
Місто продовжує боротьбу зі стихією
Від снігових завалів столицю прибирають понад 6 тисяч комунальників та
518 одиниць техніки

Кияни отримали оновлені 
під’їзди й ліфти
Масштабну програму з модернізації житлового господарства столиці 
продовжать наступного року

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

У травні цьо о ро в місті старт вала
найбільша за обся ами про рама ре он-
стр ції під’їздів та бла о строю приб -
дин ових територій, що передбачає замі-
н асфальтно о по риття дворах та
між вартальних проїздах, ремонт ліфтів,
під’їздів та сходових літин, замін зов-
нішньо о та вн трішньо о освітлення. Про
перші рез льтати оновлення житлово о
осподарства столиці та плани на май-
б тнє йшлося вчора під час розширеної
апаратної наради в місь адміністрації за
часті олови КМДА Оле сандра Попова.

Як зазначив заступник голови КМДА Михайло Ку�

чук, головним завданням програми є поліпшення якос�

ті життя киян та забезпечення гідного рівня комфорту.

“Підхід, який місто використовує цього року — це ком�

плексний ремонт дворів та освітлення за принципом

“під ключ”. У майбутньому це дозволить нам заощади�

ти бюджетні кошти, адже сегментарний ремонт обій�

деться міській казні в рази дорожче”, — розповів “Хре�

щатику” пан Кучук.

За його інформацією, станом на 6 грудня роботи з ас�

фальтування дворів та прибудинкових територій вико�

нані на 75 % (168 об’єктів із 226 запланованих). Відре�

монтовано сходових клітин — 56 % (103 об’єкти зі 183),

замінено та модернізовано ліфтів на 49 % (159 підйом�

ників із 324), а мережі зовнішнього освітлення оновле�

но на 83 % (565 об’єктів із 683).

Зазначимо, що перелік адрес, у яких проводився ком�

плексний ремонт, формувався на основі пропозицій ГУ

житлового господарства, РДА та з урахуванням думки

киян. Усі роботи здійснено на високому рівні — їх пере�

віряла спеціально створена комісія. За дорученням го�

лови КМДА Олександра Попова члени комісії виїжджа�

ли в різні райони міста та інспектували стан реалізації

програми, цікавилися оцінкою виконаних робіт у меш�

канців. За словами керівника комісії — радника голови

КМДА Віктора Лопатинського, їхню якість можна оці�

нити на “добре”, однак низка зауважень до деяких райо�

нів все ж таки пролунала. Зокрема це стосується вибір�

кового асфальтування дворів. Також пан Лопатинський

наголосив на необхідності посилення з боку РДА кон�

тролю за утриманням міських парків, адже в частині но�

востворених зелених зон зафіксовані акти вандалізму.

“Провівши аналіз та з’ясувавши фактичний стан

справ із ремонту будинків на кінець серпня, було прий�

нято рішення в кожному районі створити робочі групи з

представників замовника, генпідрядника, РДА, ЖЕКів,

будинкових комітетів, керівників ОСББ та безпосеред�

ньо виконавців робіт. Ці групи тримали на постійному

контролі хід виконання робіт”, — зазначив “Хрещати�

ку” Віктор Лопатинський. Під час асфальтування об�

лаштовувалися пішохідні доріжки поблизу будинків,

проходи до дитячих майданчиків, пониження тротуару

для проїзду інвалідних та дитячих візків, що викликало

схвалення з боку киян.

Та все ж проблемних ділянок у столиці ще вистачає.

Тому програму комплексного ремонту дворів планують

продовжити наступного року. Вже зараз на основі про�

позицій столичних РДА та звернень киян до міського

call�центру формують поадресний список об’єктів.

“Цього року ми отримали позитивний досвід в части�

ні реалізації такої широкомасштабної програми. До нас

надійшло багато позитивних відгуків від мешканців міс�

та, і ми однозначно будемо продовжувати ці роботи в

наступному році. До кінця грудня маємо визначитися з

переліком об’єктів, щоб у січні�лютому підготувати від�

повідну документацію та вже навесні розпочати мас�

штабну роботу. Звісно, у Києві накопичилося чимало

проблем у сфері житлового господарства і відразу їх усі

вирішити неможливо. Однак головне — не зупинятися

та виконувати цю роботу систематично”,— в свою чергу

резюмував Олександр Попов.

Він також повідомив, що на 2013 рік заплановано

проведення масштабної програми з реконструкції та за�

міни ліфтів. Наразі тривають переговори щодо можли�

вості залучення для цього проекту коштів Кіотського

протоколу

Валерій РОМАНСЬКИЙ:
"Рекомендую киянам купувати
лише столичне шампанське" 
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Подарунки під ялинку 

"Хрещати " з'ясов вав, на що ияни отові
витратити ошти період свят ових знижо
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Їх кредо – безкорисно допомагати
людям 

Під час "Бал волонтерів" столиці визначили
най ращих добровольців
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Заява голови КМДА Олександра 
Попова з приводу замаху на права
киян у діях уряду і Верховної Ради
України VI скликання
Розроблений рядом і затверджений народними

деп татами прое т Державно о бюджет У раїни 2013
ро не відповідає інтересам иян та фінансово не а-
рант є забезпечення нормальної життєдіяльності сто-
лиці. Спосіб, я ий форм вався і затвердж вався
державний бюджет, ви лючив часть місцевої влади
розробленні і навіть об оворенні базових параметрів
та по азни ів фінансово о забезпечення життєдіяль-
ності Києва. Урядова реда ція за он про бюджет
У раїни наст пно о ро позбавляє місто можливості
не тіль и розвиватися, а й просто ф н ціон вати.
Запланований рядом прихований дефіцит бюдже-

т столиці неможливлює ре лярність виплат заро-
бітних плат працівни ам бюджетної сфери. Кошти для
м ніципальної допомо и інвалідам і пенсіонерам, а та-
ож для надбаво до зарплат вчителям, меди ам та
іншим соціальним працівни ам вза алі не передбаче-
ні. Недофінанс вання може спричинити перебої в ро-
боті ромадсь о о транспорт , житлово- ом нально о
осподарства та інших сфер життєдіяльності столиці.
Том звертаюся до профспіл ових ор анізацій, до

новообраних народних деп татів із за ли ом об’єдна-
тися для захист інтересів иян. Сьо одні необхідно
відпрацювати спільні дії, аби запропон вати вже ново-
м ряд способи вирішення проблемних питань фі-
нансовом забезпеченні життєдіяльності Києва та ін-
ших територіальних ромад У раїни

Підготовлено проект рішення 
про заборону нового будівництва 
в центрі Києва
В місті розроблено прое т рішення про заборон

ново о б дівництва в центрі Києва — б ферних зо-
нах Софії Київсь ої та Києво-Печерсь ої лаври, а та-
ож на дніпровсь их схилах. Заборона діятиме до за-
твердження план зон вання центр Києва, робота
над я им тіль и почалася. З ідно з прое том, охорон-
на зона простя неться від Пішохідно о мост по Набе-
режном шосе до б львар Др жби Народів, пройде
в лицями Старонаводниць ою, Лейпцизь ою, Мазе-
пи, Гр шевсь о о, охопить Європейсь площ і май-
дан Незалежності. Потім її межі пройд ть в лицями
Хрещати і Прорізна. До зони та ож війд ть в лиці
Ярославів Вал, Вели а і Мала Житомирсь а, Львівсь а
площа, територія біля Національно о м зею історії
У раїни та Володимирсь а ір а. Мораторій розпов-
сюдж ватиметься я на б дівництво нових б дин ів,
та і на ре онстр цію з розширенням і надб довою
вже наявних. Одна він не стос ватиметься проведен-
ня робіт з реставрації пам’ято та б дівництва об’є -
тів, що забезпеч ють життєдіяльність міста, напри-
лад — інженерних мереж

У День місцевого самоврядування
старшокласники спробують себе 
у ролі держслужбовців
З на оди відзначення Дня місцево о самовряд ван-

ня лідери-старшо ласни и спроб ють попрацювати
на посадах державних сл жбовців ГУ освіти й на и,
а найа тивніша молодь столиці отримає на ороди від
місь ої влади. 10 лідерів — представни ів Київсь ої
місь ої ради старшо ласни ів — спроб ють попрацю-
вати на посадах ерівни ів освітянсь ої ал зі. Вони
прийматим ть ромадян, відповідатим ть на звернен-
ня меш анців столиці, ознайомляться з нормативно-
правовими до ментами та нама атим ться сприяти
вирішенню проблем освіти. Та ож сьо одні о 15.00
Колонній залі КМДА відб деться Фор м молоді. У
рам ах заход представни и місь ої влади вр чать на-
ороди ла реатам премії Київради за внесо молоді в
розвито місцево о самовряд вання, ст дентам-пре-
міантам Київсь о о місь о о олови, переможцям он-
рс бізнес-планів підприємниць ої діяльності серед

молоді Києва

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Сні опади столиці продовж ються. А щоб запобі ти дорожнім
заторам та ни н ти небажаних травм вань пішоходів, ом -
нальни и працюють цілодобово. Першочер ово вони розчища-
ють від сні оловні ма істралі, між вартальні проїзди, трот -
ари, пішохідні доріж и та підходи до підземних переходів. Я
повідомили “Хрещати ” КК “Київавтодор”, з почат сні опа-
дів з міста вивезли понад 4 тисячі тонн сні .

Випала рекордна кількість снігу

Кількість опадів лише за позаминулу ніч сягнула 16 сантиметрів, а це, за повідом�

ленням Гідрометцентру, становить третину місячної норми для грудня. До кінця вчо�

рашнього дня сніговий настил зріс ще на 10 сантиметрів. Тож голова КМДА Олек�

сандр Попов доручив активізувати роботу всіх комунальних служб у боротьбі з наслід�

ками сильних заметілей.

“Снігопад, який тривав протягом ночі, суттєво ускладнював роботу наших кому�

нальних служб. Більше 300 одиниць техніки корпорації “Київавтодор” працювало у

цілодобовому режимі, очищаючи основні магістралі та посипаючи їх піщано�соляною

сумішшю. Зараз наше головне завдання — розчистити усі підходи до станцій метропо�

літену, зупинки громадського транспорту, двори та міжквартальні проїзди, прибудин�

кові території, а також тротуари міста. Крім того, необхідно прибрати від снігових за�

валів об’єкти соціально�культурної інфраструктури: поблизу дитячих садків та шкіл,

театрів, музеїв. Наразі уся муніципальна техніка спрямована саме на забезпечення

безперешкодного пересування киян містом. Ситуація складна, бо снігопад продовжу�

ється, але ми впораємося”, — наголосив Олександр Попов.

Учора столицю від опадів прибирали понад 6 тисяч працівників комунальних служб

та 518 одиниць техніки. Відтак протягом 5 грудня з міста вивезено 1,7 тисячі тонн сні�

гу та використано 2,8 тисячі тонн піщано�соляної суміші. А з початку снігопадів до�

рожні служби вивезли за межі Києва 4,2 тисячі тонн снігу.

Окрім того, щоранку інспектори ГУ контролю за благоустроєм КМДА перевіряють

якість прибирання територій балансоутримувачами. Адже саме вони мають розчища�

ти снігові завали біля своїх офісів, кіосків та споруд (чого деякі “господарі” робити не

поспішають, сподіваючись, що сніг сам розтане). За неналежне очищення ділянок від

снігу інспектори з благоустрою вже вручили порушникам 380 попереджувальних при�

писів та 72 адмінпротоколи. Перевірки тривають.

Закінчення на 2	й стор.

ВИХІДНИМИ НА

ХРЕЩАТИКУ ЗАПРАЦЮЄ

РІЗДВЯНЕ МІСТЕЧКО
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В житловом б дин по в лиці Бо омольця, 6 в рам ах місь ої про рами двох під'їздах замінили ліфти-"пенсіонери"
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Новини

На Хрещатику запрацює Різдвяне містечко
У с бот центрі столиці запрацює Новорічно-різдвяне селище. Йо-
о від риття розпочнеться о 13.00 біля б дівлі КМДА. Відвід вачі змо-
ж ть пити т т раїнсь і с веніри, вироби народних майстрів, ялин-
ові при раси, подар н и до новорічних свят, а та ож полас вати різ-
номанітними солодощами, чаєм та авою. Для остей працюватиме
новорічна майстерня раїнсь их ремісни ів, де пройд ть майстер-
ласи із соломоплетіння, валяння та ви отовлення і рашо від народ-
них ремісни ів. На території містеч а розміститься справжній л на-
пар із різноманітними атра ціонами. На відвід вачів че ають ляль ові
вистави, вист пи самодіяльних оле тивів цир ово о мистецтва, фес-
тиваль дитячих ансамблів, майстер- ласи з ви отовлення новорічних
та різдвяних традиційних страв. А для справжніх лас нів ор анізатори
містеч а влашт ють "Фестиваль шо олад та солодощів", де провідні
шо оладні виробни и запропон ють охочим власнор ч ви отовити або
придбати солодощі р чної роботи. Ще серед розважальних заходів се-
лища — Фестиваль вертепів, алея при рашених новорічних ялино від
зіро шо -бізнес , весілля народном стилі та інші сюрпризи. На а-
даємо, що Новорічно-різдвяне селище працюватиме з 8 р дня до 19
січня б дні дні з 11.00 до 21.00, а свят ові та вихідні — з 11.00 до
23.00. У Новорічн ніч та на Різдво містеч о працюватиме до третьої
одини ночі

Жодне дерево у Сирецькому гаю не буде зрубане
На території аштаново о пар в Сирець ом аю до за інчення пе-

ревір и не б де зр бано жодно о дерева. Про це повідомив про рор
Шевчен івсь о о район Сер ій Нечипорен о. На адаємо, що про ра-
т ра Шевчен івсь о о район вчора зобов'язала Державн е оло ічн ін-
спе цію в Києві та КП по триманню зелених насаджень район переві-
рити за онність виділення цієї земельної ділян и та надання дозвільних
до ментів на б дівництво приватно о б дин . "До за інчення перевір-
и б дівельні роботи проводитися не б д ть та жодне дерево на даний
час не зр бане",— зазначив Сер ій Нечипорен о. Шевчен івсь ом рай-
правлінню міліції дор чено цілодобове патр лювання території пар ,
щоб запобі ти неза онном знесенню зелених насаджень

Закінчення. 
Початок на 1�й стор.

Також міська влада закли�

кає водіїв у період непогоди

бути пильними та з розумін�

ням поставитися до роботи

дорожніх служб, які активно

працюють над тим, аби у

найкоротші терміни розчис�

тити дороги та автошляхи

столиці. Йдеться також про

автомобілі, припарковані на

проїжджих частинах у нічну

пору. Їх рекомендують тим�

часово залишати у внутріш�

ніх дворах або на платних

стоянках.

Ходити парками стане
легше

Тим часом комунальники

турбуються й про те, аби бу�

ло чисто і у міських парках

та скверах. Днями автопарк

КО "Київзеленбуд" попов�

нився десятьма сніговідки�

дачами для роботи у важко�

доступних місцях, зокрема

на паркових доріжках. По

одній новій снігоприби�

ральній машині отримали

усі десять районних кому�

нальних підприємств з утри�

мання зелених насаджень.

Таку мобільну снігоприби�

ральну техніку було закупле�

но вперше.

Як зазначив "Хрещатику"

генеральний директор КО

"Київзеленбуд" Михайло

Царенко, нові пристрої

значно полегшать роботу

працівників підприємства.

"Кожна машина, яку ми

сьогодні надаємо районним

управлінням, прибирає 300

кв. м території за годину.

Тобто самовідкидач замінює

роботу 5�ти працівників", —

пояснив гендиректор. Та до�

дав, що один пристрій кош�

тує 4,2 тис. грн. Його вага

становить 38 кг. Машини

вироблені у Данії та досить

прості у використанні.

Вже сьогодні нову техніку

залучили до прибирання

снігу у важкодоступних міс�

цях. "Ми використовуємо

сніговідкидачі у парках, осо�

бливо на тих ділянках, де не�

бажано застосовувати сіль та

піщано�соляну суміш",—

розповів "Хрещатику" ди�

ректор КП з утримання зе�

лених насаджень Дарниць�

кого району В'ячеслав Єр�

молаєв

Ірина ЩЕРБАТА,
"Хрещатик"

Місто продовжує боротьбу 
зі стихією

Іван МАРЕК
"Хрещатик"

Археоло и наполя ають,
що б дівництво на ф нда-
менті Десятинної цер ви
ново о храм , я цьо о хо-
ч ть дея і представни и
цер ви, є неможливим.
Поділяють цю д м і в
столичній мерії. Нещодав-
но олова КМДА Оле -
сандр Попов заявив, що
місь а влада не по одить
жодно о до мента, я ий
би дозволив б дівництво
на ф ндаменті Десятинної
цер ви.

Позиція столичної влади щодо бу�

дівництва храму на рештках фунда�

менту Десятинної церкви зали�

шається непохитною — будь�які ро�

боти на цій території мають бути

спрямовані виключно на музеєфіка�

цію та консервацію археологічних

артефактів.

"Рештки фундаменту Десятинної

церкви — це пам'ятка археології на�

ціонального значення і світового

масштабу, знакове місце для киян та

привабливий туристичний об'єкт.

Зважаючи на це, ми зобов'язані збе�

регти фундамент першої кам'яної

церкви Київської Русі. Роботи на те�

риторії Десятинної церкви можуть

здійснюватися лише з метою музе�

єфікації та консервації археологіч�

них знахідок. Ми не погодимо жод�

ного документа, який би дозволив

будівництво на фундаменті Деся�

тинної церкви",— підкреслив голова

КМДА Олександр Попов та нагадав,

що практично рік тому на згаданій

території було здійснено тимчасову

консервацію залишків фундаменту

церкви, аби уберегти їх від неспри�

ятливих погодних умов.

Позицію міської влади розділяє й

академік, директор Інституту архео�

логії Національної академії наук

України Петро Толочко.

"Археологи категорично проти бу�

дівництва на фундаменті Десятин�

ної церкви нового храму. І перш за

все тому, що ніхто не знає точно, як

виглядала ця споруда. Новобудова

не буде мати історичної цінності, а

навпаки, її зведення може значно

погіршити стан Старокиївської го�

ри. Більш доцільно провести музе�

єфікацію наявного фундаменту та

зробити його доступним для огляду

туристів. Я знаю, що є проект будів�

ництва храму, цього хочуть деякі по�

літики та представники церкви. Але

в той же час ця новобудова не мати�

ме ніякої цінності. На мою думку,

більш цінний для киян саме фунда�

мент Десятинної, який, до речі, ар�

хеологи досліджували протягом

останніх п'яти років. Тому я абсо�

лютно поділяю позицію міста в тому,

що нам потрібно зберегти залишки

храму та не допустити на них ново�

будов",— зазначив "Хрещатику" ака�

демік Петро Толочко.

Нагадаємо, нещодавно Міністер�

ство культури України висловило

свою позицію щодо підтримки дум�

ки провідних дослідників у сфері ві�

зантійської та давньоруської архі�

тектури. А вона полягає в тому, що

нині неможливо виконати науково

обґрунтоване відтворення Десятин�

ної церкви для її будівництва. Крім

того, в Мінкультури визнали, що

Старокиївська гора перебуває у кри�

тичному стані, тому не витримає но�

вого будівництва.

Як зазначають у КМДА, ті архі�

тектурні рішення, які пропонуються

нині, зокрема відновлення Десятин�

ної церкви, не можуть бути реалізо�

вані з об'єктивних причин. Більше

того, вони зовсім не враховують ре�

зультатів конкурсу на визначення

кращої концепції ревалоризації

пам'ятки із консервацією та сучас�

ною музеєфікацією залишків церк�

ви Богородиці (Десятинної), що був

проведений наприкінці 2011 року

міськадміністрацією спільно з Мі�

ністерством культури України.

До речі, днями уряд запропонував

Верховній Раді передбачити в дер�

жавному бюджеті на 2013 рік 40 млн

грн для проведення консервації й

сучасної музеєфікації, завершення

археологічних досліджень Староки�

ївської гори із залишками фунда�

менту Десятинної церкви. Виділен�

ня коштів передбачається із загаль�

ного фонду держбюджету на 2013

рік. Тож це ще раз доводить, що но�

вобудови на фундаментах Десятин�

ного храму не буде

Будівництва на місці 
Десятинної церкви не буде
На збереження фундаменту храму уряд планує виділити 
40 мільйонів гривень

"Київенерго" ліквідувало 22 порушення 
в системах теплопостачання
Фахівці ПАТ "Київенер о" лі від вали 22 пор шення щільності систем

теплопостачання центральній частині міста та на Солом'янці. Вони б -
ли виявлені в рез льтаті проведення планової діа ности и шляхом вве-
дення харчово о барвни а (фл оресциїн ) вод , я а цир лює тепло-
вих мережах межах станції теплопостачання № 1. Та им чином б ло
продіа ностовано мережі в частині Голосіївсь о о, Солом'янсь о о, По-
дільсь о о та Шевчен івсь о о районів. Щоденні обходи, я і здійснюва-
ли фахівці, виявили 28 пор шень роботі обладнання систем теплоспо-
живання, тобто безпосередньо вн трішньоб дин ових мережах та сис-
темах. Їхньою лі відацією займаються ЖЕКи. "Кінцевим рез льтатом
діа ности и є енер озбереження за рах но зменшення витрат мереже-
вої води внаслідо с нення пор шень",— під реслив технічний дире -
тор ПАТ "Київенер о" Оле сандр Зайцев

На проспекті Правди відремонтують колектор
На перетині проспе тів Правди та Пори а (Подільсь ий район) здійс-

нять апітальний ремонт оле тора дощової аналізації, аби відновити
йо о технічний стан та забезпечити безперебійне водовідведення по-
верхневих стічних вод з території мі рорайон Вино радар. З ідно з
підписаним розпорядженням КМДА, замовни ом ви онання робіт є КК
"Київавтодор". Корпорація має здійснити розроб прое тно- ошто-
рисної до ментації, визначити енеральн прое тн й підрядн ор а-
нізації для ви онання ремонт . Кошти, що необхідні для цьо о, ГУ
транспорт та зв'яз КМДА має врах вати при під отовці бюджетних
запитів до прое т бюджет міста на 2013 та наст пні ро и

У мерії нагородили паралімпійців та їх тренерів
З на оди відзначення Міжнародно о дня інвалідів Колонній залі ме-

рії відб лося рочисте на ородження паралімпійців та їхніх тренерів.
Перший заст пни олови КМДА Оле сандр Маз рча , вітаючи спортс-
менів, зазначив, що місто зробить все можливе для то о, аби під отов-
а спортсменів до нових зма ань на міжнародній арені проходила на-
лежних мовах. До привітань та ож дол чилася заст пни Київсь о о
місь о о олови — се ретар Київради Галина Гере а: "Ми віримо ваш
спіх, впевнені ваших перемо ах та знаємо, що ви най ращі". Під час
заход паралімпійцям та їхнім тренерам вр чили державні відзна и та
почесні рамоти олови КМДА, пам’ятні медалі "На відзначення 1530-
річчя Києва" та цінні подар н и. Свят овий вечір продовжився он-
цертними вист пами х дожніх оле тивів столиці. На адаємо, майже
місяць том три ратна чемпіон а світ та абсолютна чемпіон а Європи
з танців на віз ах Ілона Сл овіна отримала від місь ої влади вартир .
Та ож найближчим часом поліпшить свої житлові мови й Дмитро Со-
ловей — призер XIV Паралімпійсь их і ор 2012 ро з дзюдо

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

ня населення КМДА, 7 та 8 р дня столиці відб д ться традиційні сіль-
сь о осподарсь і ярмар и. 7 р дня (п'ятниця) ярмар ватим ть Го-
лосіївсь ом районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; в Дніпровсь ом —
на в л. Гродненсь ій, 1/35—5; в Оболонсь ом — на в л. Бережансь ій,
15; в Печерсь ом — на розі в лиць Первомайсь о о і Мечні ова та
Тверсь ом т пи ; в Подільсь ом — на просп. Правди, 5—11; в Соло-
м'янсь ом — на в л. Освіти; в Шевчен івсь ом — на в л. Воровсь о-
о, 2—4, в л. Ризь ій, 1, в л. Я іра, 19, в л. В. Пі а,18, розі в л. Щ сє-
ва та Тираспольсь ої. 8 р дня (с бота) ярмар и відб д ться Голосі-
ївсь ом районі на в л. Б рмістен а (в межах в л. Василь івсь ої та Ло-
моносова); в Дарниць ом — на в л. Рев ць о о; в Деснянсь ом — на
в л. Лис івсь ій (в межах в л. Рад нсь ої та Милославсь ої); в Дніпров-
сь ом — на в л. Б чми, 2—8; в Оболонсь ом — на в л. Лайоша Гав-
ро, 1—9; в Печерсь ом — на в л. І. К дрі (в межах в л. П. Л м мби та
Чи оріна); в Подільсь ом — на просп. Мос овсь ом , 5 (біля К ренів-
сь о о пар ); в Святошинсь ом — на в л. Кіпріанова; в Солом'янсь о-
м — на в л. Стадіонній (від в л. Уриць о о до в л. Бо данівсь ої); в
Шевчен івсь ом — на в л. Подвойсь о о, 2—12

Цифра дня

29 944 000 000 
гривень сплатили столичні платники податків до бюджету за 
11 місяців 2012 року 

Про це повідомила Голова Державної податкової служби у м. Києві
Ірина Носачова
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Вчені зазначають, що більш доцільно провести м зеєфі ацію наявно о ф ндамент та зробити йо о дост пним
для о ляд т ристів
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Роботи на території Десятинної церкви можуть
здійснюватися лише з метою музеєфікації 

та консервації археологічних знахідок

З початку снігопадів дорожні служби
вивезли за межі міста 
4,2 тисячі тонн снігу
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Вже сьо одні нов техні зал чили до прибирання сні важ одост пних місцях — місь их пар ах
та с верах



Тенденції

Ділові новини

Парламент ухвалив 
держбюджет на 2013 рік
За рядовий прое т бюджет в

цілом про олос вало 242 деп -
тата. З ідно із до ментом, Каб-
мін запропон вав наростити де-
фіцит держбюджет в 2013 році
на 30 % порівнянні з бюджетом-
2012 — до 50,4 млрд рн, адже
доходи передбачаються на рівні
361,5 млрд рн, а витрати —
410,7 млрд рн. У новом бюдже-
ті про ноз ВВП 3,4 %, а інфляція
передбачається на рівні 4,8 %

Україна налаштована на
співпрацю з Митним союзом

Про це Президент У раїни Ві -
тор Ян ович заявив під час засі-

дання Ради олів держав СНД, що
відб лася в столиці Т р меністан
Аш абаті. В інтерв’ю представни-
ам ЗМІ лава держави зазначив,
що питання взаємодії У раїни з
Митним союзом об оворювалося
під час йо о з стрічі з Президен-
том РФ Володимиром П тіним.
“Ми добре роз міємо: я що ми не
знайдемо інстр мент співпраці з
Митним союзом, ми можемо ба-
ато втратити, що неприп стимо
для е ономі и У раїни. Наші про-
позиції, я і ми об оворювали вже
де іль а ро ів поспіль, зводяться
до то о, що нам треба приєдн ва-
тися до дея их положень Митно о
союз , до тих правил, я і є в ньо-
м , і ми з ними повинні рах вати-
ся”, — за важив Ві тор Ян ович.

У раїна, зазначив Президент, б -
де нести втрати, я що не рах ва-
тиметься з дея ими правилами
Митно о союз . “Та само, я б -
де втрачати і Митний союз”,— до-
дав він. Президент відзначив ве-
ли ий обся товарообі , я ий іс-
н є між У раїною та раїнами, що
входять до Митно о союз . “Това-
рообі з Митним союзом переви-
щ є 60 мільярдів доларів. І замис-
литися над цим, і знайти рішення
ми зобов’язані”,— зазначив лава
держави

Кількість платіжних 
терміналів зросла на 18 %

Від почат ро іль ість пла-
тіжних терміналів в У раїні зрос-

ла на 18 % або на 22 671 оди-
ницю. Станом на 1 жовтня
державі працювало 146 211
платіжних терміналів, повідоми-
ли Незалежній асоціації бан ів
У раїни. Я зазначається пові-
домленні, 118 390 з них або
81 % — це тор овельні терміна-
ли, бан івсь і — 27 821 (19 %).
За дев’ять місяців цьо о ро
іль ість тор овельних платіж-
них терміналів зросла на чверть
(+23 649 одиниць), а бан ів-
сь их — дещо зменшилася
(-3 %). Найбільше платіжних
терміналів є Києві — 26 699
або 18,3 % від за альнонаціо-
нально о по азни а. Домін юча
част а пристроїв, що обсл о-
в є платежі раїнців, належить

Приватбан — 66 136 шт або
45,2 % рин . Др ий за цим по-
азни ом Райффайзен Бан
Аваль — 15 131 (10,3 %), тре-
тій — У ре сімбан (11 186 або
7,7 %)

Набирає чинності новий
класифікатор видів 
економічної діяльності
У столичній подат овій сл жбі

зазначають, що з 1 січня 2013
ро набирає чинності новий
ласифі атор видів е ономічної
діяльності. Я с азано в повідом-
ленні столичної ДПС, з ново о
ро старий ласифі атор діяти
не б де. У зв’яз з цим Держав-
на подат ова сл жба в Києві про-

пон є платни ам подат ів зазда-
ле ідь звертатися за місцем ре-
єстрації відділи держреєстрації
юридичних та фізичних осіб-під-
приємців, що діють при РДА

Мінфін виплатив $20,8 млн
за єврооблігаціями

Міністерство фінансів виплати-
ло 20,758 333 млн доларів дохо-
д за державними єврооблі аці-
ями, вип щеними серпні 2012
ро на с м 1 млрд доларів. Про
це йдеться в повідомленні Мінфі-
н . За даними міністерства, при-
б т овість цих єврооблі ацій —
7,95 % річних, стро обі —
2 ро и (до 2014 ро ), повідом-
ляють “У раїнсь і новини”

Подарунки 
під ялинку
"Хрещатик" з’ясовував, на що
кияни готові витратити кошти 
у період святкових знижок
Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Під час сезонних знижо цьо о ро п ватим ть пере-
важно одя , вз ття і техні . В питаннях шопін спожи-
вачі орієнт ються на певні бренди, б ти и, тор овельні
мар и, мережі та фірмові ма азини. У та ий спосіб он-
ретні місця для здійснення по по вибирають 89% и-
ян. А під новорічними ялин ами опиняться парф мерія,
шо олад, ниж и та... роші.

Зимові знижки

Орієнтовний бюджет на покупки в період прийдешніх новорічно�різдвя�

них знижок більшості споживачів не перевищує 1000 гривень. Про це свід�

чать результати інтерактивного опитування компанії IVOX Ukraine. Згідно з

дослідженням, суму в межах 251�500 грн найбільша кількість респондентів

(36%) збирається витратити на купівлю несезонного взуття. На другому і

третьому місцях у цьому бюджетному діапазоні знаходиться одяг та взуття

для дітей (27%) і сезонний одяг (26%).

Дещо інші пріоритети у людей, які планують витратити на зимових роз�

продажах до 2000 грн. Тут найбільший відсоток учасників дослідження

(37%) збирається купувати персональну електроніку, на другому місці —

верхній одяг і теплі речі (33%), на третьому — одяг та взуття для дітей (25%).

Найбільш привабливий розмір знижки для покупців в Україні під час пе�

редноворічних розпродажів — 45�55%. За словами директора агентства мар�

кетингових досліджень IVOX Ukraine Тимофія Замурія, знижка менше 40%

може недостатньо мотивувати людину придбати річ. З іншого боку, занадто

великі бонуси теж не викликають довіри. “Як показало дослідження, зниж�

ка більше 60% відштовхує покупця. Товар може сприйматися як неякісний

або такий, що не відповідає своїй ціновій категорії”, — зазначив “Хрещати�

ку” експерт.

Бренди — головний критерій

Під час сезонних знижок цього року купуватимуть переважно одяг, взуття

і техніку. В питаннях шопінгу споживачі орієнтуються на певні бренди, бу�

тики, торговельні марки, мережі та фірмові магазини. У такий спосіб кон�

кретні місця для здійснення покупок вибирають 89% киян. Про це свідчить

статистика запитів у бізнес�довідці 123. Приблизно 8% споживачів одразу

йдуть у торговий центр (найпопулярніші — Караван, Дрім Таун). Ринки ці�

кавлять 3% людей, а “секонд�хенд” відвідують 0,5% клієнтів.

Варто відзначити, що в порівнянні з минулим роком трохи частіше україн�

ці стали відвідувати ринки, посилилися позиції торгових центрів, а ось мага�

зинів і бутиків — дещо ослабли. У будь�якому випадку, місце покупки горо�

дяни намагаються вибрати ближче до свого місцеперебування — з такими за�

питами вони часто звертаються в бізнес�довідку 123. “Найпопулярніший

предмет шопінгу — одяг, 19% запитів за цією тематикою припадають на ди�

тячі товари, 14% — на спортивні”, — повідомили “Хрещатику” в компанії.

У Діда Мороза просять грошей

За останній рік кількість українців, які хотіли б отримати готівку в якості

подарунка, збільшилася з 49% до 60%. Про це розповіла старший менеджер

компанії “Делойт”, керівник групи роботи з підприємствами роздрібної тор�

гівлі Ольга Шамрицька. За її словами, відповідно до щорічного дослідження,

проведеного компанією, після грошей серед найбільш бажаних подарунків у

наших співвітчизників — подорожі, комп’ютерна техніка та гаджети. Однак

кількість українців, які планують подарувати гроші друзям і рідним, зменши�

лося з 43% до 26%. На різдвяно�новорічні свята вони дивуватимуть рідних

переважно парфумерією, шоколадом та книжками. Подорожі, комп’ютери і

смартфони, які також багато хто мріє знайти під ялинкою, навіть не увійшли

до десятки найбільш популярних подарунків.

Пані Шамрицька зазначає, що витрати українців на підготовку до ново�

річних свят, у порівнянні з минулим роком, суттєво не зміняться. "Понад 70

відсотків опитаних витратять на подарунки та підготовку до новорічно�різ�

двяних свят стільки ж, як і минулого року. Середній бюджет витрат складе

майже 3,5 тис. грн. Приблизно стільки ж витрачають у Польщі, Греції, Ро�

сії”, — повідомила вона
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Валерій РОМАНСЬКИЙ:

"Рекомендую киянам купувати
лише столичне шампанське"
“Хрещати ” продовж є р бри
“Зроблено в Києві”. Зовсім с оро
Новий рі , а я е ж свято без шам-
пансь о о? Том цьо о раз ми вирі-
шили завітати на підприємство з йо-
о виробництва. Я живеться раїн-
сь им виробни ам і ристо о напою,
розповів ви онавчий дире тор Київ-
сь о о завод шампансь их вин
“Столичний” Валерій Романсь ий.

— Валерію Олександровичу, мені здається, що у
керівника підприємства, де з кожного крану тече
шампанське, мабуть, святковий стіл обходиться без
нього.

— Як це, без шампанського?! Обов’язково! Я ні�

чим не відрізняюсь від інших людей, завжди свят�

кую Новий рік з шампанським. І, звісно ж, київсько�

го виробництва. Ви не перші, хто цікавиться, як ми

можемо працювати, коли навколо одне шампанське

і в повітрі постійно стоїть його солодкий запах. Все

дуже просто. У нас на заводі діє правило: якщо лю�

дина вип’є на робочому місті, її одразу буде звільне�

но. Це навіть прописано законодавчо, тому ніхто на

роботі не п’є. Окрім як на дегустаціях. Адже завод са�

мостійно виробляє продукцію, а не лише розливає її.

Таких підприємств, як наше, більше в Києві немає.

Завдяки Київському заводу шампанських вин сто�

лицю можна вважати виноробним містом.

— А що відбувається по країні загалом? Кого ви
вважає своїм головним конкурентом?

— Усього в Україні близько 16 виробників ігрис�

того вина. Найбільшими є наш завод та артемів�

ський, на які припадає майже 50 % українського

ринку. Серед інших стабільними, на мою думку,

можна назвати не більше 8 підприємств. Решта то

випускають напій, коли на нього попит високий, то

не випускають.

— “Советское шампанское” — досягнення радян%
ських технологів. Але зараз цю назву можна побачити
у будь%якого виробника...

— Так, дійсно, “Советское шампанское” випус�

кають майже всі виробники ігристого вина Укра�

їни, тому що ця марка начебто нікому не належить,

а люди її знають і люблять. На мою думку, це не ду�

же чесно. Ми вважаємо, що “Советское шампан�

ское” мають право випускати лише ті заводи, які

виготовляли його ще за радянських часів і які мо�

жуть сьогодні витримати радянські ГОСТи. Зараз

виробники пишуть на пляшках “Советское”, але це

часто рідина дуже низької якості, яку навіть не

можна назвати вином.

Фальсифікату стало менше

— Але якщо ми підемо ще далі і згадаємо, що шам%
панське народилося у французькій провінції Шам%
пань, тоді виходить, що наші винороби мають своє ви%
но називати по%іншому?

— Справді, технологія виготовлення такого вина

була винайдена у французькій провінції Шампань

монахом�бенедиктинцем П’єром Периньоном. Да�

лі, як прийнято у Франції, все було розкручено, чіт�

ко зафіксовано, запатентовано — тільки провінція

Шампань може виробляти шампанське, провінція

Коньяк — коньяк, провінція Арманьяк — напій ар�

маньяк. Це політика держави, яка змогла себе так

поставити і тепер продавати те саме ігристе вино в

десятки разів дорожче, ніж виноградне вино з того

ж самого поля.

Наш завод працює у законодавчому полі Укра�

їни, державних стандартів, де чітко прописана така

назва, як “Шампанське України”, “Советское

шампанское”. Згідно з цим ми і маркуємо свою

продукцію. До того ж, якщо українські споживачі,

які зазвичай люблять солоденьке, спробують

справжнє шампанське “Вдова Кліко” чи “Mоет

Шандон”, вони від кислоти і смаку навряд чи бу�

дуть у захваті. Тут потрібно бути фахівцем, гурма�

ном, має існувати традиція споживання вина.

— Чи багато на ринку фальсифікованої продукції?
— Порівняно з минулими роками, зараз ситуація

з фальсифікатом дещо змінилася на краще. Уявля�

єте, свого часу цілий завод в Одеській області роз�

ливав “Советское шампанское” під маркою нашо�

го підприємства. Що було в пляшках, ми не знаємо.

Це неподобство закінчилося у 2004 році криміналь�

ною справою. В цілому, підробка існувала завжди.

Але масова — тільки найпопулярнішого продукту, в

нашому випадку “Советского шампанского”. Сьо�

годні фальсифікація полягає в тому, що невеликі

виробники ігристих вин не дотримуються стандар�

тів. В кращому випадку вони використовують

низькоякісний виноматеріал, в гіршому — додають

ароматизатори, барвники та просто штучно його

газують. Київський завод, до речі, ніколи не газував

вино, воно у нас насичується бульбашками тільки

під час природного бродіння.

— Якими критеріями має керуватися споживач,
щоб обрати якісне вино?

— Щоби пити справжнє якісне вино, я раджу

купувати його у великих супермаркетах, тим біль�

ше, що і ціни там, як правило, нижчі. Я можу га�

рантувати якість продукту тільки нашого вироб�

ництва. Тож рекомендую киянам купувати лише

столичне шампанське.

— А які нині справи з експортом? У яких державах
п’ють шампанське з української столиці?

— Наше вино має хороший рейтинг у двох кра�

їнах — це Росія та Німеччина. В Росії дуже цінує�

ться ігристе з кримського виноматеріалу, а жителі

колишньої НДР встигли полюбити вино з Радян�

ського Союзу — “Кримзект”. Німеччині ми про�

даємо навіть більше, ніж Росії, близько 600�700

тис. пляшок на рік. Це досить високий показник і

його ми вважаємо своїм досягненням. Німеччи�

на — країна Євросоюзу, там діють дуже суворі ви�

моги до імпортованого товару. Щоби продавати у

найбільших місцевих торгових мережах, наш за�

вод пройшов сертифікацію IFS (International

Food Standard). Сьогодні ми єдині в Україні серед

виробників ігристого вина, хто отримав цей доку�

мент. До інших країн експортуємо менше, зде�

більшого для невеличких магазинів наших ко�

лишніх співвітчизників, де продається “русскоє”.

Але це, повірте, поки що.

Новий рік для виноробів починається у
липні

— У наших людей шампанське асоціюється зі свя%
том, перш за все, з Новим роком та 8 Березня. Як
традиція впливає на попит?

— Завдяки цим двом святам наше виробництво

має яскраво виражений сезонний характер. За

останні три місяці року ми виробляємо стільки

шампанського, скільки за перші дев’ять. Обсяги

виробництва у листопаді�грудні зростають у 5�6

разів. До Нового року починаємо готуватись вже у

вересні — саме в цей період відвантажуємо перші

новорічні замовлення до торговельних мереж.

Тобто у липні�серпні для нас починається Новий

рік.

— Як відомо, виноград кожного урожаю — різний.
Наприклад, менше сонця було або пізнє літо. Чи
впливає це на смак вина?

— Так. І з цим нічого не зробиш. Якщо, напри�

клад, буде багато сонця, воно пересушить вино�

град, якщо мало — у гроні бракуватиме цукру, а са�

ме завдяки йому вино бродить, з цукру ж ми отри�

муємо спирт у вині. Якщо був поганий урожай, то,

відповідно, виноматеріал, який нам надходить, бу�

де неякісним. За цим слідкує наша лабораторія, де

виноматеріал тестується за 40 параметрами. Іноді

трапляється, що машини з ним повертаються у ре�

гіони, бо якість сировини занизька.

— Кажуть, що виробники виноматеріалу викорис%
товують різні хімічні добавки для покращення смаку
та збільшення обсягів продажу...

— Дійсно, постачальники виноматеріалу подеку�

ди “хімічать”. Взагалі, він виготовляється шляхом

віджимання з винограду соку і його подальшого

зброджування. Часом постачальники, особливо як�

що трапився поганий урожай, аби отримати побіль�

ше “на виході”, пресують виноград, зливають з ньо�

го сік. А потім те, що залишилося, заливають водою,

засипають цукром і знову віджимають. І так кілька

разів... Потім все перемішують і для в’язкості дода�

ють технічний гліцерин, що неприпустимо у вино�

робстві. Але не бійтесь. Наша лабораторія обов’яз�

ково тестує виноматеріал на гліцерин, тому неякіс�

на сировина ніколи не потрапить до нас у цех.

— Скажіть, що для споживачів дало те, що у 2007
році Київський завод шампанських вин став части%
ною німецької компанії “Henkell & Co”?

— Німецькі стандарти якості, які принесла нам

“Henkell & Co”, в рази поліпшили якість нашої про�

дукції. Ніде більше в Україні немає такого жорстко�

го контролю. Наша лабораторія відстежує процес

виготовлення шампанського на всіх його етапах.

Окрім того, на заводі діє унікальна установка елек�

тродіалізу, де ми стабілізуємо вино, за рахунок чого

з напою на рівні молекул прибирається кальцій і ка�

лій, яких не має бути в кінцевому продукті. Раніше

вино стабілізували охолодженням. А під час охоло�

дження значно погіршується його смак. Ви колись

переморожували у морозильнику вино чи пиво?

— Ні, не встигали якось, випивали раніше...
— Так от, коли воно розмерзається, у напою зов�

сім інший смак. Він вже не такий яскравий. Таким

чином, шляхом електродіалізу вина ми зберігаємо

всі його смакові та ароматичні властивості, які так

цінують споживачі. Також структурувався асорти�

мент з точки зору маркетингу. З’явилося нове ви�

но — “Cuvee № 1”. Я вважаю, що зараз це найкра�

ще ігристе вино, виготовлене українськими вино�

робами. Навіть Дмитро Сидоренко — президент

Асоціації українських сомельє — дуже високо оці�

нив його смак.

— Якими новинками порадуєте киян до Нового ро%
ку?

— У нас з’явилася нова лінійка — “Кримград”,

що виготовляється винятково з кримського вино�

матеріалу. Спочатку воно робилося для експорту

до Росії, а зараз і в Україні його продаємо. Ще з’я�

вилася нова лінійка “Наш Київ”. Це справжнє ки�

ївське вино. Переконаний, що незабаром воно ста�

не такою ж візитівкою столиці, як торт “Київ�

ський”.

Тож я бажаю усім киянам зустріти Новий рік із

пляшкою шампанського “Наш Київ”. Тоді хоро�

ший настрій на вечір і на весь рік буде гарантовано.

— Дякую вам за інтерв’ю

Підготувала Олександра ШЕСТЕРИКОВА
спеціально для “Хрещатика”

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А

Спочатку було пиво 
У 1860 році олоніст Волинсь ої бернії

Віль ельм Я ович Ріхерт поб д вав на
К ренівці пивоварний завод — один із
най ращих на той час. У 1954 році з ідно з
постановою Ради Міністрів СРСР
"Про прис орення б дівництва заводів
шампансь их вин і виноробства для
первинної перероб и вино рад " на йо о
місці б ло поб довано Київсь ий завод
шампансь их вин.
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Мирослава ЛЕУС
"Хрещатик"

Днями Київсь ом місь ом б дин-
вчителя відб вся "Бал волонте-

рів" — свято, на я ом вшанов вали
соціальних добровольців та визнача-
ли най ращих. Завдя и Євро-2012
волонтерсь ий р х столиці наб в
особливо о значення, проте на о-
родж вали ш олярів та ст дентів са-
ме за систематичн допомо лю-
дям з обмеженими фізичними мож-
ливостями та за проведення різно-
манітних просвітниць их а цій.

У 1985 році Генеральна Асамблея ООН запрова�

дила Міжнародний день волонтера — своєрідний

день подяки добровольцям, які безкорисно допо�

магають людям. У столичних соціальних службах і

громадських організаціях волонтерів налічується

кілька тисяч. І уже понад десять років у Києві

влаштовують бали для найактивніших. Нині за

звання найкращого змагалося 30 волонтерів Цен�

трів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та

громадських організацій. Організатором конкурсу

традиційно є Київський міський центр соціальних

служб для сім'ї, дітей та молоді за підтримки Київ�

ського планетарію, Центрального спортивного

клубу Збройних сил України, льодової арени ТРЦ

"Більшовик" та театру�студії "Чорний квадрат".

"У цьому році завдяки Євро�2012 волонтер�

ство було дуже популярним, проте ми оцінюва�

ли діяльність добровільних помічників протя�

гом усього року, — розповів "Хрещатику" дирек�

тор Київського міського центру соціальних

служб для сім'ї, дітей та молоді Валерій Танцю�

ра. — У рамках конкурсу протягом "Тижня доб�

рих справ" волонтери проводили різні акції —

"Тротуари для пішоходів", "Чисте довкілля. Здо�

рова нація", "Палінню — ні!", влаштовували іг�

рові програми для дітей та молоді з інвалідніс�

тю".

Переможцем конкурсу "Волонтер�2012" визна�

ли Марину Сидорчук, дівчина уже кілька років є

активним помічником при проведенні багатьох

заходів, які влаштовує Київський міський центр

соціальних служб. "Для мене волонтерство — це

не просто допомога під час якихось акцій. Я на�

магаюся бути чуйною, адже досить часто люди

просто потребують усмішки і уваги. Мені приєм�

но, що мене визнали переможцем року, проте на�

багато приємніше отримувати слова вдячності від

тих людей, яким я допомагаю".

Про те, що волонтерство — це своєрідний

стиль життя, стверджують і однодумці Марини —

хлопці та дівчата, для яких не є проблемою кіль�

ка годин на тиждень присвятити допомозі іншим.

Вони мало не в один голос розповідають, що їхня

діяльність допомагає "викристалізувати" свою

особистість і, що важливо, показати оточуючим,

що є багато молодих людей, які готові безкорис�

ливо робити добрі справи.

Для Ксенії Чирченко волонтерство підказало

шлях у житті. Із дев'ятого класу вона брала участь

у різних благодійних акціях, а сьогодні є студент�

кою Київського Національного університету іме�

ні Т. Шевченка за спеціальністю "соціальна робо�

та" факультету психології. Серед останніх акцій, у

яких брала участь дівчина, заходи, приурочені

Дню солідарності із ВІЛ�позитивними людьми.

Волонтери виготовляли іграшки та прикрашали

їх стрічками, які стали особливим символом то�

лерантного ставлення до дітей з ВІЛ.

"Але найбільше мене вразили тренінги, на яких

нам пояснювали, як допомагати незрячим,— роз�

повіла Ксенія.— Такі люди під час ходьби покла�

даються на поводирів, і треба не лише зважати на

перешкоди на дорозі, а й відчувати іншу людину,

яка тобі повністю довіряється. На мою думку, та�

ке вміння довіритися іншій людині і, відповідно,

виправдати покладені на тебе сподівання є дуже

важливим у будь�яких взаємостосунках".

Під час балу настрій у юних волонтерів був до�

сить діловий, багато хто обговорював майбутню

акцію — Київський міський фестиваль творчості

дітей та молоді з функціональними обмеженнями

"Повіримо в себе". Багато учасників балу допома�

гали конкурсантам іще під час проведення

районних відбіркових турів і щиро вболівають за

своїх підопічних. До речі, фінальний гала�кон�

церт фестивалю "Мрії збуваються" відбудеться

сьогодні у Київському міському палаці дітей та

юнацтва. І на цьому заході обов'язково буде бага�

то молоді у жовтій уніформі волонтера

Свята вели ом чениця Ка-
терина з Оле сандрії ма-
ла 17 ро ів од род . Б ла
д же вродлива, висо оос-
вічена і ба ата. У 304 році
вона прийняла християн-
сь вір і відтоді пропо-
від вала Іс са Христа. За
на азом імператора Ма -
симіана, отрий переслі-
д вав християн, б ла за-
м чена за вір Христов .

Після тривалих умовлянь від�

ректися від Христа і перейти до

язичників кати роздягли її і били

воловими жилами дві години по

плечах і животу. Її дівоче тіло стало

суцільною раною. Кров мучениці

струменіла і обагряла землю. Її бу�

ло кинуто до в'язниці, де Катерину

тримали без їжі і води, та кати на

цьому не вгамувалися. Вони вда�

лися до нових тортур — поклали

дівчину поміж чотирьох коліс із

гострими зубцями і, обертаючи ко�

леса, почали шматувати її тіло. Та

ось Ангел Господній зійшов із неба

і зробив так, що великомучениця

лишилась цілою і неушкодженою,

а колеса розлетілись на друзки. То�

ді кати відрубали їй голову мечем.

Великі страждання св. Катерини

навернули багатьох язичників до

віри Христової. Серед них — цари�

цю Августину, дружину Максимі�

ана, Порфирія Стратилата і 200 во�

їнів, котрі спостерігали за її страш�

ними муками. Місце страти Вели�

комучениці Катерини і сьогодні

показують в Олександрії туристам.

Жителі Олександрії, котрі вірили в

розіп'ятого Господа, встановили

мармурову колону, на якій висікли

голову великомучениці. Ця колона

й зараз стоїть у храмі Св. Сави. У

храмі на горі Сінай знаходяться мо�

щі голови і лівої руки св. Катерини.

У IX ст. Феофан Нікейський і не�

відомий монах Вавіль написали ба�

гато пісень на честь великомучениці

Катерини, які й сьогодні співаються

Православною Церквою в день її

пам'яті. Церква в день пам'яті вели�

комучениці говорить: "Радуйся ти,

бо, посоромивши зухвальство за�

блудлих красномовців, несвідоміс�

тю сповнених, до віри істинної на�

правила; радуйся, бо тіло твоє, на

муки великі віддавши за любов до

Бога, ти, як діва непохитна, не по�

долана була; радуйся, бо в нагороду

за муки небесних осель сподобили�

ся ти й славою вічною втішаєшся. В

надії на неї, великомученице, под�

вигом твоїм і нас, твоїх співців,

стверди".

Молитва до святої великомуче�

ниці Катерини: "О свята Катери�

но, діво та мученице, істинна

Христова неречена! Молимо тебе

через особливу благодать, яку тобі

дарував твій Наречений, Найсо�

лодший Ісус: як, посоромивши

підступність мучителя мудрістю

твоєю, п'ятдесят промовців пере�

могла ти і, наповнивши їх небес�

ним вченням, світлу істинної віри

навчила ти. Так виблагай і нам цю

Божу мудрість

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української Православної
Церкви

Великомучениця Катерина

Для фахівців із соціальної 
роботи Подолу провели 
тренінг
У рам ах ви онання соціальних ініціатив

Президента У раїни фахівцями Центр со-
ціальних сл жб для сім'ї, дітей та молоді
Подільсь о о район проводиться ціле-
спрямована робота щодо їх реалізації.
Та , нещодавно для соціальних праців-

ни ів в приміщеннях л бів (за місцем про-
живання) "Пар с", "Юний т рист" б в ор а-

нізований тренін "Соціальний с провід сімей, що мають дітей та опи-
нилися с ладних життєвих обставинах".
Заняття проводили ре іональний тренер, майстер соціальної роботи,

начальни відділ І. Г ла та ре іональний тренер, оловний спеціаліст
відділ соціальної роботи К. Цибанен о-Олі орсь а. Головна мета тре-
нін — надання професійної допомо и фахівцям, я і своїй щоденній
роботі сти аються з сім'ями, я і потреб ють соціальної підтрим и або
соціально о захист .
Під час заход б ло визначено основні принципи, я ими ер ються

фахівці в роботі; роз лян то сам процес створення соціальними пра-
цівни ами системи допомо и родинам, я і її потреб ють, на основі за-
стос вання метод ведення випад .
Тренін б в поб дований та им чином, що ожний, хто бере часть

вирішенні проблем соціально о небла опол ччя сім'ї, отрим є обґр н-
тований теоретично і апробований пра тично набір професійних інст-
р ментів для створення моделі роботи з родинами, я і потреб ють
сторонньої допомо и. Саме та ий підхід допоможе їм більш професій-
но й ефе тивно оцінювати сит ацію в сім'ї, проводити рамотне втр -
чання та наб ти впевненості, необхідної в роботі

Керівництво Голосіївської 
податкової поспілкувалося 
з підприємцями району
Представни и бізнес отримали можли-

вість поспіл ватись з начальни ом ДПІ Го-
лосіївсь ом районі м. Києва неформальній
атмосфері. Та і з стрічі вже давно стали тра-
диційними. Основна тема розмови — лібера-
лізація подат ової сл жби У раїни. Головний
подат івець Голосієва Олена Маз рова роз-
повіла, що на офіційном веб-порталі ДПС

У раїни ф н ціон є розділ "Пропозиції щодо вдос оналення державної
подат ової політи и". За ли ала всіх охочих надсилати листи з власни-
ми ре омендаціями або залишати їх спеціальній с риньці в інспе ції.
Після їх відповідної оброб и та аналіз най ращі б д ть відправлені на
роз ляд ерівництв ДПС У раїни. Врешті-решт, пропозиції знайд ть
відповідне відображення про рамі лібералізації державної подат ової
політи и до 2014 ро .
Олена Маз рова в отре розповіла про перева и еле тронної звітно-

сті. Зазначила, що для зр чності лієнтів а редитований центр серти-
фі ації лючів при ДПІ Голосіївсь ом районі, я ий працює до 20.00
щоденно, рім с боти та неділі. Серед інших зр чностей — попередній
запис на прийом до центр . Аби ни н ти можливих чер , варто зате-
лефон вати за номером 591-61-30 або 591-61-75.
Після офіційної доповіді підприємці зверн лись до Олени Маз рової

з запитаннями та пропозиціями. З стріч пройшла рез льтативно і для
платни ів, я і поч ли нов та а т альн інформацію, і для подат івців,
я і визначили для себе проблемні аспе ти, отрі потреб ють вирішен-
ня

Голосіїв активно бореться 
з негодою
У зв'яз із по іршенням по одних мов ом нальні сл жби Голосіїв-

сь о о район , починаючи з понеділ а, працюють посиленом режи-
мі — прибирання автошляхів та приб дин ових територій відб валося
навіть вночі. Особлива ва а приділена розчищенню діляно біля полі-
ліні , амб латорій, дош ільних та навчальних станов, з пино ро-
мадсь о о транспорт .
Тіль и вівторо ом нальними підприємствами до прибирання б -

ло задіяно 585 осіб особово о с лад , 12 сні оочисних машин, 15 со-
лероз ид вачів, 8 піс ороз ид вачів, 27 тра торів. Протя ом доби б -
ло ви ористано 265,5 тонни солі та 192,4 тонни піщано-соляної с міші.
На с ладах ще залишається понад 4 тис. тонн солі та майже 3,5 тис.
тонн піщано-соляної с міші, а за необхідності до прибирання дол ча-
тиметься додат ова техні а

У Дарницькому районі 
відкрили фотовиставку 
"Діти як діти" та акцію "Квітка 
доброти"
У приміщенні Дарниць ої РДА (в л. Кошиця,

11) в рам ах національної інформаційної ам-
панії "Діти я діти", я підтримав Президент
У раїни Ві тор Ян ович, та за альномісь ої
про рами "Київ — місто добрих людей", я
підтримав олова КМДА Оле сандр Попов,
проведено від риття фотовистав и "Діти я ді-
ти" та а ції "Квіт а доброти".

У заході взяли часть помічни олови КМДА Ві тор Чижевсь ий, о-
лова Дарниць ої РДА Сер ій Віт овсь ий, заст пни олови Дарниць ої
РДА Василь Дзюба, олова Громадсь ої ради при Дарниць ій РДА І ор
Черма .
Інформаційна соціальна ампанія "Діти я діти" — це ромадсь а іні-

ціатива небайд жих людей, я а є важливою частиною ба аторічної ді-
яльності з підтрим и особливих дітей. Торі а ція проходила в різних
містах та містеч ах У раїни (зо рема її вже підхопили вісім ре іонів) під
аслом "Я що ви нас не бачите, це не означає, що нас немає". А в 2012
році розширився її иївсь ий етап через про рам "Київ — місто доб-
рих людей", в рам ах я ої фотовистав а е спон ватиметься в сіх 10
районах столиці. Кампанія "Діти я діти" об'єднала ор анізації, сім'ї,
вчителів, вихователів та всіх тих людей, я і небайд жі до дітей, що по-
треб ють особливої ва и: дітей з вадами сл х і зор , з синдромом
Да на, з розладами зі спе тр а тизм , з пор шеннями фізично о та
роз мово о розвит , ВІЛ-позитивних, з он оло ічними захворювання-
ми

Киянка Даша Іванова — 
серед 100 найкращих 
учасників програми 
"Голос. Діти"
У членів родини, вчителів і одно ласни-
ів Даші Іванової — чениці 7-А лас ім-
назії № 167, що в Дніпровсь ом районі,
під час пере ляд Все раїнсь о о телеві-
зійно о он рс "Голос. Діти" завмира-
ють серця. Адже Даша — йо о часниця.
Ця тендітна співач а з р сявим волоссям

та либо ими сірими очима своїм чар ючим олосом під оряє сер-
ця сл хачів.
І ось та а дов оочі вана звіст а. Творчість ш оляр и достойно

оцінило ж рі Все раїнсь о о телевізійно о он рс "Голос. Діти",
обравши Даш до 100 най ращих во алістів У раїни

Новини районівЇх кредо — безкорисно 
допомагати людям
Під час "Балу волонтерів" у столиці відзначили 
найкращих добровольців

У Київсь ом місь ом б дин вчителя вшанов вали соціальних добровольців з молоді міста та визначали най ращих під час "Бал волонтерів"

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А



ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно
правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск № 100 (1119)

П’ЯТНИЦЯ,
7 грудня
2012 року

5Хрещатик 7 грудня 2012 року

–≤ÿ≈ÕÕfl  »Ø¬—‹ ŒØ Ã≤—‹ ŒØ –¿ƒ»
Про припинення комунального підприємства 

"Кінотеатр "ім. О.П. Довженка"
Рішення Київської міської ради № 248 /8532 від 1 листопада 2012 року

Відповідно до частини першої статті 59 Господарського кодексу України, статті 14 Закону України "Про оренду державного та
комунального майна", статей 34, 37 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб 
 підприємців",
статей 16, 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення Київської міської ради від 05.07.2001
№445/1422 "Про приватизацію комунального майна", у зв'язку з укладанням у процесі приватизації договору купівлі
продажу
цілісного майнового комплексу комунального підприємства "Кінотеатр ім. О.П. Довженка" між Регіональним відділенням Фонду
державного майна України по м. Києву та товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Супермаркет
93" від
27.09.2002 №882 та у зв'язку з недоцільністю подальшої діяльності підприємства Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити комунальне підприємство "Кінотеатр ім. О.П. Довженка"
шляхом ліквідації.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській
державній адміністрації):
2.1. Вжити заходів, передбачених законодавством, що пов'язані з

припиненням комунального підприємства "Кінотеатр ім. О.П. Довженка".
2.2. Привести свої розпорядження у відповідність до цього рішення.

3. Контроль   за  виконанням цього рішення покласти   на   постійну
комісію Київради з питань власності та постійну комісію Київради з питань
культури та туризму.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про ліквідацію державного госпрозрахункового 
комунального підприємства 

по обслуговуванню молодіжного центру 
м. Києва — “Либідь
К”

Рішення Київської міської ради № 282 /8566 від 1 листопада 2012 року
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 110 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу України, пункту

30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи незадовільний стан роботи, не

виконання своїх статутних функцій та відсутність економічного та соціального значення для територіальної громади міста Києва,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ліквідувати державне госпрозрахункове комунальне підприєм+
ство по обслуговуванню молодіжного центру м. Києва — “Либідь+К”.

2. Доручити виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації) в установленому порядку здійснити
організаційно+правові заходи щодо виконання пункту 1 цього рішення,
в тому числі створити ліквідаційну комісію державного госпрозрахунко+
вого комунального підприємства по обслугованню молодіжного центру
м. Києва —”Либідь+К”, затвердити проміжний ліквідаційний та ліквіда+
ційний баланси.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київської міської

ради “Про реорганізацію державного госпрозрахункового комуналь+
ного підприємства по обслугованню молодіжного центру м. Києва —
“Либідь+К” від 17.09.2009 №15/2084 та рішення Київської міської
ради "Про внесення змін  до рішення Київської міської ради від
17.09.2009  15/2084" від 27.05.2010 №803/4241.

4. Контроль  за  виконаням цього рішення покласти  на постійну
комісію Київської міської ради з питань власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про звернення депутатів Київської міської ради 
до Президента України, Голови Верховної Ради України 

та Генерального прокурора України 
щодо недопущення порушення територіальної цілісності м. Києва

Рішення Київської міської ради № 243 /8527 від 1 листопада 2012 року
Відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про столицю

України — місто
герой Київ” та інших нормативно
правових актів Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Направити звернення депутатів Київської міської ради до Президен+
та України, Голови Верховної Ради України та Генерального прокурора
України згідно з додатком.

2. Офіційно оприлюднити це звернення 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
№ 243/8527 

Звернення депутатів Київради до Президента України, 
Голови Верховної Ради України та Генерального прокурора України

Враховуючи ситуацію, що склалася у зв’язку із незаконними діями Ко+
цюбинської селищної ради Київської області щодо розширення території
селища за рахунок земель м. Києва, ми, депутати Київської міської ради,
звертаємось з проханням не допустити порушення територіальної цілі+
сності м. Києва.

25.09.2008 Коцюбинська селищна рада Київської області рішенням
№ 869/22+5 “Про перспективний план розвитку смт. Коцюбинське” неза+
конно затвердила техніко+економічне обґрунтування розвитку селища Ко+
цюбинське за рахунок територій, які відносяться до земель лісогосподар+
ського призначення м. Києва і обліковуються за КП “Святошинське лісо+
паркове господарство”. Після цього Коцюбинською селищною радою
приймались рішення, якими громадянам передавались у приватну влас+
ність для індивідуального житлового будівництва землі, що обліковують+
ся землями лісогосподарського призначення м. Києва.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від
21.06.2011 у справі № 2а+63+26/11/2670 визнані незаконними та скасо+
вані рішення Коцюбинської селищної ради від 29.04.2010 № 75 “Про за+
твердження проекту формування і встановлення меж Коцюбинської се+
лищної ради та межі смт. Коцюбинське Київської області”; від 15.09.2010
№ 153 “Про затвердження генерального плану смт. Коцюбинське” в час+
тині, що стосується земельних ділянок, які знаходяться в користуванні
Святошинського лісопаркового господарства; від 30.12.2010 № 51 “Про
погодження проекту землеустрою щодо встановлення й зміни меж сели+
ща Коцюбинське Київської області”; від 25.09.2008 № 689/22+5 “Про пер+
спективний план розвитку смт. Коцюбинське” в частині пунктів 1; 2; 4; 5.
Цією ж постановою Київського апеляційного адміністративного суду ска+
совані рішення Коцюбинської селищної ради, якими 501 громадянину на+
давались земельні ділянки на території Біличанського лісу.

Проте вже через три місяці ухвалою Вищого адміністративного суду
України від 9.10.2012 цю постанову Київського апеляційного адміністра+
тивного суду скасовано. Також Вищий адміністративний суд України зали+
шив у силі постанову Окружного адміністративного суду м. Києва, якою
Київраді відмовлено у задоволенні позовних вимог щодо скасування вка+
заних рішень Коцюбинської селищної ради. Фактично Вищий адміністра+
тивний суд України визнав законними рішення Коцюбинської селищної
ради щодо збільшення території селища за рахунок земель м. Києва.
Проте відповідно до ст. 85 Конституції України визначення та зміна меж
м. Києва є виключною компетенцією Верховної Ради України.

08.02.2012 Коцюбинська селищна рада направила до Київської міської
ради для погодження як суміжною радою проект землеустрою щодо вста+
новлення та зміни меж селища Коцюбинське Київської області за рахунок
земель лісового фонду м. Києва, що обліковуються за комунальним під+
приємством “Святошинське лісопаркове господарство”, площею 3421,8
га.

Такі дії Коцюбинської селищної ради несуть загрозу територіальній ці+
лісності м. Києва та суттєво перевищують повноваження Коцюбинської
селищної ради. Адже відповідно до ст. 85 Конституції України, ст. 6, 173,
174 Земельного кодексу України та ст. 2 Закону України “Про столицю
України — місто+герой Київ” рішення про встановлення і зміну меж м. Ки+
єва приймаються виключно Верховною Радою України за поданням Київ+
ської міської ради, погодженим з відповідними радами, з урахуванням іс+
торичних, соціально+економічних та інших особливостей території відпо+
відно до чинного законодавства.

Відповідно до державної статистичної звітності з кількісного обліку зе+
мель (форма № 6+зем) площа земель міста Києва становить 83,558 тис.

га, розпорядником яких до розмежування земель на землі державної та
комунальної власності, згідно зі ст. 9 та п. 12 Перехідних положень Зе+
мельного кодексу України, є Київська міська рада, крім земель, переда+
них у приватну власність, та земель, зазначених у абзаці другому п. 12
Перехідних положень цього Кодексу.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської Ради на+
родних депутатів від 29.10.1984 № 547 “Об утверждении годового отчета
о наличии и распределении земель по угодьям в границах г. Ирпень на 1
ноября 1984 года” площа селища Коцюбинське становить 87 га, яка з то+
го часу в установленому законодавством порядку не змінювалась. Сього+
дні ця територія є вкрапленою в межах міста Києва і обмежена землями
лісогосподарського призначення, що перебувають в користуванні кому+
нального підприємства “Святошинське лісопаркове господарство”.

Збільшення площі селища Коцюбинське, котре безпосередньо межує
з м. Києвом, неминуче призведе до зменшення території Києва. А визна+
чення і зміна меж м. Києва відповідно до Конституції України є виключною
компетенцією Верховної Ради України.

З огляду на викладене, Київська міська рада прийняла рішення від
05.04.2012 № 403/7740 “Про відмову в погодженні проекту землеустрою
щодо встановлення та зміни меж селища Коцюбинське Київської облас+
ті”.

Коцюбинська селищна рада оскаржила це рішення Київської міської
ради в Окружному адміністративному суді м. Києва. Окружний адмініс+
тративний суд м. Києва задовольнив позовні вимоги Коцюбинської се+
лищної ради і постановою від 21.08.2012 у справі № 2а+5756/12/2670 ви+
знав нечинним рішення Київської міської ради від 05.04.2012 № 403/7740
“Про відмову в погодженні проекту землеустрою щодо встановлення та
зміни меж селища Коцюбинське Київської області”. Це безпрецедентне
судове рішення фактично змушує Київську міську раду дати дозвіл на
включення до меж Коцюбинського 3,5 тис. га території столиці. Рішення
Окружного адміністративного суду м.Києва призведе до зменшення пло+
щі м. Києва, а також може стати небезпечним прецедентом для всіх ін+
ших сусідніх селищних та міських рад, котрі, посилаючись на досвід Ко+
цюбинського, зможуть претендувати на частину території м. Києва. У та+
кому випадку під загрозою опиниться територіальна цілісність столиці
України м. Києва.

Дії Коцюбинської селищної ради щодо зміни меж селища, постанова
Окружного адміністративного суду м. Києва від 21.08.2012 у справі № 2а+
5756/12/2670 та ухвала Вищого адміністративного суду України від
9.10.2012 у справі К/9991/50816/12 порушують ст. 85 Конституції Укра+
їни, оскільки стосуються зміни меж м. Києва, що є виключною компетен+
цією Верховної Ради України.

Звертаємо Вашу увагу на те, що Коцюбинська селищна рада не впер+
ше використовує судову систему України для протиправного збільшення
території селища за рахунок земель лісового фонду м. Києва. Так, Київ+
ський окружний адміністративний суд ухвалою від 29.09.2011 зобов’язав
відділ Держкомзему в м. Ірпінь Київської області та Головне управління
Держкомзему у Київській області включити до державної статистичної
звітності з кількісного обліку земель за формами № 6+зем, 6а+зем, 6б+
зем, 2+зем адміністративні дані про кількісний склад земель селища від+
повідно до рішення Коцюбинської селищної ради Київської області від
15.09.2010 № 156+4 тис. 65 га. Київська міська рада не залучалась до
розгляду цієї справи.

Безкарність неправомірних дій Коцюбинської селищної ради щодо са+
мовільного розширення території селища за рахунок земель лісового

фонду м. Києва призвела до того, що схожі дії починає вчиняти і Госто+
мельська селищна рада. Так, Гостомельська селищна рада передала гро+
мадянам у власність понад 80 земельних ділянок площею по 0,15 га кож+
на за рахунок земель лісового фонду м. Києва, що обліковуються за КП
“Святошинське лісопаркове господарство”. На частині цих ділянок зни+
щуються дерева цінних лісових порід, проводяться підготовчі та будівель+
ні роботи.

Заступник прокурора м. Києва звернувся до Святошинського районно+
го суду м. Києва щодо скасування рішень Гостомельської селищної ради
про відведення земельних ділянок на території м. Києва. Однак Свято+
шинський районний суд м. Києва виніс ухвали від 29.08.2012 у справі

№ 2608/13946/12 та від 03.10.2012 у справі № 2608/15721/12 про повер+
нення позовних заяв позивачеві для подання до Ірпінського міського суду
Київської області. Очевидно, що Ірпінський міський суд Київської області
не буде захищати інтереси киян.

З огляду на викладене, ми, депутати Київської міської ради, просимо
вас захистити інтереси територіальної громади м. Києва, запобігти неза+
конному зменшенню площі м. Києва та не допустити порушення терито+
ріальної цілісності столиці України.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
в 11
ому мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина
Троєщина, 

будівельні ділянки 72,73, 74, 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 304 /8588 від 1 листопада 2012 року
Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою раціональ


ного використання та збереження зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати статус скверу частині земельної ділянки орієнтовною пло+
щею 1,4 га в 11+ому мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина+Тро+
єщина, будівельні ділянки 72, 73, 74, у Деснянському районі м. Києва.

2. Внести зміни до Програми розвитку зеленої зони м. Києва на пері+
од до 2010 року (таблиця 2) (“Озеленені території загального користуван+
ня м. Києва, що відповідають топологічним признакам та планувальним

вимогам”), додавши сквер згідно з пунктом 1 цього рішення до переліку
скверів Деснянського району м. Києва.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі+
сію Київської міської ради з питань екологічної політики.

Заступник “міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про створення Центру 
соціально
психологічної реабілітації дітей та молоді  

з функціональними обмеженнями Солом’янського району міста Києва
Рішення Київської міської ради № 235 /8519 від 1 листопада 2012 року

Відповідно до статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 2, 4 Закону України “Про основи соці

альної захищеності інвалідів в Україні”, пункту 11 статті 7, пункту 3 статті 10 Закону України “Про соціальну роботу з дітьми та мо

лоддю”, статей 5, 11, 14 Закону України “Про реабілітацію інвалідів в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2005
№ 877 “Про затвердження Типового положення про центр соціально
психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональни

ми обмеженнями” та з метою надання комплексних соціально
психологічних реабілітаційних послуг дітям та молоді з функціо

нальними обмеженнями Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Створити Центр соціально+психологічної реабілітації дітей та моло+

ді з функціональними обмеженнями Солом’янського району міста Києва
та передати його до сфери управління Солом’янської районної в місті Ки+
єві державної адміністрації.

2. Затвердити Положення про Центр соціально+психологічної реабілі+
тації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Солом’янського
району міста Києва (далі — Положення), що додається.

3. Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації:
3.1. Здійснити організаційно+правові заходи пов’язані з державною

реєстрацією юридичної особи, зазначеної в пункті 1 цього рішення.
3.2. При складанні бюджетного запиту передбачити видатки на функ+

ціонування Центру соціально+психологічної реабілітації дітей та молоді з
функціональними обмеженнями Солом’янського району міста Києва в ме+
жах доведеного обсягу видатків на відповідний рік.

4. Солом’янському районному у м. Києві центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді:

4.1. Здійснити організаційно+правові заходи пов’язані з виконанням
цього рішення.

4.2. Передати на праві оперативного управління майно Центру соці+
ально+психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обме+
женнями Солом’янського району міста Києва, необхідне для здійснення
ним діяльності згідно з Положенням.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі+
сію Київради з питань гуманітарної політики і постійну комісію Київради з
питань сім’ї, молоді та спорту.

Заступник міського голови —
секретар Київської міської ради Г. Герега

Додаток 
до рішення Київської міської ради 
від 01.11.2012 року № 235/8519

ПОЛОЖЕННЯ
про Центр соціально
психологічної реабілітації

дітей та молоді з функціональними обмеженнями
Солом’янського району міста Києва

1. Центр соціально+психологічної реабілітації дітей та молоді з функ+
ціональними обмеженнями Солом’янського району міста Києва (далі —
Центр) є соціальним закладом для дітей та молоді з функціональними об+
меженнями віком від 7 до 35 років, метою діяльності якого є відновлення
та підтримка їх фізичного та психічного стану, адаптація та інтеграція у су+
спільство, психологічна підтримка сімей, в яких вони виховуються.

2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпо+
рядженнями Київського міського голови, рішеннями Київської міської ра+
ди, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київ+
ської міської державної адміністрації), розпорядженнями Солом’янської
районної в місті Києві державної адміністрації, наказами Київського місь+
кого центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а також Положен+
ням про Центр.

3. Центр заснований на комунальній власності територіальної громади
міста Києва. Засновником та власником Центру є територіальна громада
міста Києва, від імені якої виступають Київська міська рада та уповнова+
жені нею органи.

4. Утримання Центру здійснюється за рахунок коштів бюджету міста
Києва, передбачених для виконання програм, спрямованих на розв’язан+
ня проблем дітей та сім’ї.

5. Основним завданням Центру є надання психологічних, соціально+
педагогічних, соціально+медичних, юридичних та інформаційних послуг
дітям та молоді з функціональними обмеженнями та членам їх сімей.

6. Центр відповідно до покладених на нього завдань:
— забезпечує розроблення та виконання реабілітаційних програм;
— надає різні види соціальних послуг;
— залучає батьків до співпраці в процесі реабілітації, дає їм методич+

ні поради;
— організовує клуби за інтересами, проводить конкурси, фестивалі;
— організовує проведення заходів, спрямованих на успішну реабіліта+

цію та інтеграцію у суспільство дітей та молоді, що в ньому перебувають;
— направляє у разі потреби осіб, які звернулися до Центру, до інших

закладів та установ, що можуть забезпечити задоволення їх потреб.
7. Центр має право:
— визначати форми та методи роботи за погодженням з Солом’ян+

ською районною в місті Києві державною адміністрацією;
— залучати на договірних засадах для надання соціальних послуг під+

приємства, установи, організації, фізичних осіб та волонтерів;
— використовувати згідно із законодавством благодійні кошти.
8. Центр проводить свою діяльність з дотриманням принципів захисту

прав людини, гуманності, законності, доступності послуг, конфіденційно+
сті, поваги до особистості.

Послуги надаються Центром на безоплатній основі.
9. Координацію роботи Центру здійснює Солом’янська районна в міс+

ті Києві державна адміністрація, а організаційне та методичне забезпе+
чення його діяльності здійснює Київський міський центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді та Солом’янський районний у м. Києві центр со+
ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

10. Центр підконтрольний та підзвітний органу, що його утворив, та
Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації.

11. Центр у своїй діяльності взаємодіє із структурними підрозділами
Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації у сфері мо+
лоді та спорту, соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, службою у
справах дітей, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, під+
приємствами, установами та організаціями незалежно від їх підпорядку+
вання та форми власності, громадськими організаціями та благодійними
фондами.

12. Зарахування до Центру здійснюється згідно з наказом директора
Центру на підставі заяви одного з батьків дитини або особи, що їх замі+
нює, чи повнолітньої дієздатної особи за наявності документа, що її по+
свідчує.

13. До Центру не приймаються особи із симптомами хвороби в гостро+
му періоді або в період загострення хронічних чи психічних захворювань
за висновком лікаря.

14. Відрахування особи з Центру здійснюється згідно з наказом дирек+
тора Центру:

— у разі подання відповідної заяви одним з батьків дитини або осо+
бою, що їх замінює, чи повнолітньою дієздатною особою;

— після завершення індивідуальної програми реабілітації;
— якщо особа не відвідує Центр без поважних причин;
— у разі одноразового грубого або систематичного порушення правил

внутрішнього розпорядку Центру.
15. Строк перебування особи у Центрі не повинен перевищувати шість

годин на добу.
16. Центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняє+

ться з посади розпорядженням голови Солом’янської районної в місті Ки+
єві державної адміністрації за погодженням з Київським міським центром
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та постійною комісією Київра+
ди з питань гуманітарної політики.

17. Директор Центру:
— організовує його роботу, несе персональну відповідальність за ви+

конання покладених на Центр завдань, визначає ступінь відповідальності
працівників;

— звітує про роботу Центру перед Солом’янською районною в місті
Києві державною адміністрацією, Солом’янським районним у м. Києві
центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

— затверджує структуру Центру за погодженням з Солом’янською
районною в місті Києві державною адміністрацією;

— призначає на посади та звільняє з посад працівників;
— затверджує посадові інструкції працівників;
— затверджує правила внутрішнього розпорядку Центру та контролює

їх виконання;
— видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх

виконання;
— укладає договори, діє від імені Центру і представляє його інтереси;
— розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого коштори+

су витрат;
— організовує підвищення кваліфікації працівників.
18. Штатний розпис Центру затверджує заступник голови Солом’ян+

ської районної в місті Києві державної адміністрації відповідно до розпо+
ділу обов’язків.

19. Центр володіє та користується майном, переданим йому в установ+
леному порядку. Майно Центру належить до комунальної власності тери+
торіальної громади м. Києва і закріплене за ним на праві оперативного
управління.

Центр має право виключно за згодою власника або уповноваженого
ним органу: відчужувати закріплене за ним майно, надавати в оренду або
безоплатне користування (позичку), передавати в заставу нерухоме май+
но, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу ос+
новні засоби в установленому порядку.

20. Центр має право придбавати та орендувати обладнання, необхід+
не для забезпечення його функціонування.

21. Центр здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів
своєї діяльності і надає фінансову, статистичну та іншу звітність у поряд+
ку, встановленому законодавством України. Фінансова звітність Центру
надається Головному управлінню комунальної власності м. Києва вико+
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі+
ністрації) в установленому порядку.

22. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в
органах Державного казначейства, печатку із своїм найменуванням,
штампи та бланки.

Заступник міського голови —
секретар Київської міської ради Г. Герега
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Про визнання такими, що втратили чинність, 

деяких розпоряджень
Розпорядження № 2023 від 15 листопада 2012 року

Відповідно Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою приведення нормативно
правових актів вико

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до вимог законодавства України:

1. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Київської
міської державної адміністрації:

від 28.12.2006 № 1838 “Про соціальний захист населення міста Києва
в умовах запровадження економічно обґрунтованих цін та тарифів на жит+
лово+комунальні послуги”;

від 09.01.2007 № 2 “Про внесення змін до розпорядження Київської
міської держадміністрації від 28.12.2006 № 1838 “;

від 02.03.2007 № 215 “Про затвердження змін до Порядку надання
часткових компенсацій населенню міста Києва на оплату житлово+кому+
нальних послуг а умовах запровадження економічно обґрунтованих цін та
тарифів на житлово+комунальні послуги”.

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

від 26.07.2007 № 967 “Про затвердження змін та доповнень до Поряд+
ку надання часткових компенсацій населенню міста Києва на оплату жит+
лово+комунальних послуг в умовах запровадження економічно обґрунто+
ваних цін та тарифів на житлово+комунальні послуги”;

від 10.01.2008 № 26 “Про затвердження доповнень до Порядку надан+
ня часткових компенсацій населенню міста Києва на оплату житлово+ко+
мунальних послуг в умовах запровадження економічно обґрунтованих цін
та тарифів на житлово+комунальні послуги";

від 26.03.2008 № 421 “Про внесення змін до розпорядження Київської
міської держаної адміністрації від 28.12.2006 № 1838”;

від 29.04.2009 № 510 “Про внесення змін до розпорядження Київської
міської держаної адміністрації від 28.12.2006 № 1838”.

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

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

Голова  О. Попов

Про втрату чинності розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 12.01.2012 № 49
Розпорядження № 2027 від 15 листопада 2012 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення Київської міської ради від
26.01.2012 № 2/7339 “Про деякі питання здійснення підприємницької діяльності в тимчасових спорудах” (із змінами і доповнення

ми), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.10.2012 № 1921
“Про створення міського оперативного штабу з координації дій щодо демонтажу тимчасових споруд, малих архітектурних форм
на території міста Києва”, з метою узгодження рішень Київської міської ради та розпоряджень виконавчого органу Київської місь

кої ради (Київської міської державної адміністрації):

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 12.01.2012 № 49 “Про створення комісії з питань координації заходів
по впорядкуванню розміщення тимчасових споруд торговельного, побу+
тового, соціально+культурного чи іншого призначення для здійснення під+
приємницької діяльності в місті Києві”.

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 залишаю за собою.

Голова О. Попов

Про затвердження змін 
до поадресного переліку виконання робіт 

з ремонту сходових клітин 
та влаштування освітлення під’їздів житлових будинків 

у місті Києві в 2012 році
Розпорядження № 2024 від 15 листопада 2012 року

Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік”, постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2012
№ 40 “Про затвердження Порядку використання у 2012 році коштів для здійснення м. Києвом функцій столиці, у тому числі будів

ництва метрополітену до житлових масивів Троєщина, Теремки” (зі змінами та доповненнями), Закону України “Про місцеве са

моврядування в Україні”, беручи до уваги позитивні експертні звіти, видані державним підприємством “Спеціалізована державна
експертна організація — Центральна служба Української державної будівельної експертизи”, та з метою підвищення якості надан

ня житлово
комунальних послуг:

1. Затвердити зміни до поадресного переліку виконання робіт з ре+
монту сходових клітин та влаштування освітлення під’їздів житлових бу+
динків у місті Києві в 2012 році, затвердженого розпорядженням виконав+
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс+
трації) від 27.07.2012 № 1329 “Про затвердження поадресного переліку
виконання робіт з ремонту сходових клітин та влаштування освітлення
під’їздів житлових будинків у місті Києві в 2012 році”, виклавши його у но+
вій редакції, що додається.

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

Голова О. Попов

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

Про будівництво під’їзних доріг 
з вул. Набережно
Рибальської та Московського проспекту 

до громадсько
торговельного центру за адресою: проспект Московський, 36 у
Оболонському районі

Розпорядження № 2078 від 19 листопада 2012 року
Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 6, 22, 23 Закону України “Про дорожній

рух”, з метою покращення руху транспорту в Оболонському районі, враховуючи технічні умови Головного управління транспорту
та зв’язку № 220
5
12 від 31.08.2012, в межах функцій органу місцевого самоврядування;

1. Здійснити у 2012—2013 роках розробку проектно+кошторисної до+
кументації та будівництво під’їзних доріг з вул. Набережно+Рибальської та
Московського проспекту до громадсько+торговельного центру за адре+
сою: проспект Московський, 36 у Оболонському районі.

2. Замовником розробки проектно+кошторисної документації та будів+
ництва під’їзних доріг з вул. Набережно+Рибальської та Московського
проспекту до громадсько+торговельного центру за адресою: проспект
Московський, 36 у Оболонському районі визначити ПАТ "Київхімпостач”.

3. ПАТ "Київхімпостач”:
3.1. Визначити у встановленому порядку на конкурсних торгах гене+

ральні проектну та будівельну організації для проектування та будівниц+
тва під’їзних доріг з вул. Набережно+Рибальської та Московського прос+
пекту до громадсько+торговельного центру за адресою: проспект Мос+
ковський, 36 у Оболонському районі.

3.2. Одержати в установленому порядку в інженерних службах технічні
умови.

3.3. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви+
конання будівельних робіт.

3.4. Роботи виконувати відповідно до Правил благоустрою міста Ки+
єва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051.

4. Генеральній проектній організації у складі проекту розробити та по+
годити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему організації дорожнього ру+
ху на період виконання робіт з будівництва під’їзних доріг з вул. Набереж+
но+Рибальської та Московського проспекту до громадсько+торговельного
центру за адресою: проспект Московський, 36 у Оболонському районі.

5. Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) взяти до
відома, що фінансування проектних робіт та робіт з будівництва під’їзних
доріг з вул. Набережно+Рибальської та Московського проспекту до гро+
мадсько+торговельного центру за адресою: проспект Московський, 36 у
Оболонському районі буде виконуватись за рахунок коштів ПАТ "Київхім+
постач”.

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

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

Голова О. Попов

Про надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги 
окремим категоріям громадян міста Києва 

з нагоди відзначення Міжнародного дня інвалідів у 2012 році
Розпорядження № 2084 від 20 листопада 2012 року

Відповідно до статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 16.02.2012
№ 106/7443 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17.02.2011 № 19/5406 "Про затвердження міської цільової
програми "Турбота. Назустріч киянам” на 2011—2015 роки та фінансування її заходів у 2012 році”, з метою подальшого захисту со

ціально незахищених верств населення міста Києва та з нагоди відзначення Міжнародного дня інвалідів у 2012 році, в межах функ

цій органу місцевого самоврядування:

1. Надати одноразову адресну соціальну матеріальну допомогу
окремим категоріям громадян міста Києва з нагоди відзначення Між+
народного дня інвалідів у 2012 році, а саме:

у розмірі 600 грн:
— інвалідам І групи по зору, розмір пенсійної виплати яких не пе+

ревищує 1400,0 грн;
— сліпо — глухим інвалідам;
у розмірі 500 грн:
— інвалідам II групи по зору, розмір пенсійної виплати яких не пе+

ревищує 1400,0 грн;
у розмірі 200 грн:

— одержувачам державної соціальної допомоги інвалідам з дитин+
ства та дітям+інвалідам відповідно до Закону України "Про державну
соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям — інвалідам”;

— одержувачам соціальної пенсії інвалідам з дитинства та дітям+ін+
валідам відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення”;

— інвалідам І групи, розмір пенсійної виплати яких не перевищує
1400,0 грн;

у розмірі 100 грн:
— інвалідам II групи, розмір пенсійної виплати яких не перевищує

1400,0 грн;
— непрацюючим інвалідам ІІІ групи, розмір пенсійної виплати яких

не перевищує 1400,0 грн.
2. Головному управлінню праці та соціального захисту населення

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації):

2.1. Забезпечити, за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста
Києва на 2012 рік на виконання рішення Київської міської ради від
16.02.2012 № 106/7443 "Про внесення змін до рішення Київської місь+
кої ради від 17.02.2011 № 19/5406 "Про затвердження міської цільо+
вої програми "Турбота. Назустріч киянам” на 2011—2015 роки” та фі+
нансування її заходів у 2012 році”, надання одноразової адресної соці+
альної матеріальної допомоги на загальну суму коштів 11763,46 тис.
грн окремим категоріям малозабезпечених верств населення м. Ки+
єва, зазначеним у пункті 1 цього розпорядження.

2.2. Виплату допомоги проводити:
— особам, які перебувають на обліку в органах праці та соціального

захисту населення та Пенсійного фонду України, відповідно до Поряд+
ку виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та
одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках, затверджено+
го постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.99 № 1596, та Інст+
рукції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національ+
ним оператором поштового зв’язку, затвердженої наказом Міністер+
ства транспорту та зв’язку України, Міністерства праці та соціальної
політики України 28.04.2009 № 464/156 та постановою правління Пен+
сійного фонду України від 28.04.2009 № 14+1, зареєстрованої в Мініс+
терстві юстиції України 2 липня 2009 р. за № 592/16608;

— особам, які перебувають на обліку в Головному управлінні Пен+

сійного фонду України в м. Києві, пенсія яким призначена відповідно
до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з вій+
ськової служби, та деяких інших осіб” згідно зі списками, наданими
Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві.

3. При наданні допомоги враховувати, що розмір пенсійної виплати
включає: розмір основної пенсії, пенсію за особливі заслуги перед
Україною, а також інші надбавки, доплати, в тому числі доплати індек+
сації, та підвищення згідно з законодавством України.

Одноразова адресна соціальна матеріальна допомога, яка не була
своєчасно виплачена громадянину через незалежні від нього причини,
у разі смерті цих громадян виплачується членам сім’ї померлого у по+
рядку, передбаченому для виплати пенсій у зв’язку зі смертю пенсіо+
нера, а також врахувати те, що особам, які одночасно належать до де+
кількох категорій, надається одна виплата у більшому розмірі. Однора+
зова адресна соціальна матеріальна допомога не виплачується осо+
бам, які перебувають на повному державному утриманні.

4. Управлінню преси та інформації виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити
висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпоряджен+
ня.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти
на заступника голови Київської міської державної адміністрації
Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

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 затвердження змін 
до складу робочої групи 

з впровадження системи “Картка киянина”
Розпорядження № 2079 від 20 листопада 2012 року

Відповідно до статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 17.02.2011
№ 19/5406 “Про затвердження міської цільової програми “Турбота. Назустріч киянам” на 2011—2015 роки” у зв’язку з кадровими
змінами та зі змінами у персональному складі робочої групи з впровадження системи “Картка киянина”, затвердженого розпоря

дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.06.2011 № 981, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до складу робочої групи з впровадження системи
“Картка киянина”, затвердженого розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
15.06.2011 № 981, а саме:

1.1. Увести до складу робочої групи:
Бабінець Світлану Іванівну — заступника начальника відділу дошкільної

і позашкільної освіти Головного управління освіти і науки.
Місаня Валерія Івановича — виконуючого обов’язки директора кому+

нального підприємства “Головний інформаційно+обчислювальний центр”,
секретаря робочої групи.

Полгородника Валерія Дмитровича — директора інформаційно+обчис+
лювального центру Головного управління охорони здоров’я.

Шутенко Віту Леонідівну — заступника начальника управління торгівлі
та продовольчих ресурсів — начальника відділу торгівлі Головного управ+
ління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення.

1.2. Вивести зі складу робочої групи:
Каплуненка Станіслава Васильовича — директора КП “Головний інфор+

маційно+обчислювальний центр”, секретаря робочої групи.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ+

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

Голова О. Попов

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

від 07.03.2012 № 369
Розпорядження № 2058 від 16 листопада 2012 року

Відповідно до статті 101 Закону України “Про столицю України — місто
герой Київ”, статті 54 Закону України “Про місцеве само

врядування в Україні”, на виконання рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 “Про діяльність виконав

чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)” та розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 березня 2012 року № 500 “Про здійснення організаційно
правових
заходів щодо ліквідації, реорганізації та перейменування структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Ки

ївської міської державної адміністрації)”:

1. У заголовку та пункті 1 розпорядження виконавчого органу Київ+
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
07.03.2012 № 369 “Про затвердження Положення про Головне управ+
ління комунального господарства виконавчого органу Київської місь+
кої ради (Київської міської державної адміністрації)” слова “Головне
управління комунального господарства виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)” замінити
словами “Департамент житлово+комунальної інфраструктури виконав+
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі+
ністрації)”.

2. Затвердити зміни до Положення про Головне управління кому+
нального господарства виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпоря+
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 07.03.2012 № 369 (в редакції розпоря+

дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 01.08.2012 № 1357), що додаються.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації —
керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київ+
ської міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішен+
ня щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього роз+
порядження.

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

Голова О. Попов

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

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 29 грудня 2003 року № 2470
Розпорядження № 2077 від 19 листопада 2012 року

Відповідно до статті 101 Закону України “Про столицю України — місто
герой Київ”, статті 54 Закону України “Про місцеве само

врядування в Україні”, на виконання рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 “Про діяльність виконав

чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)” та розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 березня 2012 року № 500 “Про здійснення організаційно
правових
заходів щодо ліквідації, реорганізації та перейменування структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Ки

ївської міської державної адміністрації)”:

1. У заголовку та пункті 1 розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 29 грудня 2003 року № 2470 “Про за+
твердження Положення про Головне управління економіки та ін+
вестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)” слова “Головне управління еко+
номіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)” замінити словами
“Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київ+
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”.

2. Затвердити зміни до Положення про Головне управління
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ра+
ди (Київської міської державної адміністрації), затвердженого
розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 29
грудня 2003 року № 2470 (в редакції розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі+

ністрації) від 12 липня 2012 року № 1205), що додаються.
3. Заступнику голови Київської міської державної адміністра+

ції — керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прий+
няти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації
змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступників голови Київської міської державної адміністрації згід+
но з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті 

Київської міської державної адміністрації
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 7 грудня 2012 року

Художній погляд на звичні речі
Предмети інтер’єру як витвори мистецтва демонструють на виставці
"Art & Wood"

Кураторський проект Маріанни Джулай "Art &

Wood" стартував минулого року, і першу експози�

цію представили в грудні в Центрі сучасного

мистецтва М17. “За рік у нас пройшло вже кіль�

ка виставок, і радує, що наш проект доріс до того

рівня, що нас запросили до Музею історії Ки�

єва,— розповіла “Хрещатику” Маріанна Джу�

лай.— Ми залучаємо до роботи нових художни�

ків, а їх кількість зросла до 18, і презентуємо як

арт�об’єкти з минулої колекції, так і нові робо�

ти”. Цьогоріч в проекті беруть участь Марта Ба�

зак, Олексій Белюсенко, Леонід Бернат, Груша

(Григорій Столбченко), Ігор Єлісєєв, Ірина Єре�

мєєва, Алла Жмайло, Неллі Ісупова, Сергій та

Надія Козак, Тетяна Кисельова, Олексій Малих,

Оксана Попінова, Олена Придувалова, Тетяна

Рубльова, Іван Семесюк, Борис Фірцак та Давид

Шарашидзе. Митцям було запропоновано віді�

йти від звичної площини полотна і розписати

предмети інтер’єру простих форм: табурет, стіл,

скриню, ширму, спробувати поєднати естетичне і

функціональне. Крім авторських дерев’яних тво�

рів, представлені роботи, що являють собою син�

тез мистецтв живопису, графіки, кераміки та ху�

дожнього текстилю.

На вході гостей зустрічає лавка з купідонами та

розписаний янголами скляний торшер. Увагу

привертають дерев’яні ширми з зображеннями на

різний смак — від пастельних квітів та пейзажів

до портретів оголених жінок. Не настільки зараз

розповсюджені і скрині, втім, є й цікаві варіанти:

“гламурна” скриня, оздоблена золотом та хутром.

Яскраві столи можуть стати центром оселі, на�

приклад, гумористично до їх оформлення підій�

шов Іван Семесюк, намалювавши котиків в спор�

тивних костюмах Adicat. Багато в експозиції кар�

тин, серед яких є й намальовані на склі, а також

керамічних скульптур родини Козаків і дерев’я�

них — Григорія “Груши” Столбченко. Надихнути�

ся новими ідеями щодо власного інтер’єру можна

до 14 грудня в Музеї історії Києва (вул. Богдана

Хмельницького, 7)

Киян знайомлять з чеською
фотографією
У столичній галереї представлено одразу 4 авторських фотопроекти
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

До 16 р дня в Києві тривають Дні
чесь ої фото рафії, що с ладаються
з двох частин. У алереї A-HOUSE
представляють творчість фешн-фо-
то рафа Роберта Вано, я ий працює
в техніці платинотипії, а та ож трьох
молодих авторів: Мартіна Т ми, Я -
ба С о ана і Мілана Б реша. А в а-
лереї “Печерсь а” цими вихідними
провед ть ле ції, присвячені відо-
мим чесь им фотох дожни ам, та
інопо ази.

Дні саме чеської фотографії в Києві влаштову�

ють вперше, ініціаторами цього заходу стали Куль�

турний фотографічний центр PhotoCULT та Чесь�

кий центр. “Чехія відома пошуком нового в фото�

графії та відкрила світу такі імена, як Йозеф Судек

та Йозеф Куделка, і ми прагнули показати те, що

залишилося з її славетних традицій та сучасний

розвиток,— розповіла “Хрещатику” ініціатор та

організатор Культурного фотографічного центру

PhotoCULT Ірина Рузіна.— В експозиції представ�

лено близько 55 фотографій чотирьох різноплано�

вих авторів”.

Хедлайнером виставки є Роберт Вано, знімки

якого друкують модні журнали Harper’s Bazaar,

Vogue, Elle та Cosmopolitan. Унікальність цього ав�

тора у використанні рідкісної техніки платиноти�

пії, завдяки якій відбитки стають схожими на кар�

тини. “В 1960�х роках я побував на виставці одного

фотографа в Нью�Йорку, який працював у цій тех�

ніці, вони були такими чудовими, що я забажав

опанувати її,— поділився з “Хрещатиком” Роберт

Вано.— Зараз я навчаю цьому мистецтву в різних

школах тих, хто хоче відрізнятися, адже платиноти�

пію можна порівняти з хенд�мейдом. Досі фотогра�

фую старою камерою, а найскладніше в роботі —

це дістати матеріал, який виготовляють лише в Ка�

ліфорнії. Я фотографую те, що вважаю красивим,

бо ще під час навчання на фешн�фотографа засво�

їв принцип: показувати людям не реальність, а да�

рувати мрію”. В “Платиновій колекції” Роберта

Вано відвідувачі можуть побачити оголену натуру,

натюрморти, види старої Праги. Серія “Пейзаж

апостеріорі” представника сучасної фотографії

Мартіна Туми зображує ліс, який автор фотографу�

вав майже півроку. За його задумом, глядач здатен

сприймати і інтерпретувати зображення — моно�

тонний пейзаж, виходячи зі свого власного досвіду

та використовуючи уяву.

Документальний блок представлять ще двоє мо�

лодих авторів. У проекті “Лукас” Якуб Скокан

розповів історію сліпого хлопчика, його щоденне

життя та взаємини з навколишнім світом. А щоб

світлини змогли “подивитися” і сліпі, до фотогра�

фій він готував звуковий супровід. Мілан Буреш

якось приїхав в гості до свого друга у Севастополь,

і з цього відпочинку вийшов цілий проект, який

став його дипломною роботою. Особливо вразило

юнака море, а ось фотографії відображають не ду�

же світлі сторони життя міста, як�то: смітники на

пляжі, і скоріше відсилають до радянського мину�

лого. Оцінити все на власні очі — в галереї A�

House на вул. Стрілецькій, 6/7 до 16 грудня. А діз�

натися більше про історію чеської фотографії

можна на кінолекційній програмі, що проходить в

галереї “Печерська” (вул. Лаврська, 9, корп.19).

Ведуча лекцій — історик та мистецтвознавець Вік�

торія Мироненко — розкаже про легенду чеської

фотографії Йозефа Судека (7 грудня), видатного

документаліста Йозефа Куделку (8 грудня) та про

сучасну чеську фотографію (9 грудня)

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

Мин ло о тижня в М зеї історії міста
Києва від рилася вистав а тилітар-
них арт-об’є тів “Art & Wood 2012”,
що поєднала поб т і мистецтво. Т т
можна побачити роботи, я і здатні
яс раво при расити оселю, — де-
рев’яні столи, ширми, с рині, а та-
ож живопис, рафі , ерамі та
те стиль.

Один з прое тів — до ментальні світлини Мілана Б реша – по аз ють, я им побачив молодий чесь ий
фото раф раїнсь е місто Севастополь
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Всі предмети на виставці арт-об'є тів "Art&Wood" можна не лише о лян ти, а й помацати

Лі відатор Мало о приватно о підприємства "АКВА"
повідомляє про продаж майна боржни а-б дівлі та спор ди м. Оле санд-
рія, Кірово радсь а обл., за ціною 7 млн рн без ПДВ, в том числі:

Пропозиції потенційних по пців приймаються ви ляді заяво на придбання
протя ом п'яті алендарних днів від дати виход п блі ації в ЗМІ письмовом
ви ляді на адрес лі відатора.

Реалізація майна провадиться за ціною не нижче ціни визначеної е спертним
шляхом.

В разі надходження двох та більше заяво на придбання на одиницю майна,
запропоновано о до реалізації, реалізація та о о майна б де проводитися на
від ритих тор ах (а ціон, он рс) із зал ченням спеціалізованої ор анізації.

Умови продаж : 100% передоплата, витрати по переоформленню права
власності ( том числі нотаріальні) несе по пець.

Лі відатор МПП "АКВА" Д.В. Верчен о
53210, м. Ні ополь, в л. Тр бчен а, 4/15, т/ф 05662-23069.

Головне правління ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) повідомляє про про-
даж на а ціоні об'є та приватизації — нежило о б -
дин площею 25,20 в.м на в л. Хрещати /Хмель-
ниць о о Бо дана, 38/2, літ. "Г".
Назва об'є та: Нежилий б дино площею 25,20 в.м.

Адреса: 01001, м. Київ, в л. Хрещати /Хмельниць о о Бо дана, 38/2,
літ. "Г".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Київжитлоспеце с-
пл атація".

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилий б дино площею 25,20 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 259 000 (двісті п'ятдесят дев'ять тисяч) ривень.
ПДВ — 51 800 (п'ятдесят одна тисяча вісімсот) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 310 800 (триста десять

тисяч вісімсот) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням

ПДВ — 31 080 (тридцять одна тисяча вісімдесят) ривень.

УМОВИ ПРОДАЖУ:

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

2. Питання земле орист вання виріш ється новим власни ом в ста-
новленом чинним за онодавством поряд .

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

4.Переможцю а ціон :

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

5. А ціон б де проведено 28 р дня 2012 ро .

Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Вели а Василь івсь а,
б д. 72, 17-й поверх, офіс 41, Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа
"У раїна". Почато о 10.00.

6. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ,
в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72, 17-й поверх, офіс 41, Товарна біржа
"Перша ніверсальна біржа "У раїна", в понеділо — четвер з 9.00 до
18.00. в п'ятницю та передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва
з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття заяв — три дні до дати про-
ведення а ціон .

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

8. Грошові ошти в розмірі — 31 080 ривень, що становлять 10 відсот-
ів від почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но
№ 26004160029 в AT "Райффайзен Бан Аваль", од бан : 380805, од
ЄДРПОУ: 35252391, отрим вач: Товарна біржа "Перша ніверсальна бір-
жа "У раїна".

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

10. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01001,
м. Київ, в л. Хрещати , 38/2, літ. "Г".

11. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ,
в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72, 17-й поверх, офіс 41, Товарна біржа
"Перша ніверсальна біржа "У раїна", тел. (044) 362-64-53, (094) 927-34-53.

Святошинсь а районна в місті Києві
державна адміністрація

о олош є про намір передати в оренд нежитлові
приміщення:

- частина хол площею 5,0 в.м. на 1 поверсі полі ліні и за адресою: м. Київ,
в л. К чера, 5, під наст пний вид діяльності: тор івля товарами дитячо о
асортимент (дитяча літерат ра та і раш и), терміном на 2 ро и 364 дні. Розмір
орендної плати за 1 в.м — 40,17 рн. Балансо трим вач — дитяча полі ліні а
№ 2 Святошинсь о о район м. Києва, тел. 276-63-66.

- нежитлове приміщення на 1 поверсі полі ліні и, площею 27,0 в.м, за адресою:
м. Київ, в л. Симирен а, 10, під наст пний вид діяльності: 20,0 в.м — тор івля
офтальмоло ічними товарами (96,3 рн за 1 в.м); 7,0 в.м — тор івля
ортопедичними товарами (44,94 рн за 1 в.м), терміном на 2 ро и 364 дні.
Балансо трим вач — Центральна районна полі ліні а Святошинсь о о район ,
тел. 402-98-58.

- нежитлові приміщення на 1 поверсі (30,6 в.м) та підвалі (7,4 в.м) полі ліні и,
за альною площею 38,0 в.м, за адресою: м. Київ, в л. Симирен а, 10, під наст пний
вид діяльності: 30,6 в.м — роздрібна тор івля лі арсь ими засобами (65,53 рн за
1 в.м): 7,4 в.м — с ладсь і приміщення (65,53 рн за 1 в.м), терміном на 2 ро и
364 дні. Балансо трим вач — Центральна районна полі ліні а Святошинсь о о
район , тел. 402-98-58. Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня
п блі ації о олошення в азеті. Телефон для довідо : 424-12-69.

ОГОЛОШЕННЯ

про намір передати в оренд об'є ти, що належать до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: просп. 40-річчя
Жовтня, 42, Голосіївсь а районна в місті Києві державна адміністрація.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 42, Голосіївсь а районна в місті Києві державна
адміністрація, аб. 410, телефони для довідо : 281-66-24.

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача Теплю
Олен Станіславівн , Теплю а Василя Леонідовича, Теплю Алін Василівн , На аві
Хамеда Голамхаса в с дове засідання, я е відб деться 13.12.2012 ро о 10.00 за
адресою: м. Київ, пр-т. Мая овсь о о, 5-в, аб. № 32, для роз ляд цивільної
справи за позовом ПАТ "Універсал Бан " до Теплю О.С., Теплю В.Л., Теплю А.В.,
На аві Х.Г., третя особа: Деснянсь ий районний відділ Головно о правління
Державної мі раційної сл жби У раїни в м. Києві про с нення переш од
орист ванні власністю, шляхом зняття з реєстрації.
Адреса с д : м. Київ. пр. Мая овсь о о, 5-в , аб 32.
С ддя Є.П. Смирнова

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

№
п/п

Балансо трим вач (юридична ад-
реса, онта тний телефон)

Адреса
об'є та оренди

Орендна плата
за 1 в. м (без ПДВ)

Цільове ви ористання
приміщення

Ма симально можли-
вий стро оренди

1.
Полі ліні а № 2 Голосіївсь о о район
м. Києва (м. Київ, в л. Я бовсь о о,

6, тел. 250-32-27)

в л. Я бовсь о о, 6,
1 поверх, за альна
площа 10,0 в. м

88,67 рн
Розміщення тор овельних
об'є тів з продаж ортопе-

дичних виробів
2 ро и 364 дні

О олошення про намір передати в оренд об'є ти, що належать до
ом нальної власності територіальної ромади міста Києва та
передані до сфери правління Святошинсь ої районної в місті Києві
державної адміністрації

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

- нежитлові приміщення, розташовані на 2 поверсі ДНЗ №33 за адресою:
в л. Осіння, 33-А, за альною площею 15,12 в.м для проведення занять з
ло і и та ан лійсь ої мови. Розмір орендної плати за один 0,63 рн;

- нежитлові приміщення, розташовані на 1 поверсі ДНЗ №497 за адресою:
в л. Корольова, 5-А, за альною площею 160,9 в.м для створення
спортивно-реабілітаційно о центр для дітей та підліт ів район . Розмір
орендної плати за 1 в.м — 5,77 рн.

Балансо трим вач — Управління освіти Святошинсь ої районної в місті
Києві державної адміністрації: в л. Я ба Коласа, 6-А, м. Київ, тел. 274-97-00.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації
о олошення. Телефон для довідо : 424-12-69.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація о олош є про
намір передати в оренд нежитлове цо ольне приміщення, щодо я о о надійшла
заява, площею 9,2 в. м. за адресою: м. Київ, в л. Цитадельна, 7. Ма симальний
термін оренди 2 ро и 364 дні. Мета ви ористання за заявою ініціатора оренди —
надання посл з ор анізації весіль з розрах н ом орендної плати в розмірі
1397,50 рн без ПДВ за перший місяць оренди.
Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації

о олошення.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15,

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

№
п/п

Наймен вання майна
Відсото
знос

1
Адміністративна б дівля, приб дова (літ. А, а), з/бетонні бло и, за альною
площею 4330,5 м. в.

54

2
1/2 овбасний цех, 1/2 холодильни (літ. Б-Б', пд, б'), це лові, за альною
площею 1532,7

55

3 Забійний цех (літ. В, В', В'', В''), це ловий, за альною площею 8417,1 м. в. 55

4 Передзабійний цех (літ.Г, ), це ловий, за альною площею 6474,3 м. в. 55

5 Х тровий цех (літ.Д), це ловий, за альною площею 706,1 м. в. 34

б Майстерня (літ.В), це лова, за альною площею 1339,3 м. в. 53

7 Х тровий цех (літ.Ж), це ловий, за альною площею 777,8 м. в. 21

8 Еле троцех (літ.Л), це ловий, за альною площею 139,4 м. в. 53

9 Лабораторія (літ.К), це лова, за альною площею 91,0 м. в. 53

10 Овочесховище (літ.М), залізобетон, за альною площею 111,1 м. в. 45

11 Гаражі (літ.О,Н,Р,С,Т), це лові, за альною площею 1194,9 м. в. 50

12 Заправ а (літ.Ф), це лова, за альною площею 15,5 м. в. 50

ІЗ Ва ова (літ.Х, х), це лова, за альною площею 60,4 м. в. 61

14 Ва ова з навісом (літ. Ъ), це лова, за альною площею 18.5 м. в. 54

15 Прохідна (літ. Ь), це лова, за альною площею 54,4 м. в. 62

16 Санзабійня (літ. ЬІ), залізобетон/це лова, за альною площею 70

17 Підземне за риття 70

I8 Платформа для розвантаження с ота 65

19 Жирова 65

20 Трансформаторна підстанція

21 Підвищ вальна насосна (башта) 78

22 Підземна стоян а

23 Резерв ар для води 150 м. б.

24 Резерв ар для води 150 м. б

25 Резерв ар для води 230 м. б.

26 Платформа для розвантаження с ота

27 Еста ада для мий и

28 Водопровідні мережі

29 Зовнішні запит ючі мережі

30 Вн трішні майданчи ові інженерні мережі

31 Трансформаторна

32 Механічний цех, лабораторія

33 Площад а для ною

34 3/л, розвантаж вальний майданчи

35 Сорт вальний майданчи

36 Гараж

37 Бло с ладів 70

38 Підйомна площад а

39 Підйомна площад а

40 Під'їзна доро а

41 Платформа для розвантаження с ота

42 Б дівля Компресорної

43 Сторожова б д а 70

44 О орожа 70

45 Пожежоводоймище, залізобетон 65

46 Пожежне водоймище, залізобетон 65

47 Тр ба димова, це ла 70

Відповіді на сканворд 

х а ч а т р я н я р
о р е о ч о

е т а л о н а п і
щ и т с е а н с р а

т а в т о л о і я д
а т и о н а й о а
н и в и м а в а
я є н а о а з а

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua
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Спортивні новини

Легка атлетика. Збірна України з кросу вирушить
на чемпіонат континенту
9 р дня Б дапешт (У орщина) прийматиме ХІХ чемпіонат Європи з
рос , на я ий збірна У раїни вир шить сьо одні. На зма аннях б де
визначено переможців трьох ві ових ате оріях — серед юніорів, мо-
лоді (U23) та дорослих. На ороди розі рають я в індивід альних, та
і омандних зма аннях. Для часті онтинентальній першості заре-
єстр валися 539 атлетів, я і представляють 35 федерацій. Раніше най-
більше число часни ів становило 468 спортсменів, а іль ість феде-
рацій не перевищ вала 34. За 18 ро ів проведення онтинентальних
першостей з рос У раїна ви рала 20 на ород, 11 з я их — золоті.
Наразі наша оманда посідає шост сходин медальній таблиці (за
1994—2011 ро и). С лад вітчизняної збірної на зма ання: Ма сим
Я имч , Владислав Гончарен о, Юрій Даць о, Владислав Марч ,
Сер ій Лебідь, І ор Гелетій, Бо дан Семенович, Дмитро Лашин, Іван
Стреб ов, Дмитро Сір , Андрій Старжинсь ий, Юрій Вихопень, І ор
Олефірен о, Марія Хода івсь а, Наталія Прищепа, Ганна Д н ан, Тетя-
на Хоптяна, Ві торія По орєльсь а, Ві торія Хапіліна, Валентина Кіляр-
сь а, Оль а Яроць а

Температура —2°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 90 %

Температура —3°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 84 %

Температура —6°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 87 %

Прогноз погоди на 7 грудня 2012 року

ОВНИ на се с альній хвилі. Інтимні втіхи нес ть величезн насо-
лод , одна збері айте вірність постійним партнерам і не стрибай-
те в реч за пош ами "нірвани". По-перше, слід чіт о визначи-
тися з новим світо лядом, де основними принципами є висо а мо-
раль, набожність, по-др е, реалізація основної життєвої мети зна-
ходиться сфері "бер -даю".
ТЕЛЬЦІ, д ховна динамі а д же інтенсивна, міняються життєві

цінності, релі ійні по ляди, йде про рес особисто о життя, ар’єр-
не сходження в а тивній фазі, що позитивно впливає на приб т и.
Обранці з родзин ою холодності, але та і чарівні, що ви отові без-
перервно ними мил ватися.
БЛИЗНЯТА, взаємна симпатія, се с альний потя плюс спів-

зв чність д ховних подобань — ось ф ндамент для поб дови міц-
но о союз . Я що вас із бла овірними є спільна мета, с місні ді-
лові інтереси — подр жню цитадель нічим не зр йн вати!
РАКИ, здоров'я і робота — це сфера, де ваші апіталов ладен-

ня дад ть хороші дивіденди. Працюйте с млінно з творчим во ни-
ом, тоді он ренти, що нама аються підсидіти, б д ть но а това-
ні. У вас є висо і таємні по ровителі серед оле та роботодавців;
зар чившись їхньою підтрим ою, ріплюйте ар’єрні позиції, не
затівайте сл жбових переворотів, не плетіть інтри , а демонстр й-
те бла ородство.
ЛЕВИ, я що людина ви ли ає симпатію, надихаючи на любов,

тісніше з нею подр жіться. Поб д вати справжню др жб с ладно,
це випроб вальний полі он, де вам належить стати сапером, щоб
знеш одити зло на святом терені під назвою "без орисна братер-
сь а взаємодопомо а". Дбайте про родин , доля довірила роль
охоронця домашньо о во нища.
ДІВАМ визначено стати зраз овим сім'янином та дбайливим

осподарем, поряд вати поб т (профінанс вавши з власно о а-
манця) і створити омфортн д ховн а р в рідних пенатах. Не
"пиляйте" домочадців за дрібн неохайність, а станьте їм м дрим
порадни ом та бла ородним наставни ом, це арантія надійно о
тил .
ТЕРЕЗИ, р х — це життєвий р шій, а м лятор позитивних вра-

жень, джерело енер ії і здоров'я, шанс змінити ар'єрн долю на
раще. Частіше міняйте обстанов , зав'яз йте ці аві знайомства,
відвід йте розважальні т сов и. Я що до о ось спалахне роман-
тична пристрасть — це пре расно, пірніть той феєрвер і насо-
лодж йтеся!
СКОРПІОНИ випромінюють флюїди чарівності, о ортаючи ото-

чення ма ічною а рою, тож взяти в сердечний полон то о, хто спо-
добався, тр днощів не с ладе. Нині ви обираєте, замовляєте м -
зи і платите.
СТРІЛЬЦІ, я що опинилися в тенетах таємно о захоплення, де

се с і роші правлять бал, майте на вазі, йо о оріння тя неться з
армічно о мин ло о, і не б д йте райд жні плани на майб тнє.
Коли про це дізнаються шлюбні с п тни и — біди не мин ти.
КОЗОРОГИ, " рад с" життєвої динамі и д же висо ий, дово-

диться воювати на два фронти, спалювати сили на сімейній та ді-
ловій передовій, виріш ючи домашні та сл жбові проблеми. Йде
процес д ховно о переродження і ється майб тнє щастя.
ВОДОЛІЇ, вн трішній світ — арена цілющих трансформацій, на

поверхню спливають підсвідомі страхи й омпле си. Позбавтеся
цьо о запально о нарив , тоді лобальна мета чіт о засяє на ори-
зонті. М дро орист йтеся висо им професіоналізмом та особис-
тими чарами для ар'єрно о зростання.
РИБИ, ви при ті ланцю ами обов’яз ів до сім’ї та роботи (т т

ряд ть перт рбації). Рвати їх без л здо, це ви ли долі. Пі л йте-
ся про рідних, тр діться на бла о ар'єри, це ваше по ли ання,
місце реалізації талантів

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
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ранок день вечір

"Шахтар" поступився 
"Ювентусу"
Домашня поразка не завадила донеччанам навесні продовжити 
боротьбу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Перед заключним туром у

групі Е склалася досить ці�

кава ситуація. У лідера цього

квартету "Шахтаря" було 10

очок, в "Ювентуса" — 9, а в

"Челсі" — 7. Лондонський

клуб мав цілком реальні

шанси на продовження бо�

ротьби у турнірі. Але для

цього "Челсі" зобов’язаний

був перемогти аутсайдера

групи "Нордшелланд" і спо�

діватися на перемогу "гірни�

ків".

У Донецьку обидва трене�

ри кинули в бій основні

склади своїх команд. Пер�

ший гострий момент біля

воріт суперника створили

гравці "Шахтаря". Вже на 2

хвилині Фернандіньо зро�

бив потужний простріл, але

захисники "Ювентуса" лік�

відували небезпеку. Згодом

Едуардо мав можливість

вразити ворота "Ювентуса",

але й у цьому випадку надій�

но зіграв захист гостей.

Туринці зуміли відповісти

лише на 30 хвилині. Мірко

Вучиніч красиво обіграв

опонента і виклав м'яч під

удар Себастьяну Джовінко.

Італієць сильно пробив по

воротах донеччан з серед�

ньої дистанції, але м’яч про�

котився в сантиметрах від

штанги воріт Андрія П’ято�

ва. Крім цього, можна згада�

ти два непоганих удари у ви�

конанні Андреа Пірло, які

також були неточними.

Перший тайм завершився

внічию, яка цілком влашто�

вувала обидві команди.

На початку другої поло�

вини зустрічі "Шахтар"

спробував забити. На 51�й

хвилині Ярослав Ракиць�

кий завдав точного удару

по воротах туринців. Голкі�

пер "Ювентуса" Джанлуїджі

Буффон відбив м'яч прямо

перед собою, але нападник

донеччан Тейшейра не зу�

мів влучити у ворота. Гості

відповіли зусиллями Ан�

дреа Пірло, який ефектно

прибрав зі шляху двох опо�

нентів і пробив точнісінько

у штангу. Незабаром

італійці вийшли вперед.

Все той же Пірло підклю�

чив до атаки Мірко Вучіні�

ча, який прострілив у

штрафну, і захисник "Шах�

таря" Олександр Кучер

"зрізав" м’яч у сітку влас�

них воріт. "Гірників" влаш�

товувала навіть поразка,

але вони спробували віді�

гратися. Чергова атака

"Шахтаря" призвела до по�

дачі з правого флангу, де Іл�

сіньо нав’язав боротьбу

Асамоа, але, на жаль, влу�

чив у штангу воріт супер�

ника.

Гості відповіли своєю ма�

сованою атакою: Вучініч ви�

манив П’ятова з воріт, віддав

м'яч у центр, але перед Джо�

вінко вже були чотири за�

хисники, і до удару справа не

дійшла. Підопічні Мірчи Лу�

ческу втратили низку мож�

ливостей й не зуміли перела�

мати хід поєдинку. У підсум�

ку матч завершився з рахун�

ком 1:0 на користь "Ювенту�

са", який і очолив групу.

"Шахтар" пройшов у 1/8 фі�

налу з другого місця, а лон�

донський "Челсі" спробує

позмагатися у Лізі Європи.

Суперник "гірників" у плей�

офф визначиться після же�

ребкування у п’ятницю. Се�

ред потенційних опонентів

донеччан німецькі "Борус�

сія", "Баварія" та "Шальке�

04", іспанські "Малага" і

"Барселона", французький

"ПСЖ", а також англійський

"Манчестер Юнайтед". На

післяматчевій прес�конфе�

ренції наставник "Шахтаря"

Мірча Луческу не прихову�

вав свого розчарування:

"Матч закінчився з таким

результатом, що я сказав би

так: хто більше хотів, той і

переміг. Все ж нас сьогодні

влаштовував навіть нічий�

ний результат. "Ювентус" хо�

тів виграти більше, ніж ми,—

він цього досяг. Я намагався

налаштувати гравців, на�

скільки міг, але у нас не ви�

йшло. В цілому можна ска�

зати, що команди були по�

різному мотивовані на цей

поєдинок. Це останній матч

року, і ми задоволені тим, що

проходимо в наступний ра�

унд Ліги чемпіонів"
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Цей день в історії 7 грудня

Сьо одні відзначають День
місцево о самовряд вання
1678 — франц зь ий дослід-

ни Л ї Хеннепін став першим
європейцем, я ий виявив Ніа ар-
сь ий водоспад
1732 — Лондоні від рито Ко-

ролівсь ий театр, відомий я
"Ковент-Гарден"
1764 — створено м зей Ермі-

таж Сан т-Петерб рзі
1907 — перше в Лондоні на

бо серсь ом ринзі з'явився ре-
фері
1972 — відб вся зап с ос-

мічно о орабля "Аполлон-17",
що здійснив останню в про рамі
"Аполлон" посад на Місяць
1995 — амери ансь ий ос-

мічний апарат НАСА "Галілей",
зап щений 1989 р., наблизився
до Юпітера

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Пост пившись т ринсь ом "Ювент с " з рах н ом 1:0, донець ий "Шахтар" завершив р повий
т рнір Лі и чемпіонів на др ом місці

Результати 6 туру Ліги чемпіонів

"Челсі" — "Нордшелланд" — 6:1 
"Брага" — "Галатасарай" — 0:1 
"Манчестер Юнайтед" — "ЧФР" Клуж — 0:1 
"Селтік" — "Спартак" — 2:1 
"Барселона" — "Бенфіка" — 0:0 
"Баварія" — "БАТЕ" — 4:1 
"Лілль" — "Валенсія" — 0:1

Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У серед відб лися останні матчі р пово о
т рнір Лі и чемпіонів. У р пі Е донець ий
"Шахтар" приймав на своєм полі італій-
сь ий "Ювент с". Переможець цієї з стрічі
заверш вав відбір овий ци л на першом
місці. На жаль, підопічні Мірчи Л чес не
змо ли порад вати вболівальни ів арним
рез льтатом і мінімально пост пилися ос-
тям. Єдиний ол свої ворота забив захис-
ни " ірни ів" Оле сандр К чер. В іншом
матчі цьо о вартет лондонсь ий "Челсі"
роз ромив дансь ий "Нордшелланд" — 6:1.


