
Пошкодження тепломережі 
на Дмитрівській ліквідують за добу
Вже сьогодні до обіду мешканці центру столиці будуть з теплом

Київ побореться за гідне
фінансування
Депутати міськради підтримали пропозицію Олександра Попова 
відтермінувати прийняття столичного бюджету!2013 

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Учора на засіданні сесії Київради деп та-
ти прийняли до роз ляд прое т бюджет
міста та Про рам е ономічно о й соці-
ально о розвит на 2013-й рі . Одна
народні обранці ате орично вирішили не
олос вати за цей до мент, бо запропо-
новане держбюджетом фінанс вання не
відповідає реальним потребам столиці.
Дефіцит оштів с ладе майже 4 мільярди
ривень, а на соціально-е ономічні про-
е ти виділено лише 7,5 % від запланова-
них на наст пний рі витрат.

В очікуванні позачергової сесії
Київрада збереться на позачергове засідання наступ�

ного тижня, щоб розглянути фінансові документи на

2013�й рік. Вчорашню сесію через загострення емоцій у

залі і конфлікти між депутатами Київради та Верховної

Ради довелося перервати.

Зазначимо, що цьогорічний бюджетний процес ус�

кладнився через прийнятий ВР держбюджет, який для

Києва виявився дефіцитним. “Після прийняття держав�

ного бюджету на наступний рік ми провели консультації

з керівниками державних установ, профспілковими ор�

ганізаціями і дійшли висновку, що в умовах того бюдже�

ту, який сьогодні доведений до Києва, неможливо забез�

печити у 2013 році стабільну ситуацію щодо фінансу�

вання бюджетної сфери, виконання наших функцій із

забезпечення життєдіяльності комунального господар�

ства”,— заявив голова КМДА Олександр Попов.

Він пояснив, що за попередніми розрахунками дефі�

цит коштів у бюджеті складе майже 4 мільярди гривень,

що унеможливить виплати муніципальних доплат пра�

цівникам бюджетної сфери, фінансування в повному

обсязі дотацій, які потрібні для забезпечення нормаль�

ної роботи громадського транспорту та інших сфер гос�

подарювання.

Бюджет взяли до розгляду

“Обговоривши це питання з профспілковими органі�

заціями, представниками депутатського корпусу Київ�

ради та Верховної Ради, ми винесли резолюцію, що цей

бюджет столицю не задовольняє. Очікуємо на призна�

чення нового уряду, аби одразу вступити в контакт для

подальших перемовин. Вважаю, що найближчим часом

ми зможемо знайти компроміс і затвердити бюджет міс�

та в тій редакції, яка нас влаштує. Саме тому я закликав

депутатів Київради не приймати бюджет в представле�

ній редакції, а прийняти його лише до розгляду і обгово�

рення”,— підкреслив очільник міста.

За словами заступника Київського міського голо�

ви — секретаря Київради Галини Гереги, виходячи з

показників держбюджету, КМДА пропонує у проекті

столичної казни доходи на рівні 18 млрд грн, видат�

ки — 17,7 млрд грн. Теоретично порівняно з минулим

роком місто має навіть зростання показників бюджету

на 1,23 %. Але фактично в ньому не врахований темп

зростання інфляції, який — за прогнозами — складе

4,8 %.

“У 2012 році також була складна ситуація, але тоді

проводилися консультації з Кабміном, і виконавчий ор�

ган розумів — кошти, яких не вистачає, місто отримає у

вигляді цільових субвенцій. Минулого року замість ви�

лучених 7,2 мільярдів столиці у вигляді субвенцій по�

вернули 8,2 млрд. Тепер таких консультацій не було,

уряд не дав Києву ніяких гарантій”,— прокоментувала

Галина Герега.

Відповідно до вимог Бюджетного Кодексу, якщо бю�

джет міста не ухвалений, то фінансування за всіма стат�

тями здійснюється за принципом 1/12 минулорічної

казни. “Це доволі неоднозначно, але наразі це один із

небагатьох реальних виходів з критичної ситуації. Це

механізм, який можна задіяти, аби захистити киян”,—

пояснила “Хрещатику” депутат Київради Алла Шлапак.

Однак за законом в такому випадку стає неможливим

виділяти кошти на капітальні видатки.

Закінчення на 2	й стор.

Олег ПЕТРОВСЬКИЙ:
"У наступному році аеропорт "Київ"
прийме мільйонного пасажира" 
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Вихованців дитбудинку "Малятко"
привітали з Днем Святого Миколая 
Для обездолених дітей КМДА зібрали солод і по-
дар н и та теплий одя
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В Україні підбили підсумки 
Дня заощаджень 

Під час перебі а ції бан и лали понад три тисячі
депозитних од
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Перебоїв у роботі 
київської “швидкої” 
не буде
Вчора з місь о о бюджет б ло виділено 1,3

млн рн на по ашення забор ованості перед пос-
тачальни ами паливно-мастильних матеріалів для
автомобілів швид ої медичної допомо и. На по-
чат р дня с ма бор с ладала 3,1 млн рн.
“За алом сит ація щодо по ашення решти забор-
ованості онтрольована та не матиме не ативно-
о вплив на я ість роботи столичної швид ої ме-
дичної допомо и. Я пере онаний, що бри ади
“швид ої” приб ватим ть на ви ли и иян вчасно
і перебоїв роботі сл жби доп щено не б де”,—
запевнив начальни ГУ охорони здоров’я Віталій
Мохорєв. Та ож профільном правлінні інфор-
м ють, що зарплат за перш половин місяця во-
дії медичних спецавтомобілів отримали в стро —
13 р дня нарах вали необхідн с м оштів, а ви-
плат здійснили 17 р дня. На адаємо, що впро-
довж 2012 ро в столиці оновлено автопар стан-
ції швид ої медичної допомо и. За алом, за ош-
ти місцево о та державно о бюджетів замінено
понад 60 % машин. Та ож жовтні від рито мо-
дернізован централізован диспетчерсь Київ-
сь ої місь ої станції швид ої медичної допомо и.
Наразі в столиці за номером “103” ви ли и иян
одночасно приймають 40 операторів, завдання ж
автоматизованої системи — не айно з’єднати
абонента з вільним диспетчером. Завдя и GPS,
оператор передає ви ли найближчій до пацієнта
бри аді. Та ож відпрацьовано ал оритм взаємодії
швид ої та невід ладної медичної допомо и, опти-
мізовано механізми взаємодії лі арів та аварійно-
рят вальних сл жб під час лі відації наслід ів над-
звичайних сит ацій

Місту не вистачає 
двірників
Про це в прямом ефірі теле анал “Київ” за-

явив перший заст пни олови КМДА Оле сандр
Маз рча . “У ерівном с ладі ом нальних під-
приємств дефіцит адрів не відч вається, нас
є ом ер вати, а от серед тих, ом потрібно
працювати — двірни ів — сьо одні десь більше
30 % ва антних місць. Дана робота не є престиж-
ною, вона невисо ооплач вана, важ а, і, в перш
чер , раніше в двірни и йшли для то о, щоб от-
римати житло. Ми нама аємося ма симально да-
ти людям та можливість, але, на жаль, рішення,
я е б ло прийнято по відсот відрах вань від б -
дівництва вартир, не дозволяє нам цьо о зроби-
ти. Крім то о, двірни не має можливості вст пи-
ти в редитні відносини з державою, щоб потім
виплач вати редит зі своєї невели ої зарплати.
Наразі ми працюємо над тим, щоб ма симально
збільш вати зарплат прибиральни ам і присто-
с вати наявні приміщення під сл жбове житло”,—
розповів пан Маз рча

Прибирання Києва 
від снігу контролюють 
102 інспектори
Кожно о дня, починаючи з шостої одини ран ,

більше сотні інспе торів з бла о строю виходять
на перевір я ості прибирання місь их в лиць та
територій від сні . За словами першо о заст п-
ни а олови КМДА Оле сандра Маз рча а, цією
роботою займаються 102 інспе тори. “Вони ма-
ють про онтролювати іль ість техні и, що пра-
цює, я прибираються дільниці та зробити фото-
фі сацію. О 9.30 я отрим ю цю інформацію та
маю змо прийняти рішення — ом треба дати
в азів прис орити процес прибирання, а ом
подя вати за арн робот . Всі інспе тори за-
ріплені за он ретними територіями, ожен з них
повинен про онтролювати сит ацію і надати
звіт”,— зазначив він

Фахівці компанії підготували пошко�

джену ділянку до ремонту, а оперативні

служби попередили містян про тимчасо�

ве відключення від теплопостачання на

час ліквідації аварії. Всі підготовчі робо�

ти проводились організовано і коорди�

нувались КМДА та Шевченківською

РДА.

Відключення споживачів відбувалось

поетапно — з 9.00 до 16.00 20 грудня. Влас�

ників внутрішньобудинкових мереж було

попереджено про необхідність спустити

воду з систем опалення — для того, щоби

будинкові системи не замерзли. Лише піс�

ля цього працівники “Київенерго” розпо�

чали ремонтні роботи безпосередньо в

теплокамері.

“Завдяки злагодженим та чітким діям

“Київенерго”, Шевченківської РДА та

міської влади нам вдалося заздалегідь ви�

явити пошкодження та попередити ви�

никнення аварійної ситуації, яка могла б

призвести до глобального пориву та вито�

ку теплоносія. Якщо спершу ми розрахо�

вували впоратися з цією проблемою за дві

доби, то в четвер ситуація кардинально

змінилася. Фахівці “Київенерго” ведуть

активні ремонтні роботи і цього ж дня роз�

почнуть поетапне підключення тепла”,—

повідомив “Хрещатику” перший заступ�

ник голови КМДА Олександр Мазурчак,

зазначивши, що вже сьогодні (21 грудня)

до обіду всі споживачі будуть з теплом.

Нагадаємо: на час ліквідації аварії теп�

лопостачання було тимчасово припинено

для 499 споживачів, серед яких 267 житло�

вих будинків, 6 лікувальних закладів, 6

дитсадків, 8 шкіл, і 212 відомчих будинків.

Вчора на території Шевченківського райо�

ну були створені збірні евакуаційні пунк�

ти: ЗОШ № 41 (просп. Перемоги, 9), ЗОШ

№ 101 (вул. Коперника, 8), ЗОШ № 25

(вул. Володимирська, 1) та ЗОШ № 53

(вул. Богдана Хмельницького, 16/18). Усі

ці точки обігріву знаходяться у кроковій

досягненості до будинків та розраховані

для того, щоб одночасно прийняти дві ти�

сячі людей. Тут кияни мали змогу обігріти�

ся, випити гарячого чаю та за необхідно�

сті — переночувати
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Іван МАРЕК
“Хрещатик”

Фахівці ПАТ “Київенер о” під час планово о обход виявили
пош одження тепло амері на в л. Дмитрівсь а, 2. Через
значне похолодання йо о лі відацію відтермін вали, щоби не
припиняти теплопостачання б дівель. В той же час, аби не
спрово вати збільшення масштабів можливої аварії, оператив-
но створений місь ий штаб прийняв рішення провести ремонтні
роботи 20-21 р дня. Тож же сьо одні до 12.00 всі меш анці
Шевчен івсь о о район , а це понад 499 споживачів, мають б -
ти з теплом.
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Голова КМДА Оле сандр Попов за ли ав деп татів не приймати бюджет міста на 2013 рі
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Столиця додатково закупить сіль 
для посипання вулиць і доріг
Про це повідомив ендире тор КК “Київавтодор” Геор ій Глін-

сь ий. “У нас зараз на підході ва они з сіллю — за онтра тами, я і
ми лали. Ми роз міємо, я що та а зима б де продовж ватися, то
тих запасів, я і ми при от вали з ідно з нашими планами, не виста-
чить”,— зазначив він. Геор ій Глінсь ий розповів, що станом на 11
р дня для посипання в лиць б ло ви ористано 7 тисяч тонн солі. “У
нас є 15 ан арів, я і вміщають 35 тисяч тонн солі. Ми за отовили
приблизно 32—33 тисячі тонн і всі с лади нас б ли пра тично пов-
ністю заповнені. Крім то о, ми ще за отовили піщано-солян с міш,
пісо . Але врахов ючи те, що випала двомісячна норма опадів, на
посипання в лиць вже ви ористано значн частин реа ентів”,— за-
значив ендире тор “Київавтодор ”. Він додав, що міст та ож необ-
хідно оновити пар сні оприбиральної техні и, адже востаннє її за -
пов вали два ро и том . “Нещодавно Київрада прийняла рішення
про за півлю нової техні и по лізин , і я д маю, що після то о, я
пройд ть всі тендерні процед ри, ми оновимо пар , том що зноше-
ність за дея ими видами машин, напри лад, та ими я солероз ид -
вачі, становить більше 50 %. Цю техні треба обов’яз ово оновлю-
вати, том що вона працює в а ресивном середовищі — це і сіль, і
низь і температ ри”,— зазначив він

Оновлять 12 каналізаційних колекторів 
Про це прямом ефірі теле анал “Київ” розповів перший за-

ст пни олови КМДА Оле сандр Маз рча . “Наразі місті триває
ре онстр ція 12 аналізаційних оле торів. Всі ці об’є ти ми пере-
роблюємо з напірних на самопливні. У напірних на пере ач вання
сто ів витрачається еле троенер ія, і це перша е ономія, я ми
отримаємо після введення цих об’є тів в е спл атацію. Всі оновле-
ні оле тори середині б д ть по риті відповідним пласти ом, що
збільш є термін їх ви ористання, вони не бояться азової орозії,
я а є найбільшою проблемою для подібних спор д. Один та ий
підземний об’є т працюватиме не менше 50 ро ів”,— під реслив
він

Цифра дня

5 666 000 000 
гривень додатково отримав зведений бюджет у порівнянні з
аналогічним періодом минулого року 

Про це повідомила голова Державної податкової служби 
у м. Києві Ірина Носачова 
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Вихованців дитбудинку “Малятко” 
привітали з Днем Святого Миколая
У День Свято о Ми олая заст пни олови КМДА Анатолій Гол б-

чен о разом із ерівни ами підзвітних йом департаментів та КП при-
вітав вихованців дитб дин “Малят о”. Посадовці подар вали діт ам
лі и, і ієнічні засоби, фр ти, напої та солодощі, я их має вистачити
на всі новорічно-різдвяні свята. Крім то о, сі вихованці за лад от-
римали теплі речі, а та ож і раш и, спеціально зібрані працівни ами
Департамент транспортної інфрастр т ри і Департамент промис-
ловості та розвит підприємництва. Наразі в дитячом б дин “Ма-
лят о” змішано о тип вихов ється 123 дитини ві ом до 18 ро ів. Це
новий тип навчально-виховно о за лад державної форми підпоряд-
вання, що забезпеч є дітям-сиротам родинне виховання. Учні

5—11 ласів навчаються в за альноосвітній ш олі № 68 та в ліцеї
№ 123 з по либленим вивченням іноземних мов. Старшо ласни и си-
ротинця отрим ють навич и пер арів, стилістів-візажистів, виши-
вальниць, харів, помічни ів вихователя, хорео рафів. Завдя и с -
часній матеріально-технічній базі та професійном педа о ічном й
медичном персонал в за ладі вихов ються, навчаються, проходять
рси оре ції та реабілітації діти дош ільно о ві із малозабезпече-

них родин та діти-інваліди

Фахівці КП “Плесо” очищують 
озеро Тельбін
Уже др ий день поспіль на озері Тельбін працює спецтехні а по

очищенню водойми. У КП “Плесо” зазначають, що мороз та не ода не
стан ть на заваді для проведення робіт, ос іль и під шаром льод
температ ра води плюсова. Прое том передбачена очист а озера від
очерет та сміття, я е вели ій іль ості через недбалість відпочи-
вальни ів назбиралося на дні водойми. Та ож б д ть розчищені під-
водні ділян и, де б’ють джерела, я ими живиться Тельбін. У рез льта-
ті очищення озера очі ється не тіль и по ращення я ості води, а й
повне її оновлення. При цьом , врахов ючи численні прохання меш-
анців, б де вил чена лише частина очерет , ос іль и він сл жить до-
мів ою для ди их ачо , а та ож необхідний для на л риби. Незва-
жаючи на щорічне очищення дна водойми, ожної весни водолази КП
“Плесо” вил чають з озера незліченн іль ість пляшо , мових с а-
тів, б дівельно о сміття, ящи ів, промислових піддонів та ба ато інших
предметів, я і не потрапили до смітни ів. Зо рема літ цьо о ро
водолази дістали з дна озера ба ато іло рамов абаритн металев
онстр цію із острою о оленою армат рою, небезпечною для життя
відпочиваючих

“Парк Київська Русь” запрошує на князівське
святкування Нового року
29—30 р дня в “Пар Київсь а Р сь” відзначатим ть Новий рі

із нязівсь им розмахом. Ор анізатори свята обіцяють різноманітні
веселощі. Зо рема иянам запропон ють по ататися на санях ра-
зом із веселими с оморохами, за р жляти в запальном хороводі
із Козою, Ведмедем та іншими аз овими ероями. Крім то о, на
відвід вачів че ають веселі зимові забави: атання на рижаних ір-
ах, парні пере они на санях, бої сніж ами та навіть середньовіч-
ний сніжний ф тбол. Більше інформації про захід на сайті
www.parkkyivrus.com

Через сильні морози традиційні ярмарки 
відміняються
Я повідомили “Хрещати ” в ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово о

обсл ов вання населення КМДА, зв’яз із о олошенням столиці
надзвичайної сит ації через по іршення по одних мов та відмовою
виробни ів з ре іонів брати часть ярмар ових заходах, КМДА
прийнято рішення про відмін сільсь о осподарсь их ярмар ів 22
р дня

Енергопостачання для мільйона
киян стане надійнішим
Вперше за 20 років у центральній частині міста відкрили 
сучасну електропідстанцію
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Від чора енер опостачання
центральн частин міста

здійснюється із нової під-
станції “Мос овсь а”, що в
Голосіївсь ом районі. Це
висо отехноло ічний
об’є т з найс часнішим
обладнанням, я ий по ра-
щить постачання еле тро-
енер ії для майже мільйо-
на меш анців столиці.

Як розповів “Хрещатику” техніч�

ний директор ПАТ “Київенерго”

Олександр Зайцев, необхідність бу�

дівництва підстанції “Московська”

назріла давно. “Об’єкт, який забез�

печував потреби Голосіївського та

частини Печерського районів елек�

троенергією, був збудований ще у

1935 році — його обладнання заста�

ріле й уже відпрацювало свій ресурс.

До того ж, з розвитком міста потре�

ба в енергоспоживанні збільшува�

лась, а стара станція не могла у пов�

ному обсязі забезпечити ці потреби,

тому на її місті було збудовано нову

високотехнологічну підстанцію”,—

зазначив пан Зайцев.

Новий об’єкт й справді вражає,

адже має найсучасніше обладнан�

ня — комунікаційну апаратуру,

трансформатори, систему автома�

тичного захисту. “Пропускна здат�

ність підстанції сягає понад 400

МВт, що дозволить підвищити не

лише якість електропостачання спо�

живачів, але й створить умови для

збільшенння потужностей на май�

бутнє”,— зазначив гендиректор

ПАТ “Київенерго” Олександр Фо�

менко.

Нова підстанція вузлового типу,

тобто дозволяє здійснювати надійне

живлення декількох підстанцій цен�

тральної частини міста. Зокрема

“Протасівської”, “Солом’янської”,

“Олімпійської” та майбутніх “Ли�

бідської” й “Одеської”. Зауважимо,

така система передачі електроенергії

значно надійніша, адже у разі по�

ломки однієї лінії чи обладнання на

одній із підстанцій решта залишаю�

ться в роботі й таким чином резер�

вують ту, яка вийшла з ладу.

До того ж, на одному із транс�

форматорів підстанції вперше вста�

новлені прилади постійної діагно�

стики — це пілотний проект “Ки�

ївененерго”, за результатами ефек�

тивності якого приймуть рішення

щодо застосування такої системи

надалі.

Цікаво, що підстанція “Москов�

ська” — найбільший об’єкт такого

класу напруги, збудований у столиці

за останні 20 років. Зауважимо, фі�

нансування його будівництва здій�

снювалось за рахунок інвестиційної

програми “Київенерго” та склало

понад 228 млн грн.

“Введення в експлуатацію нової

підстанції “Московська” забезпе�

чить надійне електропостачання

центральної частини міста. Майже

мільйон людей користуватимуться

електроенергією, яка проходить че�

рез цей об’єкт. Нам приємно кон�

статувати, що керівництво ДТЕК та

“Київенерго” рухаються у напрямку

розвитку енергетичної бази міста та

вкладають інвестиції в обладнання,

генеруючі потужності, мережі. Це

наша спільна робота на благо ки�

ян”,— прокоментував подію “Хре�

щатику” перший заступник голови

КМДА Олександр Мазурчак

Фінансування будівництва енергетичного об’єкта
здійснювалось за рахунок інвестиційної програми

"Київенерго" та склало понад 228 млн грн

Відтепер енер опостачання центральн частин міста здійснюється із нової підстанції "Мос овсь а"

Київ побореться за гідне 
фінансування
Депутати міськради підтримали пропозицію Олександра Попова 
відтермінувати прийняття столичного бюджету!2013

Закінчення. Початок на 1�й стор.

“Місто фінансуватиметься за схе�

мою 1/12 до того моменту, поки не

будуть внесені зміни в держбюд�

жет”,— наголосив депутат Київради

Олексій Омельяненко.

Бракує коштів на транспорт
та медицину

Програма соціально�економічно�

го розвитку на 2013 рік може бути

профінансована на 7,5 % від реаль�

ної потреби. Про це під час сесії Ки�

ївради повідомив заступник голови

КМДА Руслан Крамаренко. “Мушу

визнати, що за таких умов складно

назвати цю Програму дійсно про�

грамою розвитку. Швидше, це —

програма підтримки міського госпо�

дарства, яка забезпечить лише част�

кове розв’язання низки нагальних

проблем соціально�економічного

розвитку Києва, мінімальну під�

тримку життєдіяльності столиці та

незначне економічне зростання”,—

зазначив “Хрещатику” посадовець.

Як відомо, на об’єкти капітального

будівництва наступного року плану�

валося витратити 16 млрд грн, нато�

мість Програма пропонує використа�

ти на ці потреби лише 1,2 млрд грн. Із

зазначеної суми бюджет розвитку

Києва складає 971 млн грн. Водночас

постановою уряду встановлено ці�

льове призначення 750 млн грн — за

ці кошти мають намір продовжити

будівництво Подільського мостового

переходу, завершити станцію метро

“Теремки” та реконструювати транс�

портну розв’язку на Поштовій площі.

Відтак для вирішення всіх інших

нагальних потреб залишився тільки

221 млн грн. Мається на увазі рекон�

струкція просп. Петра Григоренка,

будівництво розв’язки на правобе�

режних підходах до Південного мос�

ту зі з’їздами з вул. Саперно�Слобід�

ської на Столичне шосе, ліквідація

наслідків п’яти аварій на об’єктах

каналізаційного господарства, за�

вершення роботи з реконструкції

приймальних відділень 2�х лікарень

на 435 ліжко�місць.

За словами Руслана Крамаренка,

в Програмі розвитку на наступний

рік не закладені кошти на оновлен�

ня рухомого складу громадського

транспорту, закупівлю техніки для

прибирання вулиць. Мінімальне

фінансування виділене на заходи з

благоустрою та озеленення, під�

тримку протиаварійних заходів на

техногенно небезпечних об’єктах. У

зв’язку з обмеженням коштів місто

зможе відкрити максимум дві нові

амбулаторії лікарів сімейної меди�

цини. Як зазначила депутат Київра�

ди Алла Шлапак, з потрібних ме�

дичній галузі 5,7 млрд грн держбюд�

жет передбачив лише 2 млрд.

Крім того, суттєво скорочується

стимулювання житлового будівниц�

тва. “Ми розуміємо, що запланова�

ний обсяг видатків не може виріши�

ти всі невідкладні проблеми міста і

забезпечити всі об’єкти, які пропо�

нували замовники. Розроблена

Програма може бути піддана крити�

ці, і вона буде справедливою. В тих

умовах, які встановлені Законом

України “Про Державний бюджет

України на 2013 рік”, вона не може

бути кращою”,— наголосив Руслан

Крамаренко.

Зміни до бюджету та 
Програми розвитку;2012

Київрада внесла чергові зміни до

бюджету Києва та Програми соці�

ально�економічного розвитку сто�

лиці на 2012 рік. Зокрема спрямо�

вано 318,1 млн грн на виплату зар�

плат бюджетникам у 2012 році.

Що стосується Програми розвит�

ку, то 107 млн було спрямовано КК

“Київавтодор” для реконструкції

проспекту Бажана.

“З цією ж метою збільшено асиг�

нування на будівництво міської

кільцевої електрички, Куренівсько�

Червоноармійської лінії метропо�

літену, другої нитки головного

міського каналізаційного колекто�

ра, станції швидкої медичної допо�

моги по вул. Богдана Хмельниць�

кого, реконструкцію проспекту

Григоренка”, — повідомив Руслан

Крамаренко

Віталіна ГОНЧАР,
“Хрещатик”

Я що до інця цьо о ро новий бюджет столиці розроблений не б де, то Київ житиме з фіндо ментом 2012 ро
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Новини компаній

Ділові новини

Нацбанк планує закрити
пункти обміну валют
НБУ має намір за рити всі в -

личні обмінни и. Про це заявив
олова ради НБУ І ор Прасолов.
“В У раїні, я всьом цивілізова-
ном світі, обмінними операціями
повинні займатися бан и, я і он-
тролює держава. На мою д м ,
фін станови б д ть продовж ва-
ти політи щодо с орочення
а ентсь их обмінних п н тів, і це
правильно”,— с азав пан Прасо-
лов. На йо о д м , саме обмінні
п н ти часто є причиною валют-
ної пані и серед населення. Він
відзначив, що бан и, я і під час
валютно о ажіотаж цієї осені
працювали стабільно, с ттєво по-
страждали від спе лятивних і ор
обмінни ів. Адже вони, с орис-
тавшись стриб ом рс на між-
бан , ставили себе надто ви-
со і ціни на валют . Аби не до-
п стити цьо о майб тньом ,
ф н цію обмін валюти НБУ пла-
н є ціл ом віддати бан ам

Орендні ставки торговельних
приміщень у Києві будуть
стабільними

Міжнародна онсалтин ова
омпанія Colliers International
про ноз є стабільність орендних
ставо і ва антності тор овель-
них приміщень Києві в 2013
році. Про це повідомила дире -
тор департамент тор овельної
нер хомості омпанії Наталія
Кравець. “Орендні став и й ва-
антність істотно не змінилися.
Перед мов для зміни в наст п-
ном році немає — ні для зрос-
тання, ні для падіння орендної
став и”,— с азала вона. Е с-
перт зазначила, що наразі ва-
антність тор овельних примі-
щень Києві становить 1,9%,
але найближчим часом можливе
її зниження до по азни а почат-

2012 ро — 1,7%. Рівень
орендних ставо на се ції 100-
300 в. м найбільш спішних
тор овельних об’є тах стано-

вить 100—110 дол./ в. м/місяць.
Компанія та ож про ноз є вве-
дення в е спл атацію понад 300
тис. в. м офісних площ Києві в
2013-2014 ро ах, повідомляють
“У раїнсь і новини”

ЄБРР хоче спрямувати 
у вітчизняні проекти 
1 млрд євро інвестицій
Європейсь ий бан ре он-

стр ції та розвит про ноз є
обся своїх інвестицій прое ти
в У раїні наст пно о ро на рів-
ні 1 млрд євро, в том числі в
першом півріччі обся фінанс -
вання може становити 500 млн
євро. Про це повідомили дире -
тор департамент зовнішніх і
вн трішніх зв’яз ів ЄБРР Джона-
тан Чарльз і старший радни
ЄБРР Антон Усов. З їхніх слів, із
зазначеної с ми 300 млн євро
б д ть інвестовані в системи
безпе и атомних енер обло ів. У
2012 році ЄБРР профінанс вав

державних і приватних прое тів
в У раїні на понад 900 млн євро.
Більш частин з них реалізова-
но в а ропромисловом ом-
пле сі (на 220 млн євро) і в ре-
іональном м ніципальном
се менті

АМКУ домовився 
з операторами мобільного
зв’язку про зниження 
тарифів
Антимонопольний омітет

У раїни (АМКУ) дося з оди з АТ
“Київстар” та ПрАТ “МТС-У раїна”
про зниження тарифів на мобіль-
ний зв’язо . Я заявив перший
заст пни олови омітет Рафа-
ель К зьмін, омпанії висловили
отовність знизити тарифи я на
вн трішні розмови в У раїні, та і
на посл и ро мін . “Компанії,
свідомлюючи масштабність фі-
нансової відповідальності, ви-
йшли на належний рівень лояль-
ності та співпраці з омітетом.

Завдя и цій взаємодії б ли вияв-
лені реальні резерви подальшо о
зниження тарифів”,— зазначив
пан К зьмін. АМКУ розрахов є,
що взяті операторами зобов’я-
зання з форм вання справедли-
вих цін, орієнтованих на ма си-
мальне задоволення потреб
раїнсь их споживачів, опера-

тивно реаліз ються, і ці позитивні
зміни б д ть відч тними для ро-
мадян

Майже 20 млн грн 
не сплатило до бюджету
представництво іноземної
компанії
Про виявлення цьо о резонанс-

но о фа т пор шення подат о-
во о за онодавства повідомив
очільни столичної подат ової мі-
ліції І ор Уси . Я з’яс валось,
раїнсь е представництво ом-

панії, що займається розроб ою
та виробництвом лі ів, роз орн -
ло на теренах У раїни б рхлив

діяльність, не передбачен поло-
женням про представництво. До
то о ж, ним здійснювалось про-
с вання лі арсь их засобів в інте-
ресах не лише материнсь ої ом-
панії, а й інших виробни ів із різ-
них раїн. Подат овими міліціо-
нерами встановлено, що приб т-
и від здійснення фа тично ос-
подарсь ої діяльності ерівниц-
твом представництва не де лар -
вались, внаслідо чо о бюджет
держави за три ро и недорах -
вався майже двадцяти мільйонів
ривень подат на приб то . Під
час римінально о провадження,
я е здійснюється слідчими по-
дат ової міліції Києва, б д ть
встановлені обставини, що спо-
н али іноземців до ведення біз-
нес без належної реєстрації та
оподат вання в У раїні. “Інозем-
ні бізнесмени повинні сплач вати
подат и не тіль и себе вдома,
але й в У раїні, адже саме т т во-
ни отрим ють значні приб т и”,—
додав пан Уси

В Україні підбили
підсумки 
Дня заощаджень
Під час перебігу акції банки
уклали понад три тисячі 
депозитних договорів
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Мінімальний в лад період відзначення Дня заощад-
жень с лав 100 ривень, 10 доларів і 10 євро. Ма си-
мальний — 3,7 млн ривень, 300 тис. доларів і 37 тис.
євро. За даними бан ів- часни ів, 75 % всіх депозитів
б ло від рито національній валюті.

За ініціативи Незалежної Асоціації банків України (НАБУ), німецького

банку розвитку KFW та НБУ, 31�го жовтня цього року вперше було відзна�

чено Всесвітній день заощаджень. Акція, спрямована на роз’яснення насе�

ленню значення заощаджень та підвищення фінансових знань, тривала до

30�го листопада. В цей період 20 вітчизняних банків (серед яких “ОТП”,

“Ощадбанк”, “Укргазбанк”, “Меркурій”, “Енергобанк” та інші) пропону�

вали клієнтам особливі умови вкладів, а також додаткову інформацію про

свою діяльність.

Значну увагу приділяли дітям і молоді. Тож головною метою Всесвітньо�

го дня заощаджень є стимулювання ідеї збереження коштів та планування

своїх видатків, а також залучення фінустановами нових клієнтів. За резуль�

татами акції НАБУ пропонує зробити Всесвітній день заощаджень в Укра�

їні офіційним святом і встановити дату його проведення — 31 жовтня. Про

це повідомив “Хрещатику” виконавчий директор НАБУ, голова правління

“Укргазбанку” Сергій Мамедов.

“Перший досвід проведення Всесвітнього дня заощаджень в Україні ви�

явився надзвичайно успішним. Тому ми вирішили звернутися до глави дер�

жави з ініціативою підтримати відзначення цього дня на державному рівні

й зробити його офіційним святом”,— підкреслив банкір.

За даними НАБУ, у період проведення заходу банками�учасниками було

укладено 3495 угод. “Розмір максимальної відсоткової ставки за цими дого�

ворами був 25 % річних у гривні, 10 % — у доларах і 7 % — у євро. Вік лю�

дей, які уклали угоди, — від 9 до 51 року. Мінімальний вклад 100 гривень, 10

доларів і 10 євро. Максимальний склав 3,7 млн грн, 300 тис. доларів і 37 тис.

євро. 75 % усіх вкладів здійснено в гривні”,— додав пан Мамедов. З його

слів, наступного року до святкування Дня заощаджень планують долучити�

ся приблизно півсотні банків.

“Дана ініціатива буде доповнена проектом з підвищення фінансової гра�

мотності серед населення. Адже, наприклад, у Німеччині банківська систе�

ма працює за тим самим принципом, що і в Україні, але там люди більш обі�

знані, тому постійно користуються її послугами. Це допомагає не тільки

зберегти кошти, а й підтримати економіку держави”,— зазначив “Хрещати�

ку” старший проектний менеджер Департаменту розвитку фінансового

сектора у країнах Східної Європи, Кавказу, Середньої Азії німецького бан�

ку розвитку KFW Лоренц Гесснер.

Експерти також прогнозують, що вже наступного року відсотки за бан�

ківськими депозитами мають знизитися. “Навіть зараз фінустанови залуча�

ють депозити з високими відсотковими ставками на короткі терміни. Нав�

ряд чи ви знайдете пропозицію під 25 % на рік. Доходність вкладів має бу�

ти на рівні ринкової, а це 12�14 %. Інакше банкам доведеться видавати кре�

дити під 40 % річних, що занадто дорого для бізнесу”,— прокоментував си�

туацію “Хрещатику” Сергій Мамедов.

Директор�розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Оле�

на Шарова нагадала, що держава гарантує вкладникам повернення їхніх де�

позитів розміром до 200 тис. грн. За словами експерта, наразі лише 8 % спо�

живачів фінпослуг знають про таку можливість
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Олег ПЕТРОВСЬКИЙ: 

"У наступному році
аеропорт "Київ" прийме
мільйонного пасажира"
“Хрещати ” продовж є р бри
“Зроблено в Києві”. Одним із най-
старіших місті підприємств, що
десятиліттями тримає иївсь мар-
, є аеропорт “Київ”, я ий справед-

ливо називають оловними повітря-
ними воротами столиці. Про пер-
спе тиви розвит летовища, поб -
дов нових терміналів та вдос она-
лення бізнес-авіації розповів видан-
ню перший заст пни енерально о
дире тора КП “Міжнародний аеро-
порт “Київ” (Ж ляни) з інвестиційної
діяльності та оординаційної роботи
з авіаперевізни ами Оле Петров-
сь ий.

— Олеже Миколайовичу, розкажіть, чи є у світі
ще аеропорт, розташований безпосередньо в сто�
личному середмісті, як�от “Київ”?

— Авжеж. Це — “Лондон�Сіті” в Лондоні, що�

правда, він здебільшого спеціалізується на біз�

нес�авіації. А ось аеропорт Берліна може прийма�

ти й великі пасажирські літаки. До речі, в Харко�

ві летовище теж розташоване в місті. Звісно, не

так близько до центральної його частини, як ми,

але й не на околиці. Словом, наше базування не є

ексклюзивним.

— Наскільки безпечна посадка літаків при близь�
кому розташуванні до аеропорту житлових масивів?

— Безпеку польотів забезпечує рівень техніки

нашого аеропорту. Зараз ми відмовилися від ста�

рих моделей літаків типу АН�24, натомість обслу�

говуємо нові сучасні машини — боїнги, аеробуси,

літаки ATR. Авіакомпанії, які нещодавно до нас

зайшли,— “Wizz Air”, “Трансаеро”, “Aironix” —

використовують тільки нову авіаційну техніку. А в

компанії “Ютейр”, що минулого року вийшла на

наш ринок, взагалі усі літаки французькі ATR�

72 2012�го року. Що ж до безпеки аеропорту, то

нещодавно була проведена повна його рекон�

струкція: оновлено злітну смугу, встановлено на

ній нове покриття, світлосигнальне обладнання,

доукомплектовані різні технічні засоби. Тому все

це в комплексі гарантує відповідну безпеку по�

льотів.

До речі, маємо в розпорядженні снігоприби�

ральну техніку, що дозволяє навіть за такої пого�

ди, як цієї зими, не закривати аеропорт. Незважа�

ючи на снігопади та заметілі, ми не відмінили

жодного рейсу — все йде, як і раніше, за розкла�

дом. Крім того, в самому аеропорту, в терміналь�

них комплексах, встановлено найсучасніше об�

ладнання, що дозволяє виявляти всі заборонені

предмети, котрі містяться у багажі.

— А чи не заважає шум від літаків мешканцям Те�
ремків та Жулян, особливо в нічний час?

— Ця проблема була актуальною, коли в аеро�

порту використовувалися дуже шумові літаки ти�

пу АН�24, АН�26. Тоді на злітно�посадковій сму�

зі кожні 40 секунд здіймався в повітря або при�

землювався літак.

На сьогодні шумове навантаження, що припа�

дає на житлові масиви, не можна порівнювати з

тим, що було за радянських часів. Крім того, ми

рекомендуємо авіакомпаніям здійснювати зліт по

малошумовій траєкторії, щоб кияни якнайменше

відчували дискомфорт. У всіх літальних апаратах

сьогодні достатньо потужні силові установки. За�

вдяки їм після розгону лайнер різко йде вгору, мі�

німізуючи шумовий ефект.

— Який найбільший літак заходив на посадку в
Жуляни?

— Наша злітна смуга має довжину 2310 метрів

та ширину 45 метрів. Ці параметри дозволяють

“Києву” приймати середньомагістральні повітря�

ні судна, такі як Аеробус�320 та Боїнг�737 усіх мо�

дифікацій. А з приводу найбільшого літака... На�

скільки я пам’ятаю, Жуляни приймали ІЛ�86,

який потім було встановлено в музеї авіації НАУ.

Перспектива — за бізнес/авіацією

— Ви згадали про реконструкцію аеропорту. Що ще
було змінено в головних повітряних воротах Києва?

— Побудовано новий комплекс (Термінал “А”),

з якого тепер здійснюються всі міжнародні пере�

везення. Взагалі у нас постійно відбуваються якісь

зміни. Наприклад, після Євро�2012 збільшилась

частка перевезень бізнес�класу — значна частина

столичних бізнесменів почала користуватись по�

слугами аеропорту “Київ”. Адже він має дуже

зручне розташування — їдучи до Жулян, менший

ризик потрапити у пробку, на відміну від “Борис�

поля”. Важливо, що вимоги до цього сегмента пе�

ревезень постійно підвищуються. Цьогоріч ми

розпочали будівництво нового бізнес�терміналу,

яке плануємо закінчити до червня 2013 року. Тер�

мінал доволі компактний, загальною площею

2 600 кв.м. Окрім комфортних умов перебування

для пасажирів, тут з’являться кімнати для ділових

переговорів, тобто представникам від бізнесу не

потрібно буде виїжджати в місто, вони зможуть

заощадити свій час та владнати всі справи, не ви�

ходячи з аеропорту. В планах — побудувати спеці�

альні ангари виключно для бізнес�авіації.

За рівнем прибутковості бізнес�авіація значно

поступається пасажирським перевезенням. Ос�

новним джерелом доходів є аеропортові збори, в

тому числі ті, які установа отримує за обслугову�

вання кожної людини. Ми однаково беремо по

2,5 долара як з бізнесмена, так і з пересічного па�

сажира, який перебуває на борту аеробуса. Різни�

ця в тому, що звичайний рейс обслуговує близько

180 осіб, а не одну чи кілька, як у бізнес�рейсах.

— А що буде зі старим терміналом?
— Він певний час використовуватиметься для

внутрішніх рейсів, доки не буде узгоджено рішен�

ня щодо його подальшого використання. Після

закінчення будівництва бізнес�терміналу наступ�

ного року плануємо звести новий комплекс тільки

для внутрішніх перевезень, який для зручності бу�

де з’єднаний із міжнародним терміналом.

— Але ж із такою кількістю терміналів має знач�
но збільшитися пасажиропотік та кількість рейсів.
Чи правда, що ви плануєте розпочати будівництво
нової злітно�посадкової смуги у 2014 році?

— Так. Ми розглядаємо варіант побудувати її

паралельно до вже існуючої. Це дасть можливість

покращити рівень безпеки польотів за не�

сприятливих погодних умов та приймати більш

важкі повітряні судна. Вона буде розташована

між музеєм авіації та діючою смугою. Свого часу

на цьому місці знаходилася грунтова смуга для

прийому легкомоторної авіації та літаків, які

могли здійснювати на ній аварійну посадку. В ос�

новному вона використовувалася сільськогоспо�

дарською авіацією.

А щодо пасажиропотоку, то за 10 місяців цього

року він склав 682,9 тисячі пасажирів — за цим

показником “Київ” входить до першої п’ятірки

аеропортів України. А ось що стосується прирос�

ту, то тут ми на першому місці. Порівняно з мину�

лим роком кількість осіб, яка забажала скориста�

тися послугами аеропорту, збільшилася на 74,8 %.

За прогнозами, до кінця року пасажиропотік

складатиме 800�850 тисяч. А в наступному році

аеропорт “Київ” прийме мільйонного пасажира.

Співпраця з лоу/костами триватиме

— Не так давно з Жулян до Європи розпочала
здійснювати авіаперевезення відома угорська лоу�
костівська (low cost — “низька ціна”, англ.) компа�
нія “Wizz Air”. В Европі ці послуги дуже популярні,
фактично завдяки їм і існують такі аеропорти, як
“Київ”. З якими лоу�костами ви плануєте надалі
співпрацювати?

— Лоу�костівські компанії працюють не

стільки з невеликими аеропортами, скільки з

віддаленими. І за рахунок ціни, яку їм пропону�

ють за свої послуги летовища, їхні квитки порів�

няно недорогі. Раніше із Жулян здійснювались

переважно внутрішні рейси, міжнародних май�

же не було. Для “Wizz Air” ми розширили ста�

рий термінальний комплекс, забезпечили міні�

мальний комфорт для пасажирів, облаштували

технологічні приміщення для митниці та при�

кордонників. З приходом цієї компанії клієнтів,

справді, значно побільшало. Наразі маршрутна

мережа компанії “Wizz Air” з аеропорту “Київ”

складається з 14 напрямків, у тому числі сезон�

них. А днями вона розпочала перевезення паса�

жирів за маршрутом “Київ — Будапешт”. Тобто

з уведенням нового термінального комплексу

ми пропонуємо послуги авіакомпаніям на євро�

пейському рівні.

Щодо перспектив, то проводились переговори

і з іншими європейськими лоу�костами, але умо�

ви, які вони пропонували, були для нас неприй�

нятними. Тому домовитися поки що не вдалося.

Проте перемовини тривають постійно, тож ми

відкриті до співпраці для всіх

Розмовляла 
Олександра ШЕСТЕРИКОВА,

“Хрещатик”

Головні ворота столиці 
25 травня 1924 вважається днем народження аеропорту "Київ" ) у цей день сюди прибув пробним

рейсом із Харкова літак "Червоний хімік". Переліт тривав 3 години 20 хвилин. Згодом розпочалися
систематичні польоти з Харкова до Києва і назад за розкладом, у кожному напрямку по одному рейсу
двічі на тиждень. На той момент аеропорту ще не існувало ) було лише льотне поле. До речі, сьогодні
на те, щоби потрапити з Жулян до Харкова, пасажири витрачають лише годину. 

Наразі з аеропорту "Київ" можна дістатися майже до будь)якої країни Європи, Туреччини, Єгипту та
ОАЕ. Тут здійснюють авіаперевезення компанії: Air Onix, Khors Air, Sky Wings, Трансаэро, УРГА, ЮТэйр,
ЮТэйр)Украина, UM Airlines, Wizz Air. 
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Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

У День Свято о Ми олая
разом з Головною ялин-
ою раїни в сіх районах
Києва відб лося засвічен-
ня зелених рас нь. Заме-
рехтіла 15-метрова ар-
патсь а хвоїн а і на Дар-
ниці, на території пар
імені Воїнів-інтернаціона-
лістів. Перед вала ро-
чистій події онцертна
про рама, я під от вали
професійні творчі оле ти-
ви тамтешньо о Палац
льт ри. А співа и-ама-

тори змо ли взяти часть
арао е-забаві “На свя-

то Ми олая вся Дарниця
співає!” та ви рати цінні
подар н и.

Навіть 12�градусний мороз не за�

вадив дарничанам позмагатися у

вокалі на відкритій сцені, що роз�

містилася поряд з головною ялин�

кою району. “Про конкурс караоке

знала заздалегідь, адже на вулицях

були розвішені оголошення щодо

часу і місця проведення культурно�

го заходу. Оскільки люблю співати і

хотіла виступити перед публікою,

завчасно вивчила улюблену пісню

на слова Миколи Сингаївського

“Чорнобривці”,— розповіла “Хре�

щатику” фіналістка змагання По�

ліна.

Компетентне журі, до складу

якого ввійшли начальник Управ�

ління культури, туризму та охорони

культурної спадщини Дарницької

РДА Юрій Лузя, організатор карао�

ке�забави — народний артист

України Мар’ян Гаденко та Дід Мо�

роз, визначили переможців кон�

курсу.

Проте незалежно від результатів

виключно всі учасники, яких було

майже 20, отримали цінні подарун�

ки. “Усі фінансові витрати на призи

взяла на себе Дарницька райдерж�

адміністрація. Учасники фіналу от�

римали нагороди у вигляді музич�

ного плеєра. А володар гран�прі —

мешканка з вулиці Тростянецької

Ганна Гаврись — безкоштовну путі�

вку на 15 днів у курортну перлину

нашої держави — місто Мирго�

род”,— зазначив голова Дарниць�

кої РДА Сергій Вітковський.

Вже безпосередньо перед засві�

ченням ялинки новорічний настрій

киянам дарували творчі колективи

палацу культури “Дарниця”. Майс�

три мистецтва підготували театралі�

зоване дійство на 40 музичних но�

мерів під назвою “Новорічні приго�

ди”.

А о 19.00 у парку імені Воїнів�ін�

тернаціоналістів різними барвами

замерехтіла пухнаста красуня зав�

вишки у 15 метрів. Як розповів го�

лова району, цього року дарничани

отримали незвичайну ялинку. “Де�

рево привезли із засніженого За�

карпаття. І родзинкою сьогодні�

шнього свята стало те, що вперше

за всі попередні роки засвічення

відбулося задовго до Нового року —

на день Святого Миколая, чого ра�

ніше не було”,— пояснив пан Віт�

ковський.

За його словами, торік вперше на

Дарниці запровадили практику за�

свічення ялинок у житлових мікро�

районах. Кожне таке дійство відбу�

вається за участі народних колек�

тивів та артистів. “Це сподобалося

нашим мешканцям, тож нині такі

урочисті відкриття ялинок про�

йдуть ще у кількох мікрорайонах

Дарниці. Наприклад, учора ми за�

світили новорічне дерево у мікро�

районі “Бортничі”, завтра — о

16.00 в мікрорайоні “Рембаза” на

вул. Бориспільська, 32. Цього ж

дня о 18.00 замерехтить пухнаста

красуня поряд з Будинком культу�

ри “Дарниця”, що на вул. Княжий

Затон, 18. Післязавтра ялинка за�

сяє у приватному житловому мік�

рорайоні “Осокорки”, — розповів

“Хрещатику” голова Дарницької

РДА

Святитель Амвросій, єпископ
Медіоланський
Учора Православна Цер ва вшанов -
вала пам’ять святителя Амвросія,
я ий народився 340 році в сім’ї
римсь о о намісни а Галії. Ще в ди-
тинстві йом б ли явлені ч десні
в азів и на йо о вели е майб тнє.
Та , одно о раз бджоли по рили
обличчя сплячо о немовляти і поле-
тіли після то о, я залишили на язи-
ці ньо о мед.

Після смерті батька сім’я Амвросія пересели�

лась до Риму, де майбутній святитель і його брат

Сатир отримали блискучу на той час юридичну

освіту. Приблизно 370 року, після закінчення кур�

су наук, Амвросій був призначений намісником

областей (консульським префектом) Лігурії та

Емілії, але жив у Медіолані. В 374 році помер

єпископ Медіолану Авксентій, і це потягнуло за

собою чвари та суперечки між православними та

аріанами, так як кожна сторона хотіла поставити

свого єпископа. Амвросій як перший градона�

чальник вирушив до церкви для підтримки по�

рядку. Коли він звернувся з промовою у натовпі,

якась дитина відразу вигукнула: “Амвросій —

єпископ!”. Виголос був підхоплений народом.

Амвросій, котрий в цей час був ще серед оголо�

шених, вважаючи себе недостойним, став відмов�

лятися. Але все ж таки він прийняв святе Хре�

щення і, пройшовши за сім днів всі ступені цер�

ковної ієрархії, 7 грудня 374 року був рукопокла�

дений в сан єпископа Медіоланського і відразу

роздав всю свою власність і гроші на окрасу хра�

мів, годування сиріт та убогих, а сам став жити

строгим і подвижницьким життям.

Суворе стримання, довгі бдіння та труди Ам�

вросій поєднував з виконанням обов’язків пасти�

ря. Святитель Амвросій, відстоюючи єдність

Церкви, енергійно протидіяв розповсюдженню

єресей. Так, в 379 році йому вдалося поставити

православного єпископа в Сирмії, а в 385—386

рр. він відмовився віддавати аріанам базиліку

Медіолана.

Проповідь святого Амвросія на захист право�

слав’я дуже була дієвою. Про це свідчив інший

знаменитий отець Західної Церкви, блаженний

Августин, який прийняв у 387 році святе Хрещен�

ня завдяки проповіді єпископа Медіолана.

Слава про єпископа Амвросія і його діяння

приваблювала багатьох послідовників з інших

країн. З далеких країн до нього приходили вчені

мудреці, щоб знайти Істину. Фритигильда, цари�

ця войовничого германського племені маркома�

нів, яке часто нападало на Медіолан, просила

святителя наставити її в християнській вірі. Свя�

тий в листі до неї переконливо виклав Догмати

Церкви. Увірувавши, цариця навернула в христи�

янство свого чоловіка і переконала його укласти

мирний договір з Римською імперією.

Строгість поєднувалась у святого з незвичай�

ною добротою. Наділений даром чудотворення,

святий багатьох зцілив від хвороб. Одного разу у

Флоренції, перебуваючи в домі Доцента, він вос�

кресив померлого хлопчика.

Упокоєння святителя Амвросія, що преставив�

ся до Бога в ніч Святої Пасхи, супроводжувалось

багатьма чудесами, а охрещуваним тієї ночі дітям

він явився у видінні. Святитель був похований в

Амвросієвій базиліці в Медіолані, під жертовни�

ком, між мучениками Протасієм та Гервасієм.

Ревний проповідник і мужній захисник хрис�

тиянської віри, святий Амвросій отримав осо�

бливу відомість і як чудовий церковний пись�

менник. В догматичних творах він залишив пра�

вославне вчення про Святу Тройцю, таїнства і

покаяння (5 книг про віру; Пояснення Символа

віри; Про втілення; 3 книги про Святого Духа;

Про таїнства; 2 книги про покаяння). Відома

праця святителя “Про обов’язки священнослу�

жителів” свідчить про глибоке усвідомлення ним

пастирського обов’язку. В ній містяться вказівки

не тільки про ведення церковної служби, але й

про моральні настанови служителям Церкви.

Святитель Амвросій також формував церковний

спів. Він ввів у Західній Церкві антифонний спів

(за східним, сирійським зразком), відомий як

амвросіївський наспів, склав 12 гімнів. Його

подячний гімн “Тебе, Бога, хвалимо”, складений

в 356 році, увійшов у Богослужіння Православ�

ної Церкви

Інформацію надано 
Синодальним відділом Української 

Православної Церкви

Святий Миколай привітав 
голосіївську малечу
У День Свято о Ми олая в Б дин дитя-

чої та юнаць ої творчості Голосіївсь о о
район для дітей піль ових ате орій відб -
лось вели е фоль лорне дійство “Ой хто,
хто Ми олая любить?”. На малеч че али
он рси, розва и та сюрпризи. Дітлахи із
захватом вдивлялись в обличчя аз ових
персонажів, ловили ожне слово. І незва-

жаючи на те, що Святий Ми олай на свято несл хняним хлопча ам
і дівчат ам приносить різ и, цьо оріч жодна дитина не залишилась
без подар н а.
До речі, протя ом новорічних свят 10 000 малю ів піль ових ате о-

рій стан ть а тивними часни ами новорічно о дійства, я е об’єднає і
дорослих, і дітей.
Святам перед вав тривалий під отовчий процес — від перших ри-

мованих рядоч ів майб тньо о дійства про щастя, добро, др жб ,
взаємодопомо до щоденних репетицій. Варто відзначити, що ав-
торсь ими є не лише сценарій та те сти пісень, а досить часто й м -
зи а.
Свят овий новорічно-різдвяний алейдос оп триватиме до 19 січня.

На юних відвід вачів че ають вернісаж дитячих малюн ів та вітальних
листіво , е оло ічна а ція по збереженню ялино , свят ові онцерти,
театральні вистави, розважально-і рові про рами, вистав а де ора-
тивно- жит ово о мистецтва

У Деснянському районі 
встановлено намет з обігрівом
та гарячим харчуванням
У Деснянсь ом районі почав приймати

бездомних ромадян намет з обі рівом та а-
рячим харч ванням. Йо о встановлено на пе-
ріод сильних морозів на Лісовом масиві бі-
ля пожежної частини (в л. Ж ова, 4) з ме-
тою попередження випад ів переохолоджен-

ня ромадян, я і не мають постійно о місця проживання.
“Для то о, щоб ни н ти випад ів захворювань, звернень рома-

дян із випад ами переохолодження та обмороження до лі арів,
Деснянсь ом районі ор анізовано п н т обі рів . Під отов а до
встановлення намет почалася вихідні дні — за отовлені дрова,
змонтовано піч, столи та лави. П н т обі рівається вже з с боти для
то о, щоб н жденні мо ли зайти до ньо о по рітися, випити арячо-
о чаю. Учора стовпчи термометра оп стився до 14 рад сів моро-
з і, за про нозами синопти ів, та а по ода протримається”,— по-
відомив начальни районно о правління з надзвичайних сит ацій
Ми ола Бой о.
Деснянсь е Товариство Червоно о Хреста У раїни забезпеч є п н т

обі рів теплим одя ом та вз ттям. Бездомні ромадяни мож ть отри-
мати т т светри, рт и, пальто, чоботи.
“Ще до почат морозів провели а цію зі збор тепло о одя для

н жденних людей, том сьо одні можемо забезпечити сіх бажа-
ючих”,— зазначила олова районно о Товариства Червоно о Хреста
У раїни Валентина Романю

“Чарівні вогні красуні.ялинки”
У серед в пар ім. Т. Шевчен а відб ла-

ся театралізована онцертно-розважальна
про рама із засвіченням новорічної районної
ялин и 2013 ро “Чарівні во ні рас ні-ялин-
и”.
У свят овом онцерті взяли часть ан-

самбль пісні і танцю “Джерела”, театр танцю
“Київсь і барви” Б дин дитячої творчості
Шевчен івсь о о район столиці, Державна

дитяча хорео рафічна ст дія раїнсь о о танцю “Барвіночо ”, фоль -
лорний ансамбль “Первоцвіт” Київсь ої дитячої ш оли мистецтв № 2
ім. М. Вери івсь о о, д ет вихованців Київсь ої дитячої ш оли мис-
тецтв № 5 ім. Л. Рев ць о о, переможниця ба атьох м зичних он р-
сів чениця Київсь ої дитячої м зичної ш оли № 32 Анастасія Кирилей-
за, часниця м зично о прое т “Голос раїни-2 — Нова історія” Ната-
лія Піч р.
Разом із Святим Ми олаєм та Зимонь ою рочисто від рив новоріч-

н районн ялин -2013 олова Шевчен івсь ої РДА Сер ій Зімін

На Подолі вшанували 
учасників ліквідації 
наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС
За частю олови Подільсь ої РДА Петра

Матвієн а, чорнобильців, представни ів ро-
мадсь их ор анізацій, меш анців район від-
б лись рочисті заходи з на оди Дня вшан -
вання часни ів лі відації наслід ів аварії на
Чорнобильсь ій АЕС. “Шановні лі відатори,

дозвольте висловити вам вели вдячність та засвідчити свою шан за
ваш надзвичайний вчино . Ціною власно о життя, без ва ань та розд -
мів ви лі відов вали наслід и аварії на Чорнобильсь ій АЕС. Ми схиля-
ємо олови перед світлою пам’яттю наших ероїв-чорнобильців. Вони
завжди залишаться в наших серцях. Вдячний иянам, отрі проявляють
небайд жість та допома ають чорнобильцям, відстоюють та захища-
ють їхні права”,— зверн вся до прис тніх олова район .
Учасни и мітин -ре вієм по лали віти до пам’ятно о зна біля

Національно о м зею “Чорнобиль” — пам’ятни а часни ам лі віда-
ції аварії на ЧАЕС на в л. Фр нзе, 87/89 та пам’ятно о зна , від ри-
то о до 25-х ро овин Чорнобильсь ої атастрофи на в л. Фр нзе,
99.
У ці дні в ш олах район тривають з стрічі з часни ами лі відації на-

слід ів аварії на ЧАЕС, відділеннях соціально-поб тової адаптації від-
б лись ле ції-спо ади, тематичні читання.
За алом в Управлінні праці та соціально о захист населення Подо-

л на облі переб вають близь о 5 000 осіб, постраждалих внаслідо
аварії на ЧАЕС

У Солом’янському районі 
відбулося засідання 
оперативного штабу 
по боротьбі з негодою
Голова Солом’янсь ої РДА Іван Сидоров

провів засідання штаб з надзвичайних сит -
ацій та оперативно о реа вання на випад и
с ладнення по одних мов та р х авто-
транспорт в районі.

Під час наради б ло затверджено с лад штаб та план дій бороть-
бі з не одою.
Штаб працюватиме в цілодобовом режимі до стабілізації по одних
мов. Чер ові збиратим ть та аналіз ватим ть інформацію про ви о-
нання заходів по збиранню і вивоз сні та лі відації надзвичайних си-
т ацій від різних підрозділів адміністрації і оперативно звіт ватим ть
місто та олові район .
Наразі до очищення території від сні задіяні підприємства, стано-

ви, ор анізації, освітні, медичні, льт рні за лади та війсь ові частини,
я і знаходяться в районі. Та ож зал чено 116 одиниць сні оприбираль-
ної техні и

Новини районівНа Миколая дарничани
влаштували пісенне шоу
Переможець караоке�конкурсу отримав від районної 
держадміністрації путівку в курорт "Миргород"

Під час рочисто о засвічення ялин и олова Дарниць ої РДА Сер ій Віт овсь ий повідомив, що до Ново о ро лісові
рас ні встановлять та ож іль ох житлових мі рорайонах Дарниці

На Дарниці оловн ялин район встановили в пар імені Воїнів-інтернаціоналістів
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Про перейменування провулку у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 482/8766 від 29 листопада 2012 року
Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та

враховуючи протоколи засідання комісії з питань найменувань та пам'ятних знаків виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 16 грудня 2011 року, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Перейменувати провулок Березневий, який пролягає від вулиці Бе�
резневої до провулку Левадного, на 3�й провулок Березневий у Дарниць�
кому районі міста Києва.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації)
провести організаційно�правові заходи щодо виконання пункту 1 цього рішення.

3. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської місь�
кої ради "Хрещатик".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжна�
родних зв'язків та інформаційної політики та постійну комісію Київської
міської ради з питань культури та туризму.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про створення закладу культури "Музей історичного центру міста Києва"
Рішення Київської міської ради № 485/8769 від 29 листопада 2012 року

Відповідно до статті 95 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, пункту 5 статті 60 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", статті 7 Закону України "Про музеї та музейну справу", враховуючи протокол засідання постій

ної комісії Київради з питань культури та туризму від 12.07.2011 № 11 та з метою вивчення і популяризації історичного надбання
столиці України, діяльності видатних діячів та активних борців за незалежність України, пов'язаних з історичним центром міста
Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити заклад культури "Музей історичного центру міста Києва"
та віднести його до сфери управління Шевченківської районної в місті Ки�
єві державної адміністрації.

2. Передати безстроково у позичку (користування) закладу куль�
тури "Музей історичного центру міста Києва" без зняття з балансу
комунального підприємства "Керуюча дирекція Шевченківського
району" цокольне нежиле приміщення на вул. Богдана Хмельниць�
кого, 66 площею 21,1 кв. м, що належить до комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва і віднесено до сфери
управління Шевченківської районної в місті Києві державної адмі�
ністрації.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) спільно з Шевченківською районною в місті Києві

державною адміністрацією здійснити організаційно�правові заходи щодо
виконання пункту 1 цього рішення.

4. Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Шевченківською
районною в місті Києві державною адміністрацією щорічно передбачати ви�
датки на функціонування закладу культури "Музей історичного центру міста
Києва" в межах загального обсягу видатків по галузі "Культура і мистецтво".

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань культури та_туризму та постійну комісію Київради з
питань власності.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про затвердження списку народних засідателів 
Оболонського районного суду 

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 484/8768 від 29 листопада 2012 року

Відповідно до статей 57, 58, 59 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", положень Цивільного процесуального кодексу
України, враховуючи подання голови Оболонського районного суду міста Києва від 26.09.12 № М
10, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити список народних засідателів Оболонського районного
суду міста Києва згідно з додатком.

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

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

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 29 листопада 2012 року № 484/8768

Список народних засідателів 
Оболонського районного суду міста Києва

1. Алексєєв Олексій Олексійович
2. Батющенко Тамара Миколаївна
3. Відута Тетяна Василівна
4. Волинець Ніна Андріївна
5. Глюза Наталія Вікторівна
6. Горбань Олена Миколаївна
7. Євтушенко Микола Станіславович
8. Ілюхіна Регіна Юріївна
9. Комарницький Віталій Іванович
10. Котвицький Вячеслав Дмитрович
11. Левенець Володимир Миколайович

12. Ліскович Інна Миколаївна
13. Литвинюк Тетяна Іванівна
14. Макаровський Орест Степанович
15. Марченко Сергій Олександрович
16. Мельниченко Валентина Ігорівна
17. Поповський Олександр Вікторович
18. Семко Тетяна Іванівна
19. Симоненко Валерій Вікторович
20. Щербань Анатолій Миколайович

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради від 27.11.08 № 632/632 

"Про затвердження Стратегії розвитку 
малого та середнього підприємництва 

у м. Києві на період до 2015 року"
Рішення Київської міської ради № 489/8773 від 29 листопада 2012 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 15.03.12 № 198/7535 "Про діяльність виконавчого органу Київської міської ра

ди (Київської міської державної адміністрації)" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. У розділі "VI. Етапи та механізми реалізації Стратегії" додатка до рі�
шення Київської міської ради від 27.11.08 № 632/632 "Про затвердження
Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва у м. Києві на пе�
ріод до 2015 року" абзац 13 "Координацію діяльності з реалізації Страте�
гії проводитиме Головне управління з питань регуляторної політики та
підприємництва виконавчого органу Київради (Київської міської держав�
ної адміністрації)" викласти в такій редакції: "Координацію діяльності з
реалізації Стратегії проводитиме Головне управління промислової, науко�

во�технічної та інноваційної політики виконавчого органу Київради (Київ�
ської міської державної адміністрації).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань торгівлі, підприємництва, громадського харчуван�
ня та послуг.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін та доповнень 
до рішення Київської міської ради 

від 25.12.2008 № 1051/1051 
"Про Правила благоустрою міста Києва" 

(зі змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради № 488/8772 від 29 листопада 2012 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про столицю України — місто
герой
Київ", постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 № 198 "Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання авто

мобільних вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони", наказу Держжитлокомунгоспу України від
15.05.1995 "Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро
 та автомобільного транспорту" та з
метою впорядкування роботи по утриманню зупинок громадського транспорту в місті Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до Правил благоустрою міста Києва,
затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (зі змінами та доповненнями), а саме:

1.1. Розділ 1 "Загальні положення" після абзацу "автостоянка" допов�
нити трьома абзацами такого змісту:

"зупинка громадського транспорту — спеціально обладнаний пункт для очі�
кування наземного пасажирського транспорту, посадки і висадки пасажирів;

посадочна площадка — майданчик для очікування наземного пасажир�
ського транспорту, посадки і висадки пасажирів;

елементи транспортної інфраструктури зупинок громадського транс�
порту — покажчики зупинок, лави для сидіння, павільйони очікування, кіо�
ски з продажу проїзних документів, засобів електронної оплати за проїзд
та їх поповнення, електронні інформаційні табло відліку часу прибуття
громадського транспорту, диспетчерські пункти. Вони можуть бути об�
ладнані рекламними засобами;".

1.2. Підпункт 8.1.8 пункту 8.1 розділу 8 викласти в такій редакції:
"8.1.8. Благоустрій зупинок громадського транспорту:

Утримання посадочних площадок здійснюють:
— КК "Київавтодор" — на зупинках, де відсутні тимчасові споруди;
— КП "Київпастранс" — на зупинках з кіосками по продажу проїзних до�

кументів та на відокремлених трамвайних полотнах, а також забезпечує
утримання елементів транспортної інфраструктури зупинок громадського
транспорту: покажчиків зупинок, лав для сидіння, павільйонів очікування,
кіосків з продажу проїзних документів, засобів електронної оплати за про�
їзд та їх поповнення, електронних інформаційних табло відліку часу при�
буття громадського транспорту, диспетчерських пунктів. ".

1.3. Доповнити пункт 13.2 розділу 13 підпунктом 13.2.7 такого змісту:
"13.2.7. На зупинках громадського транспорту.

КП "Київпастранс" як перевізник пасажирів на маршрутах громадсько�
го транспорту загального користування в звичайному режимі руху:

— залежно від пасажиропотоку за погодженням з Головним управлін�
ням контролю за благоустроєм виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) визначає перелік зупинок, на
яких необхідно встановити кіоски (чи обладнати відповідні секції в зупин�
кових комплексах) з продажу проїзних документів, поповнення засобів
електронної оплати за проїзд, та укладає договори з їх власниками щодо
утримання цих споруд та посадочних площадок;

— перевіряє облаштування зупинок громадського транспорту;
— в разі виявлення зупинок, на яких встановлені тимчасові споруди та

малі архітектурні форми з порушенням чинного законодавства та цих
Правил, надає інформацію до Головного управління містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Головного управління контролю за благоустро�
єм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�

ної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій для
відповідного реагування;

— забезпечує моніторинг порядку облаштування та утримання зупи�
нок громадського транспорту всіма суб'єктами господарської діяльно�
сті відповідно до пункту 13.2 цих Правил та надає інформацію до Го�
ловного управління контролю за благоустроєм виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та
районних в місті Києві державних адміністрацій для відповідного ре�
агування. ".

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київської міської ради з питань транспорту та зв'язку.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін 
до рішення Київради від 01.07.2008 № 9/9 

"Про перелік та склад постійних комісій 
Київради"

Рішення Київської міської ради № 490/8774 від 29 листопада 2012 року
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26, статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 1 час


тини другої статті 7 Регламенту Київради, враховуючи рішення Київради від 15.12.2011 № 823/7059 "Про дострокове припинення
повноважень депутата Київської міської ради Медведєва О. О.", від 26.04.2012 № 462/7799 "Про дострокове припинення повнова

жень депутата Київської міської ради Гречківського П. М." та заяви депутатів Київради Гнатушенка В. В. та Стретовича Ю. Т., Київ

ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести такі зміни до додатка до рішення Київради від 01.07.08
№ 9/9 "Про перелік та склад постійних комісій Київради":

1.1. Включити до складу постійної комісії Київради з питань місцевого
самоврядування, регіональних, міжнародних зв'язків та інформаційної по�
літики Гнатушенка Віталія Владиславовича.

1.2. Включити до складу постійної комісії Київради з питань правопо�
рядку, регламенту та депутатської етики Стретовича Юрія Тієновича.

1.3. Виключити з додатка до рішення слова "Медведєв О. О." та "Греч�
ківський П. М.".

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті "Хрещатик".
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�

сію Київради з питань регламенту та депутатської етики.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про розроблення детального плану 
території Рибальського півострова 

у Подільському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 509/8793 від 29 листопада 2012 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної діяльності", наказу Мі


ністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово
комунального господарства України від 16.11.2011 № 290 "Про затвер

дження Порядку розроблення містобудівної документації", з метою реалізації Генерального плану міста Києва та проекту плану

вання його приміської зони на період до 2020 року, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804, Ки

ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Розробити детальний план території Рибальського півострова у По�
дільському районі м. Києва.

2. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в
установленому порядку:

2.1. Виступити замовником розроблення містобудівної документації,
зазначеної у пункті 1 цього рішення.

2.2. Визначити розробника містобудівної документації, зазначеної у
пункті 1 цього рішення.

2.3. У разі фінансування розроблення містобудівної документації, за�
значеної у пункті 1 цього рішення, за рахунок коштів бюджету міста Ки�
єва підготувати та надати Головному управлінню економіки та інвести�
цій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) пропозиції щодо включення її до проекту Програ�

ми соціально�економічного розвитку міста Києва на 2013 рік та наступ�
ні роки.

2.4. Забезпечити проведення громадських слухань, погодження та за�
твердження містобудівної документації, зазначеної у пункті 1 цього рішен�
ня.

3. Встановити, що це рішення набуває чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради
"Хрещатик".
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�

сію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітекту�
ри.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про розроблення детального плану 
території урочища Горбачиха у Дніпровському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 510/8794 від 29 листопада 2012 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної діяльності", наказу Мі

ністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово
комунального господарства України від 16.11.2011 № 290 "Про затвер

дження Порядку розроблення містобудівної документації", з метою реалізації Генерального плану міста Києва та проекту плану

вання його приміської зони на період до 2020 року, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804, Ки

ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Розробити детальний план території урочища Горбачиха у Дніпров�
ському районі м. Києва.

2. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в
установленому порядку:

2.1. Виступити замовником розроблення містобудівної документації,
зазначеної у пункті 1 цього рішення.

2.2. Визначити розробника містобудівної документації, зазначеної у
пункті 1 цього рішення.

2.3. У разі фінансування розроблення містобудівної документації, за�
значеної у пункті 1 цього рішення, за рахунок коштів бюджету міста Ки�
єва підготувати та надати Головному управлінню економіки та інвести�
цій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) пропозиції щодо включення її до проекту Програ�

ми соціально�економічного розвитку міста Києва на 2013 рік та наступ�
ні роки.

2.4. Забезпечити проведення громадських слухань, погодження та за�
твердження містобудівної документації, зазначеної у пункті 1 цього рішен�
ня.

3. Встановити, що це рішення набуває чинності з дня його офіційного
опублікування.

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

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітекту�
ри.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про розроблення детального плану 
території комплексної забудови 

з об'єктами житлового, громадського, адміністративного, 
науково
виробничого та промислового призначення, 
об'єктами соціальної інфраструктури та паркінгами 

на земельній ділянці на вул. Пономарьова, 1
а 
у Святошинському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 511/8795 від 29 листопада 2012 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної діяльності", наказу Мі

ністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово
комунального господарства України від 16.11.2011 № 290 "Про затвер

дження Порядку розроблення містобудівної документації", з метою реалізації Генерального плану міста Києва та проекту плану

вання його приміської зони на період до 2020 року, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804, Ки

ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Розробити детальний план території комплексної забудови з об'єк�
тами житлового, громадського, адміністративного, науково�виробничого
та промислового призначення, об'єктами соціальної інфраструктури та
паркінгами на земельній ділянці на вул. Пономарьова, 1�а у Святошин�
ському районі м. Києва.

2. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в
установленому порядку:

2.1. Виступити замовником розроблення містобудівної документації,
зазначеної у пункті 1 цього рішення.

2.2. Визначити розробника містобудівної документації, зазначеної у
пункті 1 цього рішення.

2.3. У разі фінансування розроблення містобудівної документації, за�
значеної у пункті 1 цього рішення, за рахунок коштів бюджету міста Києва
підготувати та надати Головному управлінню економіки та інвестицій ви�

конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) пропозиції щодо включення її до проекту Програми соціаль�
но�економічного розвитку міста Києва на 2013 рік та наступні роки.

2.4. Забезпечити проведення громадських слухань, погодження та за�
твердження містобудівної документації, зазначеної у пункті 1 цього рішен�
ня.

3. Встановити, що це рішення набуває чинності з дня його офіційного
опублікування.

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

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітекту�
ри.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 21 грудня 2012 року

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації
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Про призначення Стефановича Є. А.
Розпорядження № 214 від 30 листопада 2012 року

Відповідно до статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Кодексу законів про працю України:

Стефановича Єгора Андрійовича призначити на посаду директора комунальної бюджетної установи "Контактний центр міста Києва" з 03 грудня 2012
року в порядку переведення з комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охо�
роні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо".

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Про призначення стипендії Київського міського голови студентам міста
Розпорядження № 222 від 6 грудня 2012 року

На виконання підпункту 1.3 пункту 1 розділу 2 Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012—2016 роки, затвер

дженої рішенням Київської міської ради від 20.09.2012 № 5/8289, розпорядження Київського міського голови від 12.11.2002 № 331
"Про стипендію Київського міського голови студентам міста" (із змінами та доповненнями) та з метою матеріального заохочення
студентів вищих навчальних закладів міста Києва до успішного навчання, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Призначити 150 стипендій Київського міського голови студентам вищих навчальних закладів міста Києва І — IV рівнів акредитації в розмірі 300 (триста)
гривень на місяць, починаючи з вересня 2012 року до серпня 2013 року згідно з додатком.

2. Головному управлінню освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) профінансувати видат�
ки на виплату стипендій Київського міського голови студентам міста в межах бюджетних призначень на відповідні цілі Головного управління на 2012—
2013 роки.

Про призначення премії Київського міського голови студентам міста
Розпорядження № 223 від 6 грудня 2012 року

На виконання підпункту 1.3 пункту 1 розділу 2 Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012—2016 роки, затвер

дженої рішенням Київської міської ради від 20.09.2012 № 5/8289, розпорядження Київського міського голови від 12.11.2002 № 330
"Про премію Київського міського голови студентам міста" (із змінами та доповненнями) та з метою матеріального заохочення сту

дентів вищих навчальних закладів міста Києва до успішного навчання, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Призначити 60 премій Київського міського голови студентам вищих навчальних закладів міста Києва І — IV рівнів акредитації в розмірі 1275 (ти�
сяча двісті сімдесят п'ять) гривень згідно з списком, що додається.

2. Головному управлінню освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) профінансувати видат�
ки на виплату премій Київського міського голови студентам міста в межах бюджетних призначень на відповідні цілі Головного управління на 2012 рік.

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

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

Заступник міського голови —  секретар Київради Г. Герега

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

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

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.01.2011 № 12

Розпорядження № 2129 від 29 листопада 2012 року
Відповідно до ст.14 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" та враховуючи заяву голови релігійної громади

"Світло Волі" Рідної Української Національної Віри у Подільському районі м. Києва від 07.09.2012 та протокол загальних зборів чле

нів зазначеної релігійної громади від 07.05.2012, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати зміни до Статуту релігійної громади "Світло Волі"
Рідної Української Національної Віри у Подільському районі м. Києва, за�
реєстрованого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 10.01.2011 № 12, ви�
клавши його в новій редакції, що додається.

2. Внести зміни до заголовку та абзацу першого розпорядження вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�

ністрації) від 10.01.2011 № 12 "Про реєстрацію Статуту релігійної грома�
ди "Світло Волі" Рідної Української Національної Віри у Подільському
районі м. Києва" замінивши слова: "релігійної громади "Світло Волі" Рід�
ної Української Національної Віри у Подільському районі м. Києва" слова�
ми: "релігійної громади "СВІТЛО ВОЛІ" Рідної Української Національної
Віри у Святошинському районі м. Києва".

Голова О. Попов

Про утворення комісії з питань передачі дитячого навчального закладу 
на вулиці Полкова, 58 в місті Києві з державної до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Розпорядження № 2133 від 29 листопада 2012 року

Відповідно до статей 4, 4
1, 6, 7 Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", на виконан

ня розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 жовтня 2012 ро

ку № 1725 "Про прийняття безоплатно житлового фонду, об'єктів соціальної сфери, зовнішніх інженерних мереж, відокремлених
об'єктів комунального призначення та електролічильників ДП НДВА "Пуща
Водиця" до комунальної власності територіальної гро

мади міста Києва", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Утворити комісію з питань передачі дитячого навчального закладу
на вулиці Полкова, 58 в місті Києві з державної до комунальної власності
територіальної громади міста Києва та затвердити ЇЇ склад, що додаєть�
ся.

2. Комісії, утвореній згідно з пунктом І цього розпорядження, організу�
вати свою роботу в установленому порядку, скласти акт приймання�пере�
дач і та направити його на затвердження до виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

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

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

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної 
адміністрації від 28 вересня 2005 року № 1805 "Про затвердження Положення

про Головне управління охорони культурної спадщини виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"

Розпорядження № 2177 від 5 грудня 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
право

вих заходів щодо ліквідації, реорганізації та перейменування структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)":

1. У заголовку та пункті 1 розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 28 вересня 2005 року № 1805 "Про затвердження Поло�
ження про Головне управління охорони культурної спадщини виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"
слова "Головне управління охорони культурної спадщини виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" за�
мінити словами "Управління охорони культурної спадщини виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

2. Затвердити зміни до Положення про Головне управління охорони
культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням Київ�
ської міської державної адміністрації від 28 вересня 2005 року № 1805 (в

редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від 16 квітня 2008 року № 550), що
додаються.

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

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

Виконуючий обов'язки голови О. Мазурчак

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 серпня 2010 № 603

Розпорядження № 2150 від 29 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 Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 серпня
2010 № 603 "Про затвердження Положення та структури Головного
управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" слова
"Головне управління праці та соціального захисту населення виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"
у всіх відмінках замінити словами "Департамент соціальної політики вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації)" у відповідних відмінках.

2, Затвердити зміни до Положення про Головне управління праці та со�
ціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпоряджен�

ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 12 серпня 2010 року № 603 (в редакції розпоряджен�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 12 липня 2012 року № 1205), що додаються.

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

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

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 29 листопада 2012 р. № 2150

ЗМІНИ 
ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

(Ідентифікаційний код 37441694)
(Цей документ є невід'ємною частиною Положення про Головне управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1. У заголовку та пункті 1 Положення слова "Головне управління праці та
соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" у всіх відмінках замінити слова�
ми "Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)" у відповідних відмінках.

2. У тексті Положення слова "Головне управління" у всіх відмінках за�

мінити словом "Департамент" у відповідних відмінках, крім абзацу друго�
го підпункту 9.5 пункту 9.

3. У тексті Положення слово "начальник" у всіх відмінках замінити сло�
вом "директор" у відповідних відмінках.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

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

від 23 жовтня 2012 року № 1863
Розпорядження № 2170 від 3 грудня 2012 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної діяльності", рішення
Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 "Про правила благоустрою міста Києва", розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17 травня 2012 року № 818 "Про тимчасове зайняття
частин тротуарів вулиць Хрещатик і Б. Хмельницького у межах будівлі ЦУМу на вул. Хрещатик/Б. Хмельницького, 38/2 (літ. А) у
Шевченківському районі":

1. Унести до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 23 жовтня 2012 ро�
ку № 1863 "Про влаштування будівельної сітки з художнім зображен�
ням рекламного змісту на фасадах будівлі ЦУМу на вул. Б. Хмельниць�
кого/ вул. Хрещатик, 38/2 (літ. А) у Шевченківському районі" такі змі�
ни:

1.1. У пункті 1 слова ", а саме:" виключити.

1.2. Підпункти 1.1 та 1.2 пункту 1 виключити.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�

ника голови Київської міської державної адміністрації — керівника апара�
ту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Пузанова О. Г.

Виконуючий обов'язки голови А. Голубченко

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 5 грудня 2012 р.  № 2177

ЗМІНИ 
ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

(Ідентифікаційний код 02231933)
(Цей документ є невід'ємною частиною Положення про Головне управління охорони культурної спадщини 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1. У заголовку Положення слова "Головне управління охорони культур�
ної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації)" замінити словами "Управління охорони куль�
турної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)".

2. У тексті Положення (крім пункту 1) слова "Головне управління" у всіх
відмінках замінити словом "Управління" у відповідних відмінках.

3. Пункт 1 Положення викласти у такій редакції:
"1. Управління охорони культурної спадщини виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(далі за текстом — Управління) є структурним підрозділом виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації), підпорядковується голові Київської міської державної
адміністрації, підзвітне та підконтрольне Київській міській раді, а з

питань виконання функцій державної виконавчої влади — централь�
ному органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщи�
ни.

Управління перейменовано відповідно до рішення Київської міської ра�
ди від 15 березня 2012 року № 198/7535 "Про діяльність виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" з
Головного управління охорони культурної спадщини виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яке є
правонаступником Головного управління культури, мистецтв та охорони
культурної спадщини виконавчого органу Київради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) в частині, що стосується його компетенції, передба�
ченої цим Положенням".

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про тимчасове зайняття тротуару та влаштування критої пішохідної галереї
на вул. Ревуцького, 9 у Дарницькому районі

Розпорядження № 2163 від 30 листопада 2012 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної діяльності", врахову


ючи рішення Київської міської ради від 31.10.2006 № 230/287 "Про передачу закритому акціонерному товариству "ПОЗНЯКИ
ЖИЛ

БУД" земельної ділянки для будівництва житлового будинку з об'єктами громадського обслуговування, офісними приміщеннями
та підземною автостоянкою на вул. Ревуцького, 9 у Дарницькому районі м. Києва", від 22.09.2011 № 141/6357 "Про внесення змін до
рішення Київської міської ради від 31.10.2006 № 230/287 "Про передачу закритому акціонерному товариству "ПОЗНЯКИ
ЖИЛ

БУД" земельної ділянки для будівництва житлового будинку з об'єктами громадського обслуговування, офісними приміщеннями
та підземною автостоянкою на вул. Ревуцького, 9 у Дарницькому районі м. Києва" та договору оренди земельної ділянки від
15.05.2007 № 63
6
00412, зважаючи на звернення приватного акціонерного товариства "ПОЗНЯКИ
ЖИЛ
БУД" від 28.06.2012 № 1216,
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Приватному акціонерному товариству "ПОЗНЯКИ�ЖИЛ�БУД " (далі�
АТ "ПОЗНЯКИ�ЖИЛ�БУД") згідно з розробленою та затвердженою у вста�
новленому порядку проектно�кошторисною документацією у термін з
20.12.2012 до 15.07.2014 здійснити тимчасове зайняття тротуару з влаш�
туванням пішохідної галереї шириною 1,4 м довжиною 55 м на вул. Ре�
вуцького, 9 у Дарницькому районі, за умови виконання п.2 цього розпо�
рядження.

2. АТ "ПОЗНЯКИ�ЖИЛ�БУД ":
2.1. Встановити огорожу, відповідні дорожні знаки, освітлення, сиг�

нальні ліхтарі, забезпечити безпечний прохід пішоходів у місцях виконан�
ня робіт.

2.2. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему ор�
ганізації руху транспорту на період виконання робіт.

2.3. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо по�
рядку виконання будівельних робіт.

2.4. Роботи виконати відповідно до Правил благоустрою міста Києва,

затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (із змінами та доповненнями).

2.5. Після завершення робіт відновити покриття тротуару на всю ши�
рину по всій довжині зайняття фігурними елементами мощення та пере�
дати за актом комунальному підприємству "Шляхово�експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на
них Дарницького району".

3. Відповідальність за безаварійне та своєчасне виконання робіт по�
класти на голову правління АТ "ПОЗНЯКИ�ЖИЛ�БУД'' Каграманяна А. Р.

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

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

Голова О. Попов
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РЕКЛАМНА ПЛОЩА
Хрещатик 21 грудня 2012 року

Головне правління ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації —
нежилих приміщень за альною площею 49,00 в.м

на в л. Червоноармійсь ій, 17, літ. "А"
Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 49,00 в.м.

Адреса: 01004, м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 17, літ. "А".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство Печерсь ої районної м. Києві
ради по триманню житлово о осподарства "Хрещати ".

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення №№ 1, 2, 3 ( р пи приміщень № 26) за альною площею

49,00 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 589 100 (п'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч сто) ривень.
ПДВ — 117 820 (сто сімнадцять тисяч вісімсот двадцять) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 706 920 (сімсот шість тисяч

дев'ятсот двадцять) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням ПДВ —

70 692 (сімдесят тисяч шістсот дев'яносто дві) ривні.
Б дино , в я ом розташований об'є т приватизації, внесений до Державно о

реєстр нер хомих пам'ято У раїни я пам'ят а архіте т ри та містоб д вання
місцево о значення (на аз Міністерства льт ри і т ризм У раїни від 15.04.2008
№ 424/1/16-08, охоронний № 488-Кв).

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1.Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном

стані.

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

3.Переможцю а ціон :

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

3.2. до ладання до овор півлі-продаж ласти з Головним правлінням
охорони льт рної спадщини Київсь ої місь ої державної адміністрації
попередній до овір про ладання в майб тньом охоронно о до овор на
об'є т приватизації.

5.А ціон б де проведено 11 січня 2013 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 9.00.

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 проведення а ціон .

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

8. Грошові ошти в розмірі — 70 692 ривень, що становлять 10 відсот ів від
почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но № 26004160029 в
AT "Райффайзен Бан Аваль", од бан : 380805, од ЄДРПОУ: 35252391,
отрим вач: Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна".

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

10. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01004, м. Київ,
в л. Червоноармійсь а, 17, літ. "А".

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.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
б дівництва ба атоповерхових житлових б дин ів з об'є тами

тор овельно-офісно-розважально о та соціально-поб тово о призначення
1.Інвестор, адреса: ТОВ "Б деволюція", 01001, м. Київ, в л.Оль инсь а,3, оф. 54/1.
2. Місце розташ вання ділян и б дівництва: між в л. Бориса Гмирі та в л. Коле торною

Дарниць ом районі м. Києва.
3.Хара теристи а об'є та: 25-поверхові житлові се ції інд стріально о виробництва, за альноосвітня

ш ола, дитячі дош ільні навчальні омпле си, підприємства непродовольчої тор івлі, підприємства
ромадсь о о харч вання, підприємства поб тово о обсл ов вання, за лади охорони здоров'я, за лади
льт ри, за лади позаш ільно о виховання дітей, фіз льт рні та спортивні спор ди, об'є ти

ба атоф н ціонально о призначення.
4.Соціально-е ономічна необхідність: забезпечення населення житловою площею.
5.Потреба рес рсах при б дівництві та е спл атації:
- земельних: 35,52 а землі, що знаходиться в дов остро овій оренді для житлово о б дівництва;
- сировинних: не передбачається;
- енер етичних: еле тропостачання, водопостачання, аналіз вання та теплопостачання об'є тів

б дівництва передбачено від місь их мереж, з ідно технічних мов.
6.Транспортне забезпечення (при б дівництві та е спл атації): достав а персонал , б дівельних

матеріалів та онстр цій передбачається по існ ючих доро ах. Передбачається влашт вання тимчасових
дорі та проїздів на території заб дови на час б дівництва.

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

8.Необхідна е оло о-інженерна під отов а і захист території: не потрібна.
9.Можливі впливи планової діяльності на нав олишнє середовище:
- лімат і мі ро лімат: не впливає;
- повітряне середовище: забр днення ви идами від автотранспорт ;
- водне середовище: тимчасові зміни мов поверхнево о сто під час ви онання земляних робіт;
- р нти: знімається;
- рослинний і тваринний світ: не передбачається;
- нав олишнє соціальне середовище (населення): створення нових житлових площ;
- нав олишнє техно енне середовище: не передбачається.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторно о ви ористання, тилізації, знеш одження

або безпечно о захоронення:
- б дівельні відходи — вивезення з ідно до овірних відносин;
- поб тові відходи — вивезення з ідно до овірних відносин.
11. Обся ви онання ОВНС: з ідно з вимо ами ДБН А.2.2.-1-2003 "Прое т вання. С лад і зміст

матеріалів оцін и вплив на нав олишнє середовище при прое т ванні і б дівництві підприємств, б дин ів і
спор д".

12. Участь ромадсь ості: пропозиції та за важення надсилати місячний термін на адрес :
ТОВ "Б деволюція", 01001, м. Київ, в л. Оль инсь а, 3, оф.54/1.

Головне правління ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації —
нежилих приміщень за альною площею 436,80 в.м на

б л. Лесі У раїн и, 20, літ. "А"

Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 436,80 в.м.

Адреса: 01133, м. Київ, б л. Лесі У раїн и, 20, літ. "А".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство по триманню та е спл атації
житлово о фонд "Лип ижитлосервіс".

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення з № 1 по № 32 ( р пи приміщень № 71) за альною площею

436,80 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 1 890 600 (один мільйон вісімсот дев'яносто тисяч

шістсот) ривень.
ПДВ — 378 120 (триста сімдесят вісім тисяч сто двадцять) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 2 268 720 (два мільйони двісті

шістдесят вісім тисяч сімсот двадцять) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни об'є та, з рах ванням

ПДВ — 226 872 (двісті двадцять шість тисяч вісімсот сімдесят дві) ривні.

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1.Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном

стані.

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

3.Переможцю а ціон :

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

4.А ціон відб деться 11 січня 2013 ро .

Місце проведення а ціон : 01042, м. Київ, в л. К дрі Івана, 13/2, товарна біржа
"КМФБ". Почато о 10.00.

5.Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 01103, м. Київ, Залізничне
шосе, 45, офіс 202, в понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та
передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий
термін прийняття заяв — три дні до дати проведення а ціон .

6.Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на
рах но № 260010105113 в AT "ПроКредитБан ", од бан 320984, од
35141681, отрим вач: товарна біржа "КМФБ".

7. Грошові ошти в розмірі — 226 872 ривень, що становить 10 відсот ів від
почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но № 260010105113 в
AT "ПроКредитБан ", од бан 320984, од 35141681, отрим вач: товарна
біржа "КМФБ".

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

9.Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01133, м. Київ,
б л. Лесі У раїн и, 20, літ. "А".

10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 01103, м. Київ,
Залізничне шосе, 45, офіс 202, тел. (044) 383-61-03.

Головне правління ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації —
нежило о приміщення площею 1 000,00 в.м на

в л. Інстит тсь ій, 2, літ. "А"

Назва об'є та: Нежиле приміщення площею 1 000,00 в.м.

Адреса: 01001, м. Київ, в л. Інстит тсь а, 2, літ. "А"

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Київжитлоспеце спл атація".

Відомості про об'є т приватизації:
Нежиле приміщення № 48 а ( р пи приміщень № 1) площею 1 000,00 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 54 992 000 (п'ятдесят чотири мільйони дев'ятсот

дев'яносто дві тисячі) ривень.
ПДВ — 10 998 400 (десять мільйонів дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч чотириста)

ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 65 990 400 (шістдесят п'ять

мільйонів дев'ятсот дев'яносто тисяч чотириста) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням ПДВ —

6 599 040 (шість мільйонів п'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч соро ) ривень.

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1.Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном

стані.

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

3.Переможцю а ціон :

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

4.А ціон б де проведено 11 січня 2013 ро .

Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72,
8-й поверх, зал "Discovery", товарна біржа "У рспецрес рс". Почато о 9.00.

5.Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ, в л. Вели а
Василь івсь а, б д. 72, 8-й поверх, зал "Discovery", товарна біржа
"У рспецрес рс", в понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та
передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий
термін прийняття заяв — три дні до дати проведення а ціон .

6.Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на
рах но № 26001301729701 в АБ "Південний", од бан 320917, од 37200607,
отрим вач: товарна біржа "У рспецрес рс".

7. Грошові ошти в розмірі — 6 599 040 ривень, що становить 10 відсот ів від
почат ової ціни об'є та, вносяться на рах но № 26001301729701 в
АБ "Південний", од бан 320917, од 37200607, отрим вач: товарна біржа
"У рспецрес рс".

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

9.Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01001, м. Київ,
в л. Інстит тсь а, 2, літ. "А".

10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ,
в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72, 8-й поверх, зал "Discovery", товарна біржа
"У рспецрес рс", тел. (044) 362-90-13, (094) 927-60-13.

Головне правління ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації —
нежилих приміщень за альною площею 124,70 в.м на

в л. Виш ородсь ій, 51/1 літ. "А".

Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 124,70 в.м.
Адреса: 04114, м. Київ, в л. Виш ородсь а, 51/1, літ. "А".
Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Дире ція з правління та

обсл ов вання житлово о фонд Подільсь о о район ".
Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення з № 1 по № 11 ( р пи приміщень № 40) за альною площею

124,70 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 671 600 (шістсот сімдесят одна тисяча шістсот)

ривень.
ПДВ — 134 320 (сто тридцять чотири тисячі триста двадцять) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 805 920 (вісімсот п'ять тисяч

дев'ятсот двадцять) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням ПДВ —

80 592 (вісімдесят тисяч п'ятсот дев'яносто дві) ривні.

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1.Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном

стані.

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

3.Переможцю а ціон :

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

5.А ціон б де проведено 11 січня 2013 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 проведення а ціон .

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

8. Грошові ошти в розмірі — 80 592 ривні, що становлять 10 відсот ів від
почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но № 26004160029 в
AT "Райффайзен Бан Аваль", од бан : 380805, од ЄДРПОУ: 35252391,
отрим вач: Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна".

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

10. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 04114, м. Київ,
в л. Виш ородсь а, 51/1, літ. "А".

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.

Головне правління ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації —
нежилих приміщень за альною площею 277,50 в.м

на в л. Б дівельни ів, 31/13 літ. "А"

Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 277,50 в.м.
Адреса: 02100, м. Київ, в л. Б дівельни ів, 31/13, літ. "А".
Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Кер юча дире ція

Дніпровсь о о район м. Києва".
Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення з № 1 по № 18 ( р пи приміщень № 18) за альною площею

277,50 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 1 490 400 (один мільйон чотириста дев'яносто тисяч

чотириста) ривень.
ПДВ — 298 080 (двісті дев'яносто вісім тисяч вісімдесят) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 1 788 480 (один мільйон сімсот

вісімдесят вісім тисяч чотириста вісімдесят) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням ПДВ —

178 848 (сто сімдесят вісім тисяч вісімсот соро вісім) ривень.

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1.Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном

стані.

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

3.Переможцю а ціон :

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

5.А ціон б де проведено 11 січня 2013 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 об 11.00.

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 проведення а ціон .

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

8. Грошові ошти в розмірі — 178 848 ривень, що становлять 10 відсот ів від
почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но № 26004160029 в AT
"Райффайзен Бан Аваль", од бан : 380805, од ЄДРПОУ: 35252391,
отрим вач: Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна".

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

10. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 02100, м. Київ, в л.
Б дівельни ів, 31/13, літ. "А".

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.

TOB "EKOMICTO" повідомляє,
що тарифи на посл и з тримання б дин ів і спор д та приб дин ових територій,
розраховані з ідно з Поряд ом, затвердженим постановою КМУ від 01.06.2011
№ 869, надано до Київсь ої місь ої державної адміністрації на затвердження.
Стр т ра, періодичність та стро и надання цих посл відповідають вимо ам
розпорядження BO KMP (КМДА) від 09.03.2011 № 307. Детальна інформація
розміщена на інформаційних стендах під'їздах б дин ів. Тариф розрахов ється
вперше.

За важення і пропозиції приймаються на адрес : м. Київ, в л. Виш ородсь а,
д. 45-а/4 (ЛІТЕРА А) офіс № 34 до 03 січня 2013 р.

№
п/п

Адреса б дин
Тариф. рн/м

в місяць
Тариф, рн/м2 в місяць
для першо о поверх

1.
м. Київ, в л. Виш ородсь а,

д. 45 (ІІ чер а)
4,92 -

Шановні власни и вартир б дин № 7 по пров. Керамічном
Голосіївсь ом районі м. Києва!

З 21.12.2012 ро розпочинається обсл ов вання б дин № 7 по пров. Кера-
мічном Голосіївсь ом районі м. Києва ом нальним підприємством з тримання
та е спл атації житлово о фонд спеціально о призначення "Спецжитлофонд".
Обсл ов вання б де проводитися з періодичністю та стро ами надання посл
відповідно до розпорядження КМДА від 09.03.2011 № 307.

Нарах вання за надані посл и б де проводитися за тарифом на посл и з
тримання б дин ів і спор д та приб дин ових територій, я ий розраховано
відповідно до вимо постанови КМУ від 01.06.2011 № 869, подано на роз ляд та
затвердження до Головно о правління е ономі и та інвестицій КМДА та
становить 3,86 рн. Детальна інформація розміщена на інформаційном стенді
б дин .

ОГОЛОШЕННЯ
ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Дані про об'є т оренди:
1. Балансо трим вач (юридична адреса, онта тний телефон): Міжш ільний навчально-

виробничий омбінат "Зміна" (м. Київ, в л. Кра івсь а, 20, тел. 292-40-35).
2. Хара теристи а: 1 поверх.
3. Місцезнаходження: в л. Кра івсь а, 20.
4. За альна площа, в. м: 100,60.
5. Цільове ви ористання: Діяльність в ал зі виробництва оптичних приладів та

під отов и опти ів-шліф вальни ів для виробництв.
6. Місячна орендна плата, рн: 4631,73.
7. Ма симально можливий стро оренди: 2 ро и 364 дні.
8. Приміт и: Необхідно забезпечити проведення бла о строю приле лої території.

Сертифі ат відповідності KB 000428 від 22 жовтня 2010 р. по об'є т :
"Влашт вання з'їздів з Подільсь о о мостово о переход через р. Дніпро
на Рибальсь ий півострів та в лицю Набережно-Хрещатиць
Подільсь ом районі м. Києва с ладі б дівництва Подільсь о о
мостово о переход через р. Дніпро. І чер а", виданий Інспе цією
державно о архіте т рно-б дівельно о онтролю м. Києві, замовни
б дівництва КП "Дире ція б дівництва шляхово-транспортних спор д
м.Києва" втрачено. Телефон для довідо 284-59-44.

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

П А Н Т О Ф Л І Б О С Х
І Е Л Я К Р О С Р
Ф І Г А Р О О Б І З Е
А Л Л О Т Н А У М Щ
Г І Р А П А Л Л А Д А
О Ж И Р Ш І І А Т
Р Д Е С Н И К С У Т Р И

Т О К А Т А В І К

Відповіді на сканворд 

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць ..................................................6 рн. 50 оп.

на 3 місяці ..............................................19 рн. 50 оп.

на 6 місяців ............................................39 рн. 00 оп.

на 12 місяців ..........................................78 рн. 00 оп.

на місяць ................................................21 рн. 50 оп.

на 3 місяці ..............................................64 рн. 50 оп.

на 6 місяців ..........................................129 рн. 00 оп.

на 12 місяців ........................................258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

Передплатні ціни
на місяць ................................................10 рн. 90 оп.

на 3 місяці ..............................................32 рн. 70 оп.

на 6 місяців ............................................65 рн. 40 оп.

на 12 місяців ........................................130 рн. 80 оп.

на місяць ................................................40 рн. 90 оп.

на 3 місяці ............................................122 рн. 70 оп.

на 6 місяців ..........................................245 рн. 40 оп.

на 12 місяців ........................................490 рн. 80 оп.

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

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

Бокс. Володимир Кличко — претендент 
на звання спортсмен року за версією AIPS
Міжнародна асоціація спортивної преси (AIPS) підбиває підс м и ро-
і визначає ращих із ращих атлетів. Серед номінантів на звання

спортсмена-2012 і чемпіон світ в с перваж ій вазі за версіями WBA,
IBF, WBO, IBO раїнець Володимир Клич о. Голос вання серед ж рна-
лістів, я і є членами AIPS, б де проходити до 31 р дня на сайті асоці-
ації. С перни ами вітчизняно о бо сера за звання ращо о спортсме-
на стали: Янні Аньель (Франція) — плавання; Фернандо Алонсо (Іспа-
нія) — Форм ла-1; Усейн Болт (Ямай а) — ле а атлети а; Нова Джо-
ович (Сербія) — теніс; Мо Фара (Вели обританія) — ле а атлети а;
Марсель Хіршер (Австрія) — ірсь і лижі; Андрес Іньєста (Іспанія) —
ф тбол; Райан Лохте (США) — плавання; Май л Фелпс (США) — пла-
вання; Кай Цин (Китай) — стриб и вод ; Себастьян Феттель (Німеч-
чина) — Форм ла-1; Бредлі Уї инс (Вели обританія) — велоспорт

Футбол. "Динамо" зіграє в Лізі Європи 
з французьким "Бордо"
Вчора швейцарсь ом Ньоні відб лося жереб вання найпрестиж-

ніших ф тбольних т рнірів старо о світ Лі и чемпіонів та Лі и Європи.
У цих зма аннях У раїн представляють одраз 4 л би. У Лізі чемпіо-
нів донець ий “Шахтар” побореться за вихід 1/4 з чинним чемпіоном
Німеччини дортм ндсь ою “Бор ссією”, я а завершила р повий етап
на першом місці в вартеті, де її с перни ами б ли “Реал” Мадрид,
“Манчестер Сіті” та амстердамсь ий “Ая с”. Перш з стріч оманди
провед ть на полі “ ірни ів” 13 люто о, а матч-відповідь відб деться 5
березня. У Лізі Європи с перни ом иївсь о о “Динамо” в 1/16 фінал
став представни Франції “Бордо”, я ий наразі займає 7 сходин
чемпіонаті. Перший поєдино між цими оле тивами пройде Києві на
столичном НСК “Олімпійсь ий”. Ці аве протистояння очі ється па-
рі між хар івсь им “Металістом” та ан лійсь им “Нью аслом”. І
наостано дніпропетровсь ий “Дніпро” отримав с перни и швейцар-
сь ий “Базель”. Перші матчі на цій стадії т рнір відб д ться 14 люто-
о, а матчі-відповіді — за тиждень

Волейбол. Луцький “Континіум%Волинь%
Університет” — переможець Кубка України
У серед в місті Южном пройшли вирішальні матчі жіночо о розі-
раш К б а раїни. У поєдин за третє місце осподарі т рнір во-
лейболіст и місцево о “Хімі а” не залишили шансів оманді з Євпато-
рії “Кер инітіді” і перемо ли з рах н ом 3:0. За оловний трофей пер-
шості зма алися “Сєвєродончан а” (Сєвєродонець ) та “Контині м-
Волинь-Університет” (Л ць ). Вже з перших хвилин матч представни-
ці волинсь ої оманди продемонстр вали всю серйозність намірів
здоб ти К бо У раїни і та ож з рах н ом 3:0 перемо ли своїх опоне-
нто . Та им чином оманда “Контині м-Волинь-Університет” стала во-
лодарем оловно о волейбольно о трофею сезон 2012—2013 р. і
вдр е поспіль завоювала цей престижний приз

Температура —14°С

Атм. тиск 753 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 80 %

Температура —10°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 79 %

Температура —10°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 81 %

Прогноз погоди на 21 грудня 2012 року

ОВНИ, життя набирає р то о розворот , ви всім єством пра -
нете до ар’єрно о зростання, професійном вдос оналенню —
зелене світло! Одна сімейні проблеми теж не п с айте на само-
плив, стос н и “бать и-діти” виходять на фінішн прям , потреб -
ючи ва омих моральних і матеріальних внес ів.
ТЕЛЬЦІ, ваш партнер холодний і неприст пний, я с ала, одна

це зовнішня мас а, насправді він бла ородний, щедрий на любов
та лас , але не варто на ньо о тисн ти, че айте оли сам визріє,
дости ле ябл ч о само впаде. Підтрим йте йо о ініціативи, тоді ре-
алізація спільних планів та ідей пройде “на ра”.
БЛИЗНЯТА, я мовиться, хто не ризи є, той не п’є шампан-

сь е, але зараз идатися стрім олов фінансов авантюр небез-
печно, б дь-я і дії слід ретельно прорах вати. Здоровий л зд має
взяти онтроль над емоціями та е оїзмом. Я що поставили за ме-
т зробити важлив сімейн по п , з одьте всі “хоч ” і “можна”
з реальними можливостями і не сваріться за роші.
РАКИ, форм ла вашо о процвітання: “я” плюс “ти” дорівнює

"любовна ідилія". Про самостійність заб дьте, наодинці ви, я птах
з підбитим рилом, охайтеся, ставте перед собою спільн мет і
разом ро йте до неї. Дося ти бажано о ви здатні тіль и в союзі
з пра матичним партнером.
ЛЕВИ, події тижня мають армічний підте ст, де робота та здо-

ров’я потреб ють невід ладних дій. На поверхню випливе не атив,
що підірвав здоров’я, тож вам доведеться збаланс вати роз м, ті-
ло і д ш , зайнятися профіла ти ою. Я що захворієте — не біда,
то йде процес зцілення від стресових шла ів, на опичених протя-
ом ро .
ДІВИ, виходьте на романтичне полювання, тяжіння до п ритан-

сь их сма ів ціл ом впис ється ваш темперамент. Я що любити,
то потрібно за що, вимо и до партнера раціональні, вірт ози спо-
сни и ви лючені із спис претендентів на серце і р .
ТЕРЕЗИ, ваш спіх залежить від вдало о баланс вання між ро-

диною та роботою, ведіть м дро життєве с дно, аби не нас очити
на аміння переш од, девальвація сімейних цінностей розпалі.
Страхов ою т т стане матеріальна база, підлатайте дір и в домаш-
ньом бюджеті, ваш в лад в т с арбницю є основним, але витра-
ти жорст о онтролюйте.
СКОРПІОНИ, вас пре расні можливості для романтичних при-

од, але зараз не до пристрасних лям рів. Раціонально ви ористо-
в йте обставини, роз мно і пра тично підходьте до знайомств,
стос н ів з близь ими, оле ами, с сідами, т т хазяйн є д х “рес-
таврації”, том та , я б ло раніше, вже не б де, все має переро-
дитися на раще.
СТРІЛЬЦІ одержимі ненаситними плотсь ими апетитами, "хоч

все і зараз!" А ос іль и сил аж занадто, чарівність фонтан є — п с-
титися на пош и при од отові з ход . На жаль, отримати бажане
не вдасться, ваш “донор” д же с пий... Прибор айте апетити,
рівноважте “хоч ” і “можна”, це стос ється й ділової сфери, де не-
наситні бажання є міною, що може виб хн ти б дь-я ої миті.
КОЗОРОГИ, доля шлюб ваших р ах, я що досхоч нам чи-

лися в очі ванні на раще, є два варіанти: порвати подр жні лан-
цю и або модерніз вати відносини на новом рівні. Робіть вибір:
вбивати чи вос решати?... Я що обранець налаштований на змін
(а він вас любить, вважаючи ідеалом), значить, шанси збере ти со-
юз — висо і.
ВОДОЛІЇ, час зійти зі сцени й перейти підпілля (для ревізії ми-

н ло о), п блічна діяльність забрала вас левов част енер ії,
тепер поч ваєтеся виснаженими, ожна рапля сил на ва золо-
та. Одна професійний аврал триває, ар’єра потреб є олосаль-
них інвестицій, старайтеся в процесі роботи ре лярно самітню-
ватися, зан рюватися власний світ, тоді живильна творча п по-
вина не обірветься, ви зможете хвалювати правильні рішення. І
любіться, свіч а взаємно о охання орить, ян оли до ваших по-
сл , б ло б бажання.
РИБИ, др жба і охання переплелися в один л бо . Двері май-

б тньо о від риті, але війти т ди можна за мови, що ви проведе-
те ревізію в братсь ом оточенні, залишивши поряд тіль и потріб-
них товаришів по д х , інтересам. Хтось зійде з дистанції, а на йо-
о місце прийде особа, отова всім серцем полюбити вас. Н а я -
що це трапиться, відповідайте взаємністю, станьте др ом і охан-
цем одночасно, нині ви володієте цими рес рсами!

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
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ранок день вечір

"Донбас" продовжив
тріумфальну серію
Донецький клуб виграє вже четвертий матч поспіль
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У серед в Континенталь-
ній хо ейній лізі після де-
сятиденної перерви, пов’я-
заної з вист пами націо-
нальних збірних, понови-
лися зма ання. Єдиний
представни У раїни цьо-
м т рнірі донець ий
“Донбас” на своєм май-
данчи приймав ханти-
мансійсь “Ю р ”. Матч
для вітчизняно о л б ви-
дався надто с ладним.
Двічі пост паючись ра-
х н , підопічні Юлі са
Ш плера все ж та и спро-
мо лися переломити хід
поєдин і перемо ти с -
перни а — 4:2. Цей спіх
став для донеччан четвер-
тим поспіль КХЛ, завдя-
и йом вони піднялися на
6 сходин Західній он-
ференції.

Матч проти ханти�мансійської

“Югри” вітчизняні вболівальники

очікували з особливим нетерпінням.

“Донбас” перед десятиденною пере�

рвою здобув три гучні перемоги у

КХЛ і всіх цікавило, чи зможуть до�

неччани зберегти набрану форму. До

того ж і суперник був не надто силь�

ним, тому від господарів чекали ли�

ше результативної гри. Щоправда,

розвиток подій на льоду змусив де�

що понервувати українських при�

хильників хокею.

Початок зустрічі пройшов за ігро�

вої переваги донецької команди.

Вже на 3 хвилині поєдинку напад�

ник “Донбасу” Петер Подхрадскі

вийшов тет�а�тет з воротарем росій�

ської команди, але переграти того не

зумів. Згодом Віталій Доніка ударом

з середньої зони мав можливість ви�

вести свою команду вперед, але з

його ударом впорався голкіпер

“Югри”. Варто зазначити, що гості

після двох провалів у захисті стали

діяти обережніше і надалі донечча�

нам було досить важко створити не�

безпеку поблизу воріт росіян. Біль�

ше того, у середині першого періоду

“Донбас” змушений був відіграва�

тися. Захопившись атаками, захис�

ники вітчизняного клубу не вгледіли

за Андрієм Кузьміним і той точним

ударом пробив повз голкіпера.

Пропущена шайба змусила донеч�

чан діяти більш агресивно попереду.

До того ж, їм “допомогли” і гравці

“Югри”, які, порушуючи правила,

намагалися зупинити штурм власних

воріт. Щоправда, рахунок до кінця

першого періоду так і не змінився.

Другий тайм майже одразу розпо�

чався з голу у ворота гостей. На 23

хвилині чеський нападник “Донба�

су” Вацлав Недорост здійснив соль�

ний прохід у володіннях росіян і зва�

жився на удар — шайба від захисни�

ка “Югри” відлетіла у власні ж воро�

та. Зрівнявши рахунок, донеччани

мали намір дотиснути суперника,

але все сталося з точністю до “нав�

паки”. Часті помилки у захисті не

могли пройти безслідно для наших

гравців, і на 33 хвилині Костянтин

Глазачев покарав українців за недба�

лість в обороні — 2:1 на користь гос�

тей. Повівши у рахунку, хокеїсти

“Югри” не стали діяти на відбій.

Навпаки, тиск на ворота господарів

збільшився. Це призвело лише до

того, що “Донбас” зрівняв раху�

нок — відзначився Денис Кочетков.

Другий період йшов до завершення і

здавалося, що команди на останню

перерву підуть за нічийного рахунку.

Втім, іншої думки щодо цього був

нападник донеччан Петер Подхрад�

скі, який майже із сиреною завдав

потужного удару і вивів свою коман�

ду вперед — 3:2.

У заключному періоді “Югра” ки�

нулася відіграватися, а господарі от�

римали можливість для контратак,

після однієї з яких остаточний раху�

нок у матчі встановив Лукаш Каш�

пар. “Донбас” виграв 4:2, набравши

49 очок і піднявшись на шосте місце

в Західній конференції КХЛ. На�

ступний матч наші хокеїсти прове�

дуть вже сьогодні проти міцного се�

редняка Східної конференції “Бари�

са” з Астани
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Цей день в історії 21 грудня

1844 — перше ви ористання
анестезії в Європі — Ми ола Пи-
ро ов провів хір р ічн операцію
під анестезією
1891 — відб вся перший бас-
етбольний т рнір ( Сприн -
філдсь ом оледжі)
1898 — від риття П'єром і Ма-

рі Кюрі ново о хімічно о елемен-
та – радію
1899— в Росії вийшов перший

номер ж рнал «О оне ». З ча-
сом щотижневе ілюстроване ви-
дання отримало всенародн по-
п лярність в СРСР
1913 — в амери ансь ій азе-

ті, що виходить місті Нью-Йор ,
оп блі овано перший в історії
росворд, йо о порядни ом є
Арт р Уїнн
1953 — від рита Сталіно ор-

сь а дитяча залізниця, я а нині є
ращою дитячою залізницею Росії
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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