
Столиця оперативно долає виклики негоди
Пошкодження тепломережі в Шевченківському районі вдалося ліквідувати
за чотири години

Волонтери зігріють теплом
кожну родину
Понад 200 Дідів Морозів почали розносити Віфлеємський вогонь у домівки
киян

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

У рам ах новорічної ампанії “Не заб дь
привітати!” на Хрещати б ло ор анізо-
вано свят ов і роте для юних иян та
парад Дідів Морозів. За доброю тради-
цією вже 15 ро ів поспіль волонтери
Центр соціальних сл жб для сім’ї, дітей
та молоді Києва одя аються остюми
Дідів Морозів та вітають меш анців і ос-
тей столиці з Новим ро ом. Та ож на
майданчи біля КМДА відб лася рочис-
та передача Віфлеємсь о о во ню, я ий
волонтери понес ть дитячі б дин и та
прийомні сім’ї.

Парад Дідів Морозів розпочався з Майдану Незалеж�

ності, звідки хода рушила до Центрального універмагу.

Дарували киянам свої посмішки та гарний настрій на

центральній вулиці столиці майже 200 добровольців.

Проте, як стало відомо “Хрещатику”, на парад прийшли

не всі учасники.

“Загалом у заході взяли участь майже 200 Дідів Моро�

зів�волонтерів, але насправді їх значно більше. Адже ак�

ція “Не забудь привітати!” триває в кожному районі сто�

лиці, де задіяні всі волонтери, які допомагають соціаль�

ним службам — учні загальноосвітніх шкіл, студенти

вищих навчальних закладів”,— розповів “Хрещатику”

директор Київського міського центру соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді Валерій Танцюра.

За його словами, на час новорічних свят молодь пере�

одягається у костюми Дідів Морозів і після параду Хре�

щатиком вирушає з Віфлеємським вогнем до багатодіт�

них родин, до дітей�сиріт та дітей з обмеженими фізич�

ними можливостями, у дитячі будинки сімейного типу

та в прийомні сім’ї. Акція триватиме всі новорічні і різд�

вяні свята.

До нової ролі волонтери готувалися заздалегідь. Спе�

ціально для них була організована школа Дідів Моро�

зів, де впродовж місяця їх навчали методиці роботи з

дітьми, опановували новорічні забави, ігри та новоріч�

ні вірші. Також працювала фабрика Діда Мороза, де

виробляли подарунки для малечі. “Окрім цього, до ак�

ції ми залучали спонсорів. Таким чином частинку віф�

леємського тепла і різдвяної радості волонтери доне�

суть до кожної родини”,— додав Валерій Танцюра.

Як розповів “Хрещатику” начальник ГУ у справах

сім’ї, молоді та спорту Володимир Вовк, не випадково

Київ вважається першопроходцем із проведення соці�

альних акцій в Україні. “Вже 15�й рік поспіль голов�

ною вулицею столиці крокують наймолодші у світі Ді�

ди Морози�волонтери, тож ця доброчинна акція від�

буватиметься і надалі у столиці”,— зазначив посадо�

вець.

За традицією, юнаки та дівчата проголосили клятву

Діда Мороза�волонтера. Вони пообіцяли вірити у казку,

захищати добро, нести свято у кожну родину та зробити

все можливе для здійснення дитячих мрій. Як розповів

"Хрещатику" волонтер на ім’я Микита, участь в акції для

нього дійсно особлива, тому долучається до заходу вже

не перший рік. “Адже ти несеш радість дітям, бачиш, як

вони тішаться простим подарункам та спілкуванню з то�

бою. Це дає можливість зрозуміти всю важливість нашої

роботи”,— розповів Микита

У столиці вшанували пам`ять
В`ячеслава Чорновола 
Вчора видатном ромадсь ом та політичном дія-
чеві виповнилося б 75 ро ів
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Київ стабільно розвиватиметься 
у наступному році 

У планах місь ої влади - реаліз вати низ важливих
прое тів транспортній та освітянсь ій сферах
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"Антонов" представив перший 
Ан�70 

З ходом йо о б дівництва ознайомився прем`єр-
міністр Ми ола Азаров
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За рік у Києві проведено понад 
тисячу ярмарків
Це майже вдвічі більше, ніж за анало ічний пері-

од мин ло о ро — повідомляють ГУ вн трішньої
тор івлі та поб тово о обсл ов вання населення
КМДА. На ярмар ах реалізовано 100,5 тис. тонн
сіль осппрод ції та продовольчих товарів. Зо ре-
ма 50,5 тис. тонн плодоовочевої прод ції, 10,5 тис.
тонн м’яса та м’ясопрод тів, 2,5 тис. тонн риби та
рибопрод тів, 37 тис. тонн інших продтоварів. Я
поінформ вали “Хрещати ” профільном прав-
лінні, лише І півріччі 2013 ро в столиці заплано-
вано провести понад 600 продовольчих ярмар ів.
Підбиваючи підс м и ро , що минає, фахівці за-
значають, що впродовж цьо о час ярмар и прово-
дились щос боти в сіх районах міста (за 65 адре-
сами). А в Голосіївсь ом , Дніпровсь ом , Оболон-
сь ом , Печерсь ом , Подільсь ом , Святошин-
сь ом , Солом’янсь ом та Шевчен івсь ом райо-
нах б ли ор анізовані додат ові базари б дні. Ці-
аво, що поточном році значно розширено ео-
рафію їхньо о проведення. У ожном районі захо-
ди відб ваються 5-8, а в дея их районах 10-12
житлових мі рорайонах. За алом щотижня часть
ярмар ах бер ть понад 3 тисячі товаровиробни ів.
Для с б’є тів підприємниць ої діяльності часть
них без оштовна

Електронна система запису дітей
запрацює в усіх дитсадках столиці
Я зазначили “Хрещати ” ГУ освіти й на и, на-

разі “Еле тронна система запис до дош ільних на-
вчальних за ладів” працює в Оболонсь ом районі
(www.dnz.kiev.ua). Тестовий зап с системи онлайн-
реєстрації дітей відб вся Печерсь ом та Дарниць-
ом районах. План ється, що до інця навчально о
ро (2012-2013) еле тронна система запис дітей
діятиме в сіх дитячих сад ах столиці. За важимо, що
веб-портал еле тронної системи міститиме інформа-
цію щодо ожно о дош ільно о навчально о за лад
Києва: адрес та онта ти, рі поб дови, іль ість
місць р пах, фото рафії дитсад а, інформацію про
йо о спеціалізацію, а та ож про додат ові освітні по-
сл и, мови харч вання, стан і рово о майданчи а
тощо. Та , зайшовши на портал, бать и змож ть
ознайомитись із роботою б дь-я о о дитячо о садоч-
а міста та зареєстр вати там дитин , в азавши всі
необхідні дані. З одом їм б де надано на вибір 5 за-
ладів, до я их вони змож ть влашт вати свою дити-
н . На адаємо, що подібні системи спішно діють
Мос ві та Варшаві, вони значно поле ш ють процес
план вання, онтролю та оцін и дош ільно о вихо-
вання

Учасників бойових дій привітали 
з 90'річчям від дня народження
У М зеї історії міста Києва олова КМДА Оле -

сандр Попов привітав з 90-річчям від дня наро-
дження часни ів бойових дій Вели ої Вітчизняної
війни І оря Горєлова, Павла Косіцина та Героя Ра-
дянсь о о Союз Івана Селіфонова. “Мені особливо
приємно вітати наших співвітчизни ів, я і є ле ен-
дою перемо и та відродження Києва. Адже й нині
вони залишаються для ожно о з нас при ладом
м жності, сили волі та оптимізм . Це справжні чо-
лові и, сповнені енер ії та ент зіазм . Я пере она-
ний, що до и існ є У раїна, доти перемо а Вели-
ій Вітчизняній війні та її ерої не б д ть заб ти-
ми”,— зазначив Оле сандр Попов. Він та ож вр чив
ювілярам відзна и КМДА та привітав з новорічно-
різдвяними святами. За важимо, що звання Героя
Радянсь о о Союз Іванові Селіфонов присвоєно
червні 1945 ро . Вони разом з І орем Горєловим
б ли часни ами Парад Перемо и в Мос ві 24
червня 1945 ро . Колишні солдати продовжили
сл жб в Збройних Силах. Павло Косіцин працював
інженером, ерівни ом авто осподарства. Переб -
ваючи на засл женом відпочин , всі ювіляри а -
тивно займаються ромадсь ою роботою

За інформацією ПАТ “Київенерго”,

теплопостачання будинків у Шевченків�

ському районі було відновлено близько

третьої години ночі 21 грудня. До центра�

лізованого опалення підключено всі 449

об’єктів, із них 8 шкіл, 6 дитсадків, 6 ліку�

вальних закладів, 267 житлових будинків

та 212 адмінбудівель. Таким чином, лікві�

дація пошкодження тепломережі тривала

до чотирьох годин, а пов’язана з цим

тимчасова відсутність теплопостачання у

мешканців — до 18�ти годин.

Як розповіла “Хрещатику” начальник

відділу освіти Шевченківського району

Євгенія Ярова, першими від опалення

були відключені школи, що знаходяться

на вулиці Артема. У класних кімнатах

цих закладів до кінця занять температура

знизилася до +15°С. У решти ж — трима�

лася на рівні +18°С. Не злякалися холо�

дів у кабінетах ні діти, ні їхні батьки —

відвідуваність 20�го грудня суттєво не

знизилася. Вже з п’ятниці температура в

усіх класах була стабільною — близько

+24°С.

Особисто переконався в тому, що в на�

вчальних закладах тепло, голова КМДА

Олександр Попов. Зранку 21 грудня він

завітав до школи № 91 та дитячого садоч�

ка № 23.

“Декілька поривів на ділянці магіс�

трального трубопроводу могли призвести

до масштабної аварії. Але ми вчасно ви�

явили проблему та прийняли рішення

призупинити подачу тепла й виконати

ремонтні роботи. Завдяки злагодженій

роботі всіх служб, це вдалося зробити у

дуже короткі строки. Я висловлюю щиру

вдячність усім фахівцям, які доклали

максимум зусиль, аби швидко вирішити

проблему. І водночас приношу вибачен�

ня усім мешканцям за ті тимчасові не�

зручності, що виникли у зв’язку з цією

ситуацією",— сказав Олександр Попов
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Напри інці мин ло о тижня внаслідо техноло ічно о зношення
вини ла тріщина ма істральній тепломережі на в л. Дмитрів-
сь ій, 2. Фахівці ласифі вали цей дефе т я потенційно не-
безпечний, тож б ло прийнято рішення про проведення не ай-
них ремонтно-відновлювальних робіт. Та , з 9 одини ран 20
р дня постачання арячої води та опалення б ло припинено
до 499 об’є тів Шевчен івсь о о район . Завдя и зла одженій
роботі всіх сл жб станом на 21 р дня всі приміщення отрима-
ли тепло.

Сотні добровольців вийшли на центральн в лицю раїни, аби дар вати иянам свої посміш и та арний настрій
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Вітання голови КМДА 
християн західного обряду 
з Різдвом Христовим
Шановні ияни!
Сердечно вітаю сіх християн західно о обряд з величним свя-

том — Різдвом Христовим!
Нехай ці свят ові дні наповнять ваші серця любов’ю та радістю, а

д ш — теплом та вірою перемо добра.
Бажаю, щоб Боже бла ословення стало запор ою життєвих і д хов-

них здоб т ів, доброб т , щастя та спіхів.
Зич всім бла одаті Господньої, міцно о здоров’я та д шевної ар-

монії.
З пова ою олова Київсь ої місь ої

державної адміністрації Оле сандр Попов

У місті вшанували пам’ять 
В’ячеслава Чорновола
Вчора видатном ромадсь ом та політичном діячеві, одном із

засновни ів Народно о Р х У раїни В’ячеславові Чорновол випов-
нилося б 75 ро ів. На зна вшан вання пам’яті “бать а раїнсь ої
демо ратії” столиці відб лися рочисті заходи за частю олови
КМДА Оле сандра Попова, заст пни а Київсь о о місь о о оло-
ви — се ретаря Київради Галини Гере и, народних деп татів, ро-
мадсь их а тивістів та небайд жих иян. Вони по лали віти до
пам’ятни а В’ячеслав Чорновол с вері на розі в лиці Гр шев-
сь о о та М зейно о пров л та вшан вали пам’ять про видатно о
діяча хвилиною мовчання.
“В’ячеслав Чорновіл — це людина-символ епохи, справжній ерой.

Мені пощастило знати йо о особисто ще з 1994 ро , після перших
демо ратичних виборів до місцевих рад, я і відб лися в У раїні. Він
же тоді б в для нас ле ендою. Саме В’ячеслав Чорновіл є зраз ом
справжньо о патріотизм , зраз ом то о, я потрібно сл жити У раїні,
б ти її ідним сином”,— зазначив Оле сандр Попов. На адаємо, В’яче-
слав Ма симович Чорновіл народився 24 р дня 1937 ро селищі
Єр и Чер ась ої області. Відомий я видатний літерат рний рити ,
п бліцист, діяч р х опор проти р сифі ації та національної дис римі-
нації раїнсь о о народ ; Герой У раїни — 2000 ро , посмертно.
Один із ініціаторів створення У раїнсь ої ельсінсь ої спіл и. За ин в
25 березня 1999 ро в авто атастрофі

Цифра дня

1 904 700 000 
вантажів перевезено у столиці водним транспортом у січні–вересні
2012 року 
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Київ стабільно розвиватиметься
у наступному році
У планах міської влади реалізувати низку важливих проектів 
у транспортній та освітянській сферах
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Рі , що минає, став для Києва вод-
ночас непростим та прод тивним.
Столиці У раїни на достойном рівні
вдалося прийняти Євро-2012 та т-
вердитися на світовій арені я міст
з вели им т ристичним потенціалом.
Я існо нові зміни тор н лися і роз-
б дови транспортної інфрастр т ри
ме аполіс , освітянсь ої ал зі, жит-
лово о б дівництва. Про перші під-
с м и 2012 ро та плани на на-
ст пний рі йшлося під час засідан-
ня Коле ії місь адміністрації за час-
ті олови КМДА Оле сандра Попова.

Як повідомив на засіданні заступник голови

КМДА Анатолій Голубченко, рік, що минає, у Ки�

єві, як і у всій країні, пройшов під гаслом Євро�

2012. Футбольний чемпіонат дав серйозний по�

штовх для розвитку транспортної інфраструктури

міста. Зокрема у травні цього року було відкрито

новий міжнародний термінал аеропорту “Київ”

(Жуляни) з пропускною спроможністю 500

пас./год. Також було введено в експлуатацію низку

важливих дорожніх об’єктів. Значно оновився і

парк громадського транспорту — на вулиці Києва

було випущено 166 нових автобусів, 97 тролейбусів

та 13 трамваїв.

Муніципальний транспорт буде 
оновлюватися

Одним із основних завдань на 2013 рік є початок

будівництва четвертої гілки метрополітену на жит�

ловий масив Троєщина. За словами Анатолія Голуб�

ченка, наразі тривають перемовини з інвесторами

щодо запуску проекту, тож в ІІ кварталі наступного

року можна буде розпочати роботи зі зведення лінії.

“Також планується завершення будівництва транс�

портного вузла на Поштовій площі та шляхопрово�

ду на вулиці Саперно�Слобідській. Крім того, про�

довжуватиметься оновлення рухомого складу мет�

рополітену”, — розповів “Хрещатику” Анатолій Го�

лубченко.

Зокрема у 2013–2014 роках столична влада пла�

нує провести модернізацію вагонів підземки. А са�

ме, за рахунок коштів у рамках цільових зелених ін�

вестицій (за Кіотським протоколом) місто планує

отримати 95 сучасних вагонів, які в подальшому

працюватимуть на Святошинсько�Броварській лі�

нії. Як повідомив Анатолій Голубченко, в середині

грудня генеральний виконавець робіт — ПАТ

“Крюківський вагонобудівний завод” вже отримав

аванс у розмірі 300 млн грн. Ще 380 млн грн наді�

йдуть на рахунки підприємства найближчими дня�

ми.

Квартирна черга поменшала

Вдалим 2012 рік виявився і для сфери житло�

вого будівництва. За інформацією заступника го�

лови КМДА Михайла Кучука, за 9 місяців поточ�

ного року у Києві введено в експлуатацію 929,6

тисячі кв. м житла, що становить понад 102 % до

відповідного періоду 2011 року. Це 51 багатоквар�

тирний житловий будинок на 10 688 квартир, які

споруджувалися 32 забудовниками. Із зазначеної

кількості житла на замовлення підвідомчих

КП — “Житлоінвестбуд�УКБ” та “Спецжитло�

фонд” — введено в експлуатацію 16 будинків на

2 385 квартир загальною площею 147,8 тисячі кв.

метрів. А це кожна п’ята квартира, збудована у

Києві. До кінця року планується ввести в експлу�

атацію ще 35 житлових будинків загальною пло�

щею 570,5 тисячі кв. метрів. Тож загалом очікує�

ться введення в експлуатацію житла не менше

показників минулого року — 1,5 млн кв. метрів.

Знаково, що за рік квартирна черга поменшала

для 4 972 сімей, які придбали помешкання. А 597

квартир було надано безкоштовно — інвалідам

війни, багатодітним сім’ям, медичним, педаго�

гічним працівникам, сфери ЖКГ, міліції та ін�

шим. Окрім того, міська влада продовжуватиме

підтримувати програми будівництва доступного

житла, які надають можливість киянам швидше

отримати власне житло. Як зазначив Михайло

Кучук, наразі кожна п’ята родина, яка перебуває

на черзі, готова отримати квартиру з частковою

оплатою її вартості за відповідними програмами.

Заяви про це подали вже 18 272 сім’ї.

Запрацюють 20 дитсадків

З вагомими здобутками завершує рік і галузь

освіти. Зокрема у 2012 році був розроблений

“Стандарт столичної освіти”, який чекає на за�

твердження депутатами Київради та впрова�

дження в навчальних закладах міста. Окрім то�

го, було введено в дію спеціалізовану школу

№ 106 у Шевченківському районі та відновлено

роботу навчального закладу № 154 у Святошин�

ському. Значна робота була проведена і щодо

зменшення черги до дитячих садочків: розпоча�

ли роботу 10 дошкільних закладів та додатково

було створено 84 групи для 3 тисяч маленьких

киян.

Щодо перспектив розвитку галузі, то, як пові�

домив заступник голови КМДА Леонід Новохать�

ко, у наступному році планується введення в пі�

лотних навчальних закладах системи “Електрон�

ний учнівський квиток”, відновлення 20 непра�

цюючих дитячих садочків та відкриття гімназії

“Київська Русь”.

За словами голови КМДА Олександра Попо�

ва, незважаючи на складну фінансову ситуацію,

в наступному році Київ продовжуватиме розви�

ватися у всіх напрямках. “Місто живе та розви�

вається, і так буде і в наступному році. Незважа�

ючи на те, що бюджет не затверджений, життє�

діяльність столиці буде забезпечена на достой�

ному рівні. Міська влада розуміє, як все це орга�

нізувати. У нас великі плани — ми вступаємо в

новий етап співпраці з бізнесом, який планує

інвестувати в розвиток економіки Києва за різ�

ними напрямками. Залишається побажати всім

оптимізму та подякувати за 2012 рік, який ви�

дався непростим, але, я переконаний, ефектив�

ним і позитивним для розвитку столиці”, — роз�

повів “Хрещатику” Олександр Попов

"Антонов" продовжує складання Ан�70
З ходом будівництва сучасного літака ознайомився прем’єр!міністр 
Микола Азаров

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Державне підприємство “Антонов”
от ється до серійно о виробництва
вдос оналено о війсь ово-транс-
портно о літа а Ан-70. Перший фю-
зеляж вже ви очено зі стапеля та
відправлено на подальше оснащен-
ня. Прое т реаліз ється спільно з
російсь ою стороною, ошт ватиме
новий літа $ 65–70 млн.

Днями на ДП “Антонов” відбулося викочу�

вання зі стапеля фюзеляжу першого серійного

екземпляра військово�транспортного літака

Ан�70. З ходом його будівництва ознайомився

прем’єр�міністр України Микола Азаров.

“Приємно бути присутнім і брати участь у цій

події, яка є одним з найважливіших етапів ство�

рення серійного літака Ан�70. Історія і бороть�

ба за цей літак була тривалою — понад 20 років,

і вона ще не закінчена. І тому, чим швидше ми

проведемо в повному обсязі всі випробування,

чим швидше розпочнемо серійне виробництво,

тим швидше поставимо в цій боротьбі підсум�

кову крапку”, — заявив під час зустрічі з колек�

тивом заводу “Антонов” Микола Азаров.

Прем’єр�міністр назвав літак Ан�70 першо�

класним, сучасним і надзвичайно затребуваним

на внутрішньому і зовнішніх ринках. “Він до�

зволить заводу мати стійке майбутнє на десятки

років вперед. Україна повинна повернути собі

славу авіаційної держави, яка виробляє літаки і

забезпечує не тільки свої внутрішні потреби, але

й виходить на світовий ринок. “Антонов” — це

горде ім’я України, це бренд, який вийшов на

впевнений шлях розвитку. Уряд буде підтриму�

вати цю розробку і авіабудування в цілому в на�

шій країні”,— наголосив Микола Азаров.

Як повідомив “Хрещатику” президент, гене�

ральний конструктор ДП “Антонов” Дмитро

Ківа, цей військово�транспортний літак корот�

кого зльоту і посадки будується за замовленням

Міністерств оборони України і Росії. Роботи зі

створення літака проводяться ДП “Антонов”

спільно з російськими та українськими підпри�

ємствами.

“Ми закінчили перший етап попередніх ви�

пробувань. Один з чергових етапів нашої спіль�

ної роботи — це підготовка його до остаточного

складання”, — зазначив пан Ківа.

Як відомо, новий Ан�70 буде мати як мінімум три

переваги перед аналогічними моделями: він зможе

сідати і злітати з короткої смуги (600—700 метрів),

реалізовувати точне десантування вантажів і людей.

Орієнтовна вартість Ан�70 — $ 65–70 млн. Його ос�

новний конкурент, європейський літак А400M, має

гірші тактико�технічні характеристики, а коштує

втричі дорожче

Про перші підс м и 2012 ро та плани на наст пний рі йшлося під час засідання Коле ії за часті олови
КМДА Оле сандра Попова
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Роботи з очищення вулиць від снігу 
тривають
Упродовж вихідних дорожні сл жби цілодобовом режимі зачища-

ли автошляхи міста від сні . Для йо о прибирання б ла зал чена важ-
а спецтехні а: авто рейдери, б льдозери, навантаж вачі та самос и-
ди. Б ло вивезено 5,8 тисячі тонн сні . Висипано близь о 2 тисяч
тонн солі та 914 тонн піщаної с міші. Всьо о ж з почат сні опадів ви-
везено 90 тисяч тонн сні . Під час сильних х ртовин (22–23 р дня)
перш змін б ло задіяно 320 одиниць спецтехні и, др — 270. Ос-
новн ва дорожни и приділяли центр міста, врахов ючи йо о за-
вантаження робочі дні. Та ож інтенсивно очищали з пин и транспор-
т , підходи до підземних пішохідних переходів та трот арів. ДАІ міста
сприяла забезпеченню ор анізації дорожньо о р х та безперебійної
роботи дорожни ів. У КК “Київавтодор” звертаються до водіїв з про-
ханням не пар ватися в центрі міста та, за можливості, триматись
від поїздо без на альної потреби, щоб мініміз вати переш оди до-
рожнім сл жбам під час інтенсивної зачист и в лично-шляхової мере-
жі від сні

Визначено переможця конкурсу 
“Логотип та стиль Києва”
Днями відб лося останнє засідання Ор анізаційно о омітет з під-
отов и та проведення он рс “Ло отип та стиль міста Києва”. На
засіданні б ли підраховані олоси за фінальні роботи он рс за ре-
з льтатом проведення смс- олос вання, інтернет- олос вання та со-
ціоло ічно о опит вання (ан ет вання). За рез льтатами підрах н
за альна іль ість осіб, що віддали олос за одн з фінальних робіт
он рс , с лала 38 370. Переможцями он рс стали 2 роботи —
Андрія Федоріва “Київ — місто, де все починається” та Сер ія Конова-
лова “Київ. Ви повернетесь знов ”. Інші часни и посіли наст пні міс-
ця: 2 місце — “Київ — мозаї а вражень” (8 202 олоси); 3 місце —”Ста-
рий в ле ендах та вічно молодий” (1 927 олосів); 4 місце — “Живи.
Мрій. Кохай” (1 922 олоси); 5 місце — “Здійсни свої мрії під зорями
Києва” (757 олосів); 6 місце — “Місто ба ато ранної раси” (692 о-
лоси); 7 місце — “Київ. Від рий місто” (611 олосів); 8 місце —”Від-
рий для себе Київ” (525 олосів); 9 місце — “Колис а слов’янсь о о
світ ” (405 олосів).
На адаємо, що до часті он рсі надійшло 130 робіт з різних ре-
іонів У раїни, з я их на першом етапі он рс ж рі відібрало по 5 фі-
нальних робіт з рах ванням всіх с ладових. Зо рема та их я рафіч-
не зображення, ольорове рішення, дизайнерсь е та змістовне напов-
нення. Др ий етап передбачав смс- олос вання, інтернет- олос ван-
ня на офіційном веб-сайті www.newlogo.kiev.ua, а та ож соціоло ічне
опит вання (ан ет вання) 10 тисяч меш анців міста

В КМДА нагородили кращих правоохоронців
столиці
З на оди професійно о свята, а та ож за с млінн сл жб , висо ий

професіоналізм, бездо анне ви онання сл жбових обов’яз ів ращі
працівни и ГУ МВС У раїни в місті Києві отримали почесні рамоти
КМДА. Оле сандр Попов особисто вр чив на ороди правоохоронцям
та подя вав їм за с млінн робот . “Вітаю весь оле тив столичної
міліції із професійним святом. Дя ю за д же плідн співпрацю впро-
довж 2012 ро . Особливої відзна и засл ов є ваша відмінна робо-
та із забезпечення поряд та безпе и під час Євро-2012”, — на о-
лосив Оле сандр Попов. Він та ож висловив сподівання щодо ефе -
тивно о співробітництва майб тньом , а та ож на олосив на необ-
хідності створення Києві підрозділів м ніципальної міліції. Зазначи-
мо, що 20 р дня столиці відб лися офіційні заходи з на оди Дня
міліції. В рочистостях, я і пройшли б дин льт ри МВС, взяв
часть і Оле сандр Попов. Він вр чив начальни ГУ МВС У раїни
Києві Валерію Коря 5 ордерів на отримання житла для співробіт-
ни ів правління

Голова ряд ознайомився з процесом б дівництва війсь ово-транспортно о літа а Ан-70 на території
ДП "Антонов"

Військово�транспортний літак
короткого зльоту і посадки
будується на замовлення

Міністерств оборони України і Росії

Одним із основних завдань на 2013
рік є початок будівництва четвертої

гілки метрополітену 
на житловий масив Троєщина



Новини компаній

Ділові новини

150 тисяч киян скористалися
безкоштовним Wi�Fi 
у центрі столиці
За півро існ вання зони без-
оштовно о по риття Wi-Fi, що
охоплює територію від Європей-
сь ої площі до площі Льва Тол-
сто о, а та ож пар імені Тараса
Шевчен а, вільною мережею с о-
ристалося майже 150 тисяч о-
рист вачів. За словами заст пни-
а олови КМДА Р слана Крама-
рен а, наразі щомісячний трафі
мережі "Kyiv free Wi-Fi" переви-

щ є 5 Тбайт. "Забезпечення віль-
но о дост п до мережі Інтернет
є д же важливим для розвит
ромади. Напри лад, за даними
McKinsey Global Institute, 15
найбільш розвин тих раїн світ
майже 20 % прирост ВВП забез-
печ ється підвищенням рівня до-
ст п до Інтернет . Нині в Києві в
межах по риття Wi-Fi працює ба-
ато офісів, співробітни и я их
орист ються без оштовним Ін-
тернетом, вільно ви ористов ва-
ти мереж для власних потреб
мож ть та ож ияни та ості міс-
та",— заявив Р слан Крамарен о.
Він та ож додав, що прое т про-

довж є а тивно розвиватися.
Останньою новацією став зап с
сайт www. wifi. ua, де можна
знайти всі місця в Києві, де пра-
цює без оштовний Інтернет. Се-
ред подальших планів — відбір
иївсь их вишів, де та ож з’я-
виться вільна зона Wi-Fi. На ада-
ємо, прое т "Kyiv Free Wi-Fi" є
частиною ініціативи "Еле тронне
ряд вання" Страте ії розвит
Києва до 2025 ро . Реалізація
прое т ціл овито здійснюється
за рах но приватних інвестицій.
Зі сво о бо місто надає партне-
рам інфрастр т р для створен-
ня мережі

Держреєстр нерухомості 
в повному обсязі запрацює
від початку весни
Е сперти про ноз ють, що но-

вий державний реєстр нер хомо-
сті запрацює з березня- вітня
2013 ро . "Для то о, щоби держ-
реєстр запрацював повноцінно,
знадобиться, я мінім м, два міся-
ці",— зазначив президент Спіл и
фахівців з нер хомості У раїни (СІ-
НУ) Оле сандр Р банов. Із йо о

слів, цей період можливі непоро-
з міння й неполад и, по и систе-
м не б де нала оджено дос она-
ло. На адаємо, вересні ряд
хвалив постанов , я ою спростив
з 2013 ро порядо державної ре-
єстрації нер хомо о майна. Зо ре-
ма, з 1 січня 2013 ро наб д ть
чинності за онодавчі зміни, я і по-
лад ть на нотарі сів ф н ції дер-
жавно о реєстратора прав на не-
р хоме майно замість БТІ, пові-
домляють "У раїнсь і новини"

За рік у столиці виявили
майже 900 незаконних 
МАФів
Упродовж ро столичні подат-
івці виявили 883-ох підприєм-
ців — власни ів МАФів, я і не ма-
ли жодних до ментів на земельні
ділян и. В азаним фізичним осо-
бам додат ово нараховано 2,7
млн рн плати за землю, повідо-
мила олова ДПС Києві Ірина
Носачова. За її словами, з почат
ро працівни и столичних ор анів
подат ової сл жби зал чили до
оподат вання 2074 фізичні осо-
би, я і перерах вали до бюджет

13,3 млн рн земельно о подат .
О рім власни ів тор овельних іо-
с ів, під час перевіро б ли вияв-
лені 445 землевласни ів, я і само-
стійно змінили цільове ви орис-
тання земельних діляно . Цим
ромадянам донараховано понад
3 млн рн плати за землю. За ре-
з льтатами перевіро б ли вияв-
лені 746 власни ів нежитлових
приміщень, я им донараховано
до сплати в бюджет 7,5 млн рн.
Зазначених рез льтатів подат ів-
ці Києва дося ли, серед іншо о, і
за рах но тісної співпраці із
місь ою владою межах спільно-
о прое т "Дорожня арта", за-
важила пані Носачова

СБ виділить Україні 
додатковий кредит 
на $10 млн
Рада дире торів Світово о бан-
вирішила виділити У раїні до-

дат овий редит на 10 млн дола-
рів на розвито системи держав-
ної статисти и для моніторин
соціально-е ономічних перетво-
рень. Про це йдеться в повідом-
ленні СБ. Пози б де надано на

16 ро ів з піль овим періодом 7,5
ро . Відсот ова став а за реди-
том прив'язана до став и LIBOR.
У 2004 році СБ же виділяв У ра-
їні редит на розвито статисти и
обся ом 32 млн доларів. Цей ре-
дит має б ти по ашено 15 люто о
2024 ро . За ошти першо о
редит б ли розроблені й про-
ваджені нові методоло ії се то-
ральної статисти и, статисти и
державних фінансів, платіжно о
баланс , статисти и рошово-
редитних і бан івсь их операцій.
На адаємо, що з момент вст п
У раїни Світовий бан в 1992
році СБ надав раїні приблизно 8
млрд доларів рам ах 42 прое -
тів, повідомляють "У раїнсь і но-
вини"

Кабмін збільшив 
розмір держгарантій 
для "Укравтодору" в 4 рази
Уряд збільшив обся надання в

2012 році державних арантій
Державній сл жбі автомобільних
дорі "У равтодор" з 4,295 млрд
рн до 17,4 млрд. Про це пові-
домляється в постанові Кабмін

№ 1178. О рім цьо о, ряд с оро-
тив обся державних арантій для
забезпечення ви онання бор о-
вих зобов'язань с б'є тів оспо-
дарювання, об'є ти я их переб -
вають держвласності й нале-
жать до сфери правління Націо-
нально о а ентства з під отов и й
проведення в У раїні чемпіонат
2012 ро з ф тбол й реалізації
інфрастр т рних прое тів з 5,2
млрд рн до 4,4 млрд, повідомля-
ють "У раїнсь і новини"

Грузинська Georgian Airways
відкрила рейс "Тбілісі�Київ"

Авіа омпанія Georgian Airways з
25 р дня від рила ре лярний
авіарейс за маршр том "Тбілісі-
Київ", про що йдеться в повідом-
ленні авіа омпанії. Рейси здій-
снюватим ться через міжнарод-
ний аеропорт "Київ" (Ж ляни).
Пасажирів перевозитиме літа
Boeing 737-700 NG по вівтор ах,
середах, п'ятницях і неділях. Вар-
тість перельот становить від 99
євро в однин бі . Наразі Georgian
Airways ви он є рейси з Бат мі
до Києва, Хар ова й Одеси

У Києві з’явився
перший 
"супермаркет 
смаку"
Торговий дім "Амстор" вийшов
на столичний ринок 
із концептуально новою 
пропозицією для покупців
Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

ТОВ ТД "Амстор" вист пає оператором однойменної
тор ової мережі, я а об’єдн є 26 ма азинів формат с -
пермар ет та іпермар ет шести областях У раїни.
Відтепер свіжими прод тами, власними виробами й
ні альним асортиментом тор ова мережа рад ватиме і
меш анців Києва. Днями ма азин "Амстор" від рився в
Оболонсь ом районі столиці.

Супермаркет розмістився на території ТЦ "Полярний" за адресою: вул.

Майорова, 2. Його загальна площа складає 4,2 тисячі кв. метрів, торговель#

на площа — 2,7 тисячі кв. метрів. "Супермаркети смаку" розвиваються в

рамках ребрендінгу мережі "Амстор" і представлені під оновленим логоти#

пом компанії. У магазині представлено широкий спектр продукції власного

виробництва, а також товари, що випускаються під торговими марками ме#

режі "Амстор", зокрема, продуктові ТМ "Добра вигода", Delicatesse, "Бажана

марка" та ESTO (ТМ непродуктової групи).

"Ми рухаємось вперед і продовжуємо розвивати ключові переваги компа#

нії: високу якість продуктів та унікальний асортимент. Тепер ми можемо

представити ще більше свіжих і виняткових пропозицій та впевнені, що нам

є чим здивувати мешканців столиці. За роки роботи ми багато чого встигли,

але головне — знайшли велику кількість друзів серед наших покупців. Впев#

нені, що новий формат стане до смаку споживачам. У подальшому подібні

зміни торкнуться всіх супермаркетів мережі",— розповів "Хрещатику" керів#

ник відділу зі зв’язків із громадськістю ТД "Амстор" Володимир Поліщук.

За словами директора із відкриття закладу Сергія Леонова, в магазині

представлено майже 20 тисяч найменувань товарів. 70 % з них можна вважа#

ти товарами категорії "фреш" — це молочні продукти, овочі та фрукти, влас#

на кулінарія магазину та кондитерський цех. При цьому 60 % загальної тор#

говельної площі відведено саме для розміщення цієї групи товарів.

"Особливе ставлення у нас до власної кулінарії — для цієї роботи ми на#

бирали поварів із ресторанів, що, на наш погляд, дасть змогу киянам скуш#

тувати справжню домашню їжу. В нас представлено великий асортимент

страв, і ми робимо все можливе, щоби мешканці столиці менше часу витра#

чали на готівлю вдома",— зазначив пан Леонов.

Ноу#хау магазину — представлення товарів безпосередньо з фермерських

угідь. Вже зараз на полицях маркету можна побачити м’ясо та птицю від віт#

чизняних сільгоспвиробників. У планах за такою схемою постачати також

молочну продукцію.

Ще однією родзинкою супермаркету стане проект "Кухні світу". Як розпо#

вів нашій газеті фахівець відділу СТМ і керівник проекту Сергій Марін, в

рамках ініціативи шеф#кухарі відомих ресторанів готуватимуть національні

страви різних країн. Так, грудень та лютий стануть місяцями Греції, з куль#

турними традиціями цієї країни відвідувачів знайомитиме титулований ку#

хар Христос Вінідіс, який на очах у покупців приготує національні страви

своєї країни. Всі охочі зможуть їх скуштувати, а якщо кулінарні витвори ста#

нуть до смаку, їх можна буде приготувати і вдома. Саме для цього на стендах

супермаркету буде представлено ексклюзивні грецькі товари, відібрані

представниками посольства цієї країни спеціально для "Амстора". Після

грецької кухні споживачі зможуть насолодитися кулінарними шедеврами

Франції. Також торговельна мережа вже веде перемовини з країнами Скан#

динавії, Іспанією та Італією.

В подальшому мережа буде розширюватися. Так, другий супермаркет з’я#

виться в торговельному центрі "Мармелад", що на вул. Борщагівській, 154,

вже у лютому місяці. Зазначимо, що торгова мережа "Амстор" увійшла в

ТОП#10 продуктових операторів Україні та обійняла 8#ме місце за показни#

ками товарообігу і 9#те — за сумарною торговельної площею
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Як подолати гендерну 
нерівність
"Хрещатик" проаналізував, яка різниця між зарплатами у жінок 
та чоловіків
Олександр ХАРЬКО
"Хрещатик"

Уряд в листопаді цьо о ро-
схвалив Концепцію Дер-

жавної про рами забезпе-
чення рівних прав та мож-
ливостей жіно і чолові ів
на період до 2016 ро .
Крім то о, арант вання
ендерної рівності перед-
бачено Цілями розвит
тисячоліття до 2015 ро .
"Хрещати " з’ясов вав, чи
існ є ендерна справедли-
вість на рин праці У ра-
їни і чи отові роботодавці
платити жін ам не менше,
ніж чолові ам.

"Чоловічі" та "жіночі" 
професії

У Міністерстві соцполітики Укра#

їни вважають, що забезпечення рів#

ності жінок і чоловіків у всіх галузях

життєдіяльності суспільства є важ#

ливою умовою й гарантією забезпе#

чення прав людини та утвердження

демократії, запорукою розв’язання

соціально#економічних проблем,

європейської інтеграції України.

Нині ж високі рівні зайнятості та ос#

вітньо#професійної підготовки жі#

нок супроводжуються їх незначним

представництвом у сфері прийняття

рішень — в політичному житті, на

вищих щаблях державного управ#

ління і, як наслідок, значним розри#

вом у рівні доходів.

"Гендерна нерівність на ринку

праці існує та має такі основні озна#

ки: горизонтальна сегрегація ринку

праці (традиційно жіночі та чоловічі

галузі), та вертикальна сегрегація

ринку (чоловіки обіймають вищі за

ієрархією посади). Як наслідок,

можна виокремити ще й третю озна#

ку — гендерний розрив в оплаті пра#

ці. Насамкінець, четверта важлива

ознака — час як ресурс, якого у жі#

нок, у порівнянні з чоловіками,

значно менше, адже неоплачувана

домашня праця закріплена переваж#

но за ними",— зазначає дослідниця

Міжнародного кадрового порталу

hh. ua. Тамара Марценюк.

За словами експерта, жінки є най#

більш затребуваними в таких сферах

як освіта, готельний та ресторанний

бізнес, тобто — у сфері обслугову#

вання і догляду. На противагу, чоло#

віків найбільше вбачають як фахів#

ців з будівництва, транспорту, сіль#

ського господарства. Досить гендер#

но обмеженою залишається сфера

IT, яка є однією з найбільш оплачу#

ваних: програмування — це пере#

важно чоловіки, а тестування —

жінки. "Трапляються спеціальності,

які досить сегреговані за статтю. На#

приклад, системний адміністра#

тор — суто чоловіча спеціальність, і

тільки 4 % резюме тут розміщують

жінки. Інший приклад — фармацев#

ти і провізори — 75 % резюме від жі#

нок",— зазначає пані Марценюк.

Точну інформацію про різницю в

заробітних платах чоловіків і жінок

вирахувати важко, особливо за ситу#

ації великої кількості так званих

"чорних" зарплат. Однак експерти

оцінюють, що ця різниця є чима#

лою — на рівні 20—30 %. І пояснюва#

ти її, на думку Тамари Марценюк,

слід ставленням суспільства до опла#

ти праці жінок і чоловіків: оскільки

чоловік вважається годувальником

родини (хоча жінка на рівні із чолові#

ком залучена до продуктивної діяль#

ності), то йому слід більше платити.

Окрім того, жінки схильні мати ниж#

чі очікування стосовно оплати праці.

Жінкам важче стати 
керівниками першої ланки

Портал rabota.ua провів опитуван#

ня, результати якого підтвердили

укорінений стереотип про те, що

представницям прекрасної статі

складніше пробитися в ряди керівни#

ків українських компаній. Переважна

більшість українців (81 %) зазначили,

що компанію, в якій вони працюють,

очолює чоловік. Близько половини

менеджерів середньої ланки (48 %)

також є представниками сильної ста#

ті, а понад третина (35 %) — представ#

ницями прекрасної половини люд#

ства.

За даними опитування, більшість

українців (53 %) вважають, що рі#

вень доходу керівників українських

компаній не залежить від гендерної

приналежності. Ще третина респон#

дентів порталу згодні з тим, що заро#

біток керівника (як чоловічої, так і

жіночої статі) не має відрізнятися, а

дискримінація тут найперше вияв#

ляється в тому, що жінкам складніше

досягти керівної посади. Дослідники

також зазначили, що особистий до#

свід 14 % респондентів опитування

дає їм підстави стверджувати — обій#

маючи аналогічні посади, жінки за#

робляють менше від чоловіків.

Відповіді топ#менеджерів на пи#

тання про їхні прибутки демонстру#

ють нерівність у доходах жінок і чо#

ловіків. Так, більшість жінок#керів#

ників (35 %) заробляють 8000#12000

грн, а зарплатня чоловіків#керівни#

ків (27%) перевищує 25000 грн. На#

стільки разюча різниця, скоріше,

підтверджує гіпотезу про те, що жін#

ці важче очолити велику компанію,

керівна посада в якій давала б такий

великий прибуток.

Відповіді керівників середньої

ланки, які взяли участь в опитуванні

rabota.ua, розподілилися більш рівно#

мірно. Тут дохід як у чоловіків (46 %),

так і в жінок (29 %) складає приблиз#

но 6000 грн. Цікаво зазначити, що

саме 14 % чоловіків, які є керівника#

ми середньої ланки, заробляють

більше 20000 грн на місяць, тоді як

серед жінок таких лише 5 %.

"У базі вакансій міжнародного

кадрового порталу hh.ua для топ#ме#

неджерів трапляються випадки, ко#

ли роботодавці хочуть бачити, зок#

рема, чоловіків, віком 30—45 ро#

ків,— пояснює Тамара Марценюк.—

Якщо ж подивитися по базі резюме

у профсфері "вищий менеджмент" за

2012 рік, то маємо майже 10 тисяч

резюме від чоловіків на противагу

лише 3 тисячам резюме жінок. Тоб#

то жінки рідше від чоловіків мають

досвід і амбіції, аби претендувати на

ці вакансії. На мій погляд, одна з ва#

гомих причин — брак часу як важ#

ливого ресурсу, аби присвятити його

здобуттю відповідного досвіду та по#

будові кар’єри".

Держава боротиметься 
з гендерною нерівністю

Мета Концепції Державної програ#

ми забезпечення рівних прав та мож#

ливостей жінок і чоловіків на період

до 2016 року — впровадження гендер#

них підходів в усі сфери життєдіяль#

ності суспільства. Зокрема документ

спрямований на здійснення ком#

плексних заходів на національному

та регіональному рівнях щодо покра#

щення ситуації у сфері праці, прове#

дення системної роботи щодо забез#

печення гендерної рівності та подо#

лання наявних стереотипів.

"Окрім цього, відповідно до на#

прямків розвитку тисячоліття, визна#

чених на саміті тисячоліття ООН у ве#

ресні 2000 року, які є обов’язковими

до виконання до 2015 року, Україна

серед шести своїх цілей визначила та#

кож забезпечення гендерної рівності.

В рамках цієї цілі завданням номер

два є скорочення наполовину розриву

в доходах жінок і чоловіків до 2015 ро#

ку", — зауважує пані Марценюк.

Доки положення цих документів

не будуть виконані, український ри#

нок праці залишатиметься публічною

сферою, яка характеризується про#

фесійною гендерною сегрегацією (як

вертикальною, так і горизонталь#

ною), різницею в оплаті праці чолові#

ків і жінок, недружньою до людей, які

мають сімейні (домашні) обов’язки;

сферою, де функція виховання дітей

закріплена, передусім, за жінками
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— Юрію Павловичу, в столиці
найближчим вам є Голосіївський
район, адже саме його мешканці об�
рали вас до Київради. Яку реальну
допомогу надавали своїм вибор�
цям?

— За час роботи в Київській

міській раді, починаючи з 2008 по

2012 рік, у силу своїх можливостей

я активно працював на розбудову

Голосіївського району столиці та

на благо його мешканців. За цей

час як депутат Київради значну

увагу приділяв поліпшенню мате"

ріально"технічного забезпечення

медичних установ, загальноосвіт"

ніх шкіл та дошкільних закладів,

покращенню технічного стану

житлових будинків. Окрім цього,

виділялась матеріальна допомога

тим сім’ям голосіївців, які її най"

більше потребували.

— Можете конкретніше розпо�
вісти, на що саме виділялися депу�
татські гроші, наприклад, для ме�
дичної та освітньої галузі Голосі�
єва?

— За депутатські кошти було

придбано медичне обладнання та

устаткування для Центральної по"

ліклініки, Центральної районної

дитячої поліклініки, поліклініки

№ 2 Голосіївського району та Ки"

ївської міської клінічної лікарні

№ 10 на загальну суму майже 173

тисячі гривень. Щодо освітніх за"

кладів, то були придбані меблі та

навчальні технічні засоби для

ЗСШ № 36 (вул. Стельмаха, 9);

№ 108 (вул. Уральська, 2/10);

№ 79 (просп. 40"річчя Жовтня,

120"в) та № 186 (вул. Сєченова, 8).

На ці потреби було спрямовано

майже 95 тисяч гривень. Допомо"

гу надавали й дитсадкам. Зокрема

закупили спортивно"ігрове облад"

нання та меблі для ДНЗ № 157

(пров. Коломийський, 9"а); № 221

(просп. 40"річчя Жовтня, 114"а);

№ 328 (вул. Бурмистенка, 5);

№ 340 (вул. Васильківська, 47,

корп. 2); № 402 (вул. Васильків"

ська, 39); № 406 (вул. В. Дубініна,

13); № 416 (вул. А. Бубнова, 10"а);

№ 439 (просп. 40"річчя Жовтня,

124"а): № 440 (пров. Жуковського,

9) та № 643 (вул. Голосіївська, 4"

а), виділивши суму в понад 135 ти"

сяч гривень, ігри для розвитку та

багатофункціональне медичне

устаткування для спеціалізовано"

го ДНЗ № 32 (проспект 40"річчя

Жовтня, 48"а) вартістю 58,5 тися"

чі гривень.

Загалом за звітний період було

також надано адресні кошти для

медичних установ, закладів освіти

та культури інших районів столиці

всього на суму в 304 тисячі гри"

вень.

— Цього року завдяки столичній
владі в місті було відремонтовано
сотні житлових будинків, облашто�
вано двори та міжквартальні проїз�
ди. Як депутат Київради, яку допо�
могу надавали особисто для онов�
лення житлового фонду?

— Її отримали насамперед меш"

канці Голосіївського району. За

моєї участі тут встановили два но"

вих ігрових дитячих майданчика

біля житлових будинків по пров.

Задорожному, 3 корп. 2 та просп.

40"річчя Жовтня, 88 на суму в по"

над 57 тисяч гривень. Щодо ре"

монту будинків, то, згідно з про"

позиціями моїх виборців, було

профінансовано придбання буді"

вельних сумішей, фарб та розчин"

ників для проведення поточних

ремонтів сходових клітин та вхід"

них груп працівниками житлово"

експлуатаційних організацій (КП

“ЖЕО"103”, ТОВ “Житловик

плюс” та ТОВ “Квартет ЛТД”) в

житлових будинках по просп. 40"

річчя Жовтня, 82, а також за адре"

сами: Добрий шлях, 5 та Добрий

шлях, 5"а; Ломоносова, 4; Ломо"

носова, 19/11; Красилівська, 2/3;

Красилівська, 4 та пров. Коло"

мийський, 18/1. На ці цілі витра"

чено 81 тисячу гривень.

— Вдячні вам мешканці і за спри�
яння у встановленні лічильників хо�
лодної та гарячої води, метало�
пластикових вікон та надання допо�
моги малозабезпеченим.

— Так, насамперед для пільгових

категорій населення Голосіївсько"

го району столиці було придбано

200 лічильників холодної та гаря"

чої води для мешканців 100 квар"

тир. Це обійшлося майже в 39 ти"

сяч гривень. Щодо металопласти"

кових віконних теплозберігаючих

конструкцій, то їх було встановле"

но в під’їздах житлових будинків

по вул. Ломоносова, 30/1 і вул. Ло"

моносова, 30/2. Не забуваємо та"

кож і нужденних — за час моєї ро"

боти в Київраді надано матеріаль"

ну допомогу 939 малозабезпече"

ним сім’ям Голосіївського району

на суму понад 374 тисячі гривень.

— Окрім реальної матеріальної
допомоги, особисто вами ініціював�
ся розгляд багатьох важливих пи�

тань і було прийнято чимало рішень
на сесіях Київради. Розкажіть, будь
ласка, яких саме?

— Як уже говорив, у межах своїх

депутатських повноважень мною

ініціювалося питання та здійсню"

валося фінансування з бюджету

Києва видатків на ремонт примі"

щень медзакладів, капітальний ре"

монт фасадів та сходових клітин

житлових будинків, облаштування

нових дитячих ігрових майданчи"

ків, виконання робіт із ремонту

асфальтового покриття прибудин"

кових територій та внутрішньо"

квартальних проїздів, а також ме"

режі зовнішнього освітлення при"

будинкових територій та вулиць

Голосіївського району. Окрім цьо"

го, за моєї ініціативи було прийня"

то на сесіях Київської міської ради

понад 20 рішень щодо зміцнення

місцевого самоврядування, спри"

яння діяльності об’єднань спів"

власників багатоквартирних бу"

динків, органів місцевого само"

врядування, впорядкування розмі"

щення та організації роботи тим"

часових споруд, вдосконалення

паркування автотранспорту.

— Чим насамперед керуєтесь у
роботі народного обранця, які пла�
ни у вас на майбутнє?

— Вся моя депутатська діяль"

ність і в подальшому буде спрямо"

вана на захист інтересів киян та

покращення їхнього добробуту

шляхом виконання в повному об"

сязі всіх програм соціального роз"

витку, розширення повноважень

органів місцевого самоврядуван"

ня, поліпшення діяльності підроз"

ділів життєзабезпечуючих на"

прямків інфраструктури Києва

через збільшення доходної части"

ни міського бюджету та посилен"

ня контролю за використанням

бюджетних коштів.

Зазначу, що впродовж звітного

періоду я здійснював прийом ви"

борців та вживав необхідні заходи

щодо вирішення їхніх проблем,

порушених в зверненнях мешкан"

ців.

І наостанок хочу скористатися

можливістю і через “Хрещатик”

від щирого серця привітати всіх

киян з Новим роком та Різдвом

Христовим!

Зичу в наступному 2013 році вам

та вашим рідним радості,натхнення,

надії, віри та любові.

Доброго вам здоров’я та успіхів!

Розмову вів 
Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ

“Хрещатик”

Святитель Спиридон Триміфунтський

Римський воїн, який стояв на

варті біля палацу, сказав Святителю

Спиридону Триміфунтському:

— Йди звідси, убогий. Тут імпера"

тор з архієреями засідають.

— Я — архієрей,— сказав святи"

тель Спиридон.

— Який ти архієрей! — обурився

стражник й ударив святителя по

щоці. Той відразу підставив й іншу.

— Так, ти — архієрей,— погодив"

ся воїн і з повагою звільнив йому

дорогу...

Перший Вселенський Собор мав

величезне значення в історії Право"

славної Церкви. Тут представники

всіх Помісних Церков могли зустрі"

тися один з одним і обговорити

важливі питання віровчення. Впер"

ше на весь світ міг пролунати голос

усієї Церкви.

Собор засудив Александрійсько"

го пресвітера Арія, надзвичайно

гордого чоловіка. Він стверджував,

що Син Божий є створеним і не

вічним. Своєю ораторською май"

стерністю Арій привернув у цю

єресь не тільки багато простих лю"

дей, але навіть деяких священиків і

архієреїв. Помилкове вчення Арія

як би виключало Христа із Святої

Трійці. За переказами, не стерпів"

ши таких блюзнірських слів про

Сина Божого, святитель Миколай

ударив його по обличчю. Арій, зви"

чайно, не підставив іншу щоку, а

зажадав засудити святителя і не за"

спокоївся, поки його не посадили

до темниці. Тоді святитель Спири"

дон, якого пов’язувала зі святите"

лем Миколаєм духовна дружба,

явив всім як би наочний символ

Трійці, Єдиної в Трьох Особах. Він

легко стиснув цеглину, і з неї ви"

рвалося полум’я, вниз потекла во"

да, а в руці залишилася глина.

Грецькому філософу, що вступив з

ним у дебати, він сказав: “Слухай,

філософе, що я говоритиму тобі:

ми віруємо, що Всемогутній Бог з

нічого створив Своїм Словом і Ду"

хом небо і землю, людей і весь ви"

димий та невидимий світ. Слово —

це Син Божий, Який зійшов заради

наших гріхів на землю, народився

від Діви, жив з людьми, постраж"

дав, помер для нашого спасіння і

потім воскрес, спокутував Своїми

стражданнями первородний гріх і

воскресив із Собою людський рід.

Ми віруємо, що Він Єдиносущний

і Рівночестний з Отцем, і віруємо в

це без жодних лукавих сумнівів, бо

таємницю цю осягнути людським

розумом неможливо”. Цими слова"

ми святитель Спиридон сформу"

лював той Символ віри, який був

прийнятий на I Вселенському Со"

борі, і який ми зараз сповідуємо.

Філософ, замовкнувши, сказав

своїм друзям: “Поки змагання зі

мною йшло за допомогою доказів,

я виставляв проти одних доказів ін"

ші і своїм мистецтвом сперечатися

відбивав усе. Але, коли замість до"

казу від розуму з вуст цього старця

почала виходити якась особлива

сила, докази стали безсилі проти

неї, оскільки людина не може чи"

нити опір Богу”.

Історія, повідомлена істориком

Созоменом, вельми характерна для

святителя: у нього був звичай із зі"

браного врожаю одну частину роз"

давати бідним, а іншу віддавати по"

требуючим у борг. Сам він особисто

нічого не давав, а просто показував

вхід до комори, де кожний міг взя"

ти, скільки потрібно, а потім повер"

нути таким же чином, без перевірки

і звіту.

Відома також розповідь Сократа

Схоластика про те, як злодії вирі"

шили викрасти овець святого Спи"

ридона: пізно вночі залізли вони в

кошару, але тут же невидимою си"

лою виявилися зв’язаними. Коли

настав ранок, святий прийшов до

стада. Побачивши зв’язаних розбій"

ників, помолився, розв’язав їх і дов"

го вмовляв залишити беззаконний

шлях і здобувати прожиток чесною

працею. “Потім подарував їм по вів"

ці і, відпускаючи їх, ласкаво сказав:

щоб не даремно ви не спали”.

Святитель Спиридон Триміфунт"

ський вражає нас своєю дивною

простотою і силою чудотворіння,

дарованою йому Богом. По його

молитвах на Кіпрі регулярно йшли

дощі, хоча взагалі на цьому острові

засуха — звичайне явище, а дощ —

свято. Він воскрешав мертвих, вти"

хомирював шторми та бурі. В історії

Церкви святитель Спиридон шану"

вався нарівні зі святителем Микола"

єм. І мощі їх, по Промислу Божому,

покояться зовсім поряд, навпроти

один одного: святителя Миколая —

в м. Барі (Італія), а святителя Спи"

ридона — на о. Корфу. Цікавим є

той факт, що протягом ось уже дру"

гої тисячі років мощі святителя

Спиридона залишаються абсолют"

но нетлінними. Шкіра святителя

зберігає еластичність, а суглоби —

здатність згинатися! Таке чудове

збереження мощей приголомшує

уяву тому, що, всупереч звичаю, мо"

щі зберігаються повністю відкрити"

ми

Інформацію надано 
Синодальним 

відділом Української 
Православної Церкви

200 мешканців Троєщини, 
хворих на цукровий діабет, 
безкоштовно отримали 
глюкометри
До Дня Свято о Ми олая ор анізатори а ції по

безоплатній передачі лю ометрів — Деснянсь е
районне правління охорони здоров’я, Бла одій-

ний фонд “Народні с арби”, Бла одійна ор анізація “Шлях до майб т-
ньо о”, районна ор анізація Товариства Червоно о Хреста вр чили 200
меш анцям Троєщини лю ометри для вимірювання рівня ц р в ро-
ві. А ція по безоплатній передачі приладів відб лася за частю ерів-
ництва РДА в Центральній полі лініці Деснянсь о о район .
“Нині на території Деснянсь о о район меш ає 8 тисяч хворих на

ц ровий діабет. Ця нед а вима ає постійно о онтролю та лі вання.
Для то о, щоб діабети и мали змо щоденно слід вати за станом
сво о здоров’я та вчасно проводити профіла тичні заходи, і ор анізо-
вана ця а ція”,— зазначив заст пни олови Деснянсь ої РДА Юрій Ти-
тарен о

Пункти обігріву в Голосієво 
приймають безхатченків 
та надають їм допомогу
Сильний мороз зм ш є ромадян звертатись до

п н тів обі рів . У Голосіївсь ом районі столиці
працюють 5 та их п н тів. Це “Володимирсь ий
рино ” (в л. Горь о о, 115), “Одесь ий” (просп.

А адемі а Гл ш ова, 32-38), “Деміївсь ий” (в л. Ізюмсь а, 1), “Терем-
и-2” (в л. Лятошинсь о о, 14) та мобільний п н т на території дер-
жавної пожежної частини № 35 за адресою — в л. Касіяна, 7. Сюди мо-
же зверн тися ожен, хто потреб є допомо и в ці морозні дні.
До речі, всі 5 районних п н тів обі рів працюють цілодобово. Грома-

дяни, я і звертаються за допомо ою, мають змо зі рітись, перепочи-
ти, отримати тепл їж , арячий чай, б терброди тощо. Діяльність п н -
тів б де припинена після завершення період низь их температ р

У Шевченківському районі 
нагородили лауреатів конкурсу
“Слово про мого першого 
вчителя”
В а товій залі оловно о орп с Національно-
о педа о ічно о ніверситет імені Михайла Дра-
оманова відб лася церемонія на ородження пе-

реможців Все раїнсь о о он рс на ращий літерат рний твір
“Слово про мо о першо о вчителя”. Захід б в о олошений ре тора-
том цьо о навчально о за лад на чолі з а адемі ом Ві тором Ан-
др щен ом 2011 році, тож проводиться в У раїні вже др ий рі по-
спіль. Ж рі під олов ванням поета Андрія Демиден а опрацювало
майже 1000 робіт он рсантів.
За словами ор анізаторів, до о орти най ращих потрапили твори

я чнів почат ової ш оли, та і сивочолих вчителів, я і трепетно з а-
д ють своїх перших наставни ів. Ос іль и захід мав стат с все ра-
їнсь о о, часть ньом брали он рсанти з 15 ре іонів. Найбільше
робіт б ло представлено з Чер ась ої, Рівненсь ої, Чернівець ої об-
ластей та Києва.
Голова Шевчен івсь ої РДА Сер ій Зімін привітав переможця он-
рс Ма сима Ситни а та вр чив йом подар но . “Хоч зазначити,

що влада район давно співпрацює з НПУ ім. Михайла Дра омано-
ва. І приємно, що ваш вищий навчальний за лад завжди приділяє
ва піднесенню авторитет вчителя, а та ож всебічном розвит
своїх оле -освітян,— зазначив Сер ій Зімін. Він висловив надію, що
Все раїнсь ий он рс “Слово про першо о вчителя” б де тради-
ційним

На Подолі дітей без батьківської
опіки привітали 
з Днем Святого Миколая
Днями олова Подільсь ої РДА Петро Матвієн о
л бі за місцем проживання “Вино радар” при-

вітав дітей-сиріт та позбавлених бать івсь о о
пі л вання, опі нів, дітей з ате орійних родин з

Днем Свято о Ми олая, новорічними та різдвяними святами.
“Святий Ми олай здавна славиться своєю допомо ою всім н жден-

ним, своєю добротою і отовністю прийти на допомо . Нехай же і
вас, ваші родини, ваших дітей він не обійде своєю добротою і без о-
рисливою допомо ою та с проводж є весь наст пний рі , дар ючи
щедрість, радість та д шевний спо ій”,— зверн вся до прис тніх з ві-
тальними словами олова район . Гостей заход вітали оле тив
спортивно-бально о танцю “Реверанс”, вихованці л б “Ві торія”,
один з ращих танцювальних оле тивів столиці та У раїни — “Боль-
шая перемена”, во альний ансамбль л б “Ровесни ”, театр танцю
“Слен ”, во альні ансамблі “Співаноч а” та “Дзвін і олоси”, танцю-
вальні оле тиви “Промінь” та “Романти ”, представниці л б “Юний
т рист” Софія Роль та Христина Шонь. Нині Подільсь ом районі на
облі переб ває 227 дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать івсь о-
о пі л вання. З них 159 влаштовано в сім’ї опі нів, 18 — в прийом-
ні сім’ї та дитячі б дин и сімейно о тип , 50 діто вихов ються в дер-
жавних інтернатних за ладах та центрах реабілітації Києва

Новини районівЮрій ДМИТРУК: 

"Я активно працюватиму 
на благо Голосіївського
району та його мешканців"

На ад ємо, що ромадсь а приймальня деп тата Київради Юрія
Дмитр а розташована за адресою: просп. 40-річчя Жовтня, 46/1
(приміщення фірми “Юрісвест”). Прийом проводиться з 14.00 до
16.00 од. щосереди.
Телефон: 259-72-05. Тел./фа с: 202-70-14

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Деп тат Київради Юрій Дмитр є спів оловою фра ції
“Столичні реформи”, заст пни ом олови постійної о-
мiсiї з питань місцево о самовряд вання, ре іональних,
міжнародних зв’яз ів та інформаційної політи и. За час
своєї аденції в місь раді він сти зробити чимало і
найбільш ва приділяв насамперед своїм вибор-
цям — меш анцям Голосіївсь о о район столиці. За ці
чотири ро и завдя и з силлям деп тата т т б ло онов-
лено обладнання в полі ліні ах, навчальних за ладах,
дитсад ах, проведено ремонти в житлових б дин ах.
Реальн допомо отримали й малозабезпечені рома-
дяни. Про це Юрій Дмитр розповів в інтерв’ю “Хре-
щати ”.

У 325 р. імператор Константин Вели ий вирішив с ли-
ати Вселенсь ий Цер овний Собор в Ні еї поблиз
Константинополя. На Собор б ло запрошено всіх архі-
єреїв, я і ціліли під час онінь. Святитель Спиридон
Триміф нтсь ий б в до посвячення в сан простим пас-
т хом на Кіпрі, том він прийшов до імператорсь ої ре-
зиденції, де проходив Собор, в своєм паст шом
вбранні: вітхом плащі й старих сандалях. Іншо о одя
в ньо о не б ло. Він все роздавав бідним.
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Про порядок денний пленарного засідання 

X сесії Київради VI скликання 29.11.2012
Рішення Київської міської ради № 474/8758 від 29 листопада 2012 року

Враховуючи подання постійних комісій Київради, Президії Київради, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до порядку денного пленарного засідання X сесії Київради VI
скликання 29.11.2012 такі питання:

1. Про направлення депутатських запитів Київському міському голові
та посадовим особам.

2. Про дострокове припинення повноважень депутатів Київської місь�
кої ради Андрієвського Д. Й., Мельничук Л. Ю. та Мошенського В. З.

3. Про звільнення КП “Печерськ�Інвест” від сплати пайової участі
(внеску) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструкту�
ри м. Києва.

4. Про звільнення державного підприємства “Виробниче об’єднання
“Київприлад” Державного космічного агентства України від сплати пайо�
вої участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно�транспортної ін�
фраструктури м. Києва.

5. Про дозвіл управлінню освіти Голосіївської районної в м. Києві дер�
жавної адміністрації на списання боргу з орендних платежів приватному
навчальному закладу “Загальноосвітня школа І�ІІІ ступенів — дитячий са�
док “Міцва�613”.

6. Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населен�
ня “Будинковий комітет “Вулиця Городня, 7, вулиця Докучаєвська, 12” у
Солом’янському районі м. Києва.

7. Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотання
про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Шарпила
Михайла Миколайовича.

8. Про внесення змін до рішення Київради від 01.11.2012 № 232/8516
“Про затвердження списку лауреатів на присудження Премії Київської
міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування”.

9. Про уточнення назв вулиць та площ у м. Києві.
10. Про найменування вулиць у м. Києві.
11. Про перейменування провулку у Дарницькому районі м. Києва.
12. Про надання дозволу комунальній корпорації “Київавтодор” на при�

дбання основних фондів на лізингових умовах.
13. Про затвердження списку народних засідателів Оболонського

районного суду міста Києва.
14. Про створення закладу культури “Музей історичного центру міста

Києва”.
15. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від

01.12.2011 № 743/6979.
16. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 26.04.2007

№ 456/1117 “Про реформування галузі охорони здоров’я в місті Києві”.
17. Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради

від 25.12.2008 № 1051/1051 “Про Правила благоустрою міста Києва” (із
змінами та доповненнями).

18. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
27.11.2008 № 632/632 “Про затвердження Стратегії розвитку малого та
середнього підприємництва у м. Києві на період до 2015 року”.

19. Інформація заступника голови Київської міської державної адмініс�
трації Кучука М. І. про терміни розгляду кадастрових справ щодо відве�
дення земельних ділянок фізичним особам.

20. Про мораторій на розгляд питань, пов’язаних з запровадженням
регіональних мов.

21. Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право
оренди (від 18.10.2012 № 29/231�1489/ПР).

22. Про передачу основних засобів та інших оборотних нематеріальних
активів комунальної власності територіальної громади міста Києва (від
19.10.2012 № 29/231�1503/ПР).

23. Про підпорядкування комунального підприємства “Автотранспорт�
не підприємство Київської міської ради” та комунального підприємства
“Дніпро” виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) (від 25.10.2012 № 29/231�1601/ПР).

24. Про передачу в оренду без проведення конкурсів нежитлових при�
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва (від
18.10.2012 № 29/231�1493/ПР).

25. Про визначення розміру статутного капіталу комунального підпри�
ємства “Школяр” Дарницького району міста Києва (від 27.06.2012
№ 29/231�948/ПР).

26. Про визначення розміру статутного капіталу комунальних підпри�
ємств, що належать до комунальної власності територіальної громади 
м. Києва та передані до сфери управління Святошинської районної в міс�
ті Києві державної адміністрації (від 11.09.2012 № 29/231�1313/ПР).

27. Про ліквідацію дитячого будинку “Ясний” Шевченківського району
м. Києва (від 24.09.2012 № 29/231�1361/ПР).

28. Про надання згоди на прийняття до комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва об’єктів військового майна (від 16.10.2012
№ 29/231�1477/ПР).

29. Про передачу в оренду без проведення конкурсів нежитлових при�
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва (від
31.07.2012 № 29/231 —1073/ПР).

30. Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право
оренди (від 05.09.2012 № 29/231�1200/ПР).

31. Про демонтаж та списання основних засобів, які належать до ко�
мунальної власності територіальної громади міста Києва (від 18.09.2012
№ 29/231�1347/ПР).

32. Про зарахування до комунальної власності територіальної громади
міста Києва майна (від 16.10.2012 № 29/231�1480/ПР).

33. Про продаж та списання основних засобів комунальної власності
територіальної громади міста Києва (від 13.09.2012 № 29/231�1332/ПР).

З4. Про передачу до сфери управління Святошинської районної в міс�
ті Києві державної адміністрації основних засобів (від 10.09.2012
№ 29/231�1238/ПР).

З5. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових при�
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва (від
15.10.2012 № 29/231�1467/ПР).

36. Про передачу у безоплатне користування (позичку) транспортного
засобу комунальної власності територіальної громади міста Києва (від
08.11.2012 № 29/231�1659/ПР).

37. Про закріплення основних засобів на вул. Межигірській, 87 (від
9.10.2012 № 29/231 —1607/ПР).

З8. Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва єдиним претендентам на право
оренди (від 05.09.2012 № 29/231�1490/ПР).

39. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
12.07.2012 № 708/8045 “Про закріплення нежитлових приміщень за кому�
нальним підприємством “Міський магазин виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)” (від 09.11.2012
№ 29/231 —1667/ПР).

40. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
31.03.2011 № 100/5487 “Про Програму приватизації комунального майна
територіальної громади міста Києва на 2011�2012 роки” (№ 29/231�
1206/ПР від 06.09.2012).

41. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових при�
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва
(№ 29/231�1369/ПР від 27.09.2012).

42. Про затвердження переліку нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва, право оренди яких вибо�
рюється на конкурсних засадах (№ 29/231�1608/ПР від 30.10.2012).

43. Про розроблення детального плану території Рибальського півос�
трова у Подільському районі м. Києва.

44. Про розроблення детального плану території урочища Горбачиха у
Дніпровському районі м. Києва.

45. Про розроблення детального плану території комплексної забудо�
ви з об’єктами житлового, громадського, адміністративного, науково�ви�
робничого та промислового призначення, об’єктами соціальної інфра�
структури та паркінгами на земельній ділянці за адресою: вул. Понома�
рьова, 1�а у Святошинському районі м. Києва.

46. Про розроблення змін до детального плану території району Осо�
корки у Дарницькому адміністративному районі м. Києва.

47. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок комунальному підприємству “Київський
водний стадіон” на острові Оболонь в Оболонському районі м. Києва для
облаштування зеленої зони загального користування і об’єктів фізичної
культури та спорту (К�20231).

48. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки фізичній особі�підприємцю Букіну Євгенію
Нарімановичу, малому приватному підприємству “МРІЯ”, товариству з
обмеженою відповідальністю “Агентство Союздрук” на вул. Марини Рас�
кової, 1�а у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та обслугову�
вання торговельного комплексу (К�19964).

49. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Литвиненку Станіславу Мико�
лайовичу на вул. Ватутіна, 5�Б у Солом’янському районі м. Києва для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (К�19499).

50. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Лукашевському В’ячеславу
Володимировичу на вул. Маслівка, 14�в у Дарницькому районі м. Києва
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських бу�
дівель і споруд (К�19508).

51. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки громадянці Швидкій Людмилі Василівні на вул.
Чкалова, 31�б у Дарницькому районі м. Києва для будівництва та обслугову�
вання житлового будинку, господарських будівель і споруд (К�19182).

52. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки приватному підприємству “СВ” на вул. Оно�
ре де Бальзака, 3 у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та об�
слуговування будівлі шиномонтажу (К�19953).

53. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству “Хол�
дингова компанія “Київміськбуд” на просп. Миколи Бажана у Дарницько�
му районі м. Києва для будівництва та експлуатації торговельного ком�
плексу соціально�побутового призначення з паркінгом та об’єктів придо�
рожнього сервісу (К�20203).

54. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству “Житлоінвест�
буд�УКБ” на вул. Соломії Крушельницької (житловий масив Осокорки�Пів�
нічні, 11 мікрорайон) у Дарницькому районі м. Києва для будівництва
житлових будинків, в тому числі доступного житла, та будівництва загаль�
ноосвітньої школи з басейном (К�20211).

55. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству “Київтранс�
парксервіс” на вул. Миколи Островського, 48/50 у Солом’янському райо�
ні м. Києва для влаштування, експлуатації та обслуговування відкритої ав�
тостоянки з об’єктами транспортної інфраструктури (К�20246).

56. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю “Є�
ГРУП” на вул. Ревуцького, 14 у Дарницькому районі м. Києва для експлуата�
ції та обслуговування об’єкта транспортної інфраструктури (К�16525).

57. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки релігійній громаді Української православної
церкви парафії Пресвятої Богородиці “Цілительниця” у Ватутінському
районі м. Києва на вул. Братиславській, 3 у Деснянському районі м. Ки�
єва для експлуатації та обслуговування культової споруди (К�20103).

58. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству “Хол�
дингова компанія “Київміськбуд” на вул. Миколи Кравченка, 12 у Шевчен�
ківському районі м. Києва для організації будівельних робіт (на період бу�
дівництва житлового будинку на вул. Коперника, 7) (К�20164).

59. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству “Дер�
жавний ощадний банк України” на вул. Кулібіна, 5 у Святошинському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування приміщення (К�
20120).

60. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки закритому акціонерному товариству “Екс�
педиція” на вул. Луговій, 1а в Оболонському районі м. Києва для експлу�
атації та обслуговування адміністративних, виробничих та складських бу�
дівель (К�18341).

61. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“Будівельна компанія “Міськбудінвест” на вул. Промисловій, 4 в Голосіїв�
ському районі м. Києва для реконструкції, експлуатації та обслуговування
існуючих будівель і споруд адміністративно�виробничого та складського
призначення (К�17592).

62. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Смолянову Михайлу Олександровичу на
вул. Алма�Атинській, 12а у Дніпровському районі м. Києва для рекон�
струкції з розширенням та обслуговуванням складського комплексу (К�
17575).

63. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки ритуальній службі спеціалізованого кому�
нального підприємства “Спеціалізований комбінат підприємств комуналь�
но�побутового обслуговування” на Гостомельському шосе в Оболонсько�
му районі м. Києва для облаштування кладовища з будівництвом госпо�
дарських будівель і споруд (К�17410).

64. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству “Генеральна
дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представ�
ництв” на бульв. Дружби народів, 13�а у Печерському районі м. Києва для
будівництва, експлуатації та обслуговування будинків і споруд диплома�
тичних представництв, житлового комплексу для дипломатів з підземним
паркінгом (К�20067).

65. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки релігійній громаді парафії на честь Преоб�
раження Господнього Української Православної Церкви у Шевченківсько�
му районі м. Києва на вул. Мельникова, 81 у Шевченківському районі 
м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування храму на честь
Преображення Господнього (К�20069).

66. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Національному авіаційному університету на
вул. Дружківській, 6�8 у Святошинському районі м. Києва для будівниц�
тва, експлуатації та обслуговування комплексу навчальних, спортивних,
господарських будівель, гуртожитку та житлових будинків (К�18288).

67. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Головному управлінню у справах сім’ї, мо�
лоді та спорту на вул. Райдужній, 33�а в Дніпровському районі м. Києва
для реконструкції, експлуатації та обслуговування фізкультурно�оздоров�
чого комплексу (К�19005).

68. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок громадянам України у Деснянському райо�
ні м. Києва для будівництва та обслуговування житлових будинків, госпо�
дарських будівель і споруд (К�20282).

69. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Державному університету інформаційно�ко�
мунікаційних технологій на вул. Солом’янській, 7 (Механізаторів, 18) у Со�
лом’янському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації стадіо�
ну “Зв’язківець” (К�17368)

70. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок публічному акціонерному товариству “КИ�
ЇВЕНЕРГО” у Солом’янському районі м. Києва (К�20499).

71. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок публічному акціонерному товариству “КИ�
ЇВЕНЕРГО” на вул. Новонаводницькій, 1 у Печерському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування трансформаторних підстанцій (ТП�
4216) (К�20396).

72. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок публічному акціонерному товариству “КИ�
ЇВЕНЕРГО” у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та обслуго�
вування трансформаторних підстанцій та розподільчого пункту (К�20475).

73. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок публічному акціонерному товариству “КИ�
ЇВЕНЕРГО” у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та обслуго�
вування трансформаторних підстанцій (К�20462).

74. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“ПАРКПРОЕКТІНВЕСТ” на вул. Михайла Грушевського, 1б у Печерському
районі м. Києва для реконструкції та подальшої експлуатації об’єкта рек�
реаційного призначення та створення озеленених територій загального
користування (К�20179).

75. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки державному підприємству “Льодові арени”
на вул. Радунській у Деснянському районі м. Києва для будівництва, екс�
плуатації та обслуговування спортивної споруди зі штучним льодовим по�
криттям (К�20461).

76. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“Пульсар” на вул. Луговій, 15 (літ. К) в Оболонському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування нежилої будівлі з офісними приміщення�
ми, приміщеннями магазину автозапчастин та станції технічного обслуго�
вування автомобілів (К�18561).

77. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“АЛЬФА�НЕРУХОМІСТЬ” на вул. Фрунзе, 33 (літера “А”) у Подільському
районі м. Києва для експлуатації, обслуговування та реконструкції нежи�
лої будівлі офісу (К�20312).

78. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Безпалому Анатолію Борисо�
вичу на вул. Воровського, 33 (літ. В) у Шевченківському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування нежитлової офісної будівлі (К�17400).

79. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству “Київтранс�
парксервіс” на вул. Крайній (біля вул. Сабурова) у Деснянському районі 
м. Києва для влаштування та експлуатації відкритої автостоянки з об’єк�
тами транспортної інфраструктури (К�20094).

80. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству “Київтранс�
парксервіс” на вул. Марини Раскової, 52�в у Дніпровському районі м. Ки�
єва для влаштування, експлуатації та обслуговування відкритої автостоян�
ки з об’єктами транспортної інфраструктури (К�20079).

81. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки релігійній громаді Української православної
церкви парафії Святого Великомученика Георгія Побідоносця на вул. Ге�
оргія Кірпи, 1 у Солом’янському районі м. Києва для будівництва, експлу�
атації та обслуговування Храмового комплексу (К�20129).

82. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Вищому спеціалізованому суду України з
розгляду цивільних і кримінальних справ на вул. Дегтярівській, 28�А у
Шевченківському районі м. Києва для реконструкції споруд під Вищий
спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ та
подальшої їх експлуатації та обслуговування (К�20525).

83. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству “Генеральна
дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представ�
ництв” на вул. Златоустівській, 27, 35, 37�39 у Шевченківському районі 
м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово�офіс�
ного комплексу з підземними паркінгами та гостьовими автостоянками
(К�20583).

84. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки малому приватному підприємству “ГЕТЬ�
МАН” на вул. Верховинній, 77/13 у Святошинському районі м. Києва для
будівництва кафе на 49 місць (К�19548).

85. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Варданяну Гагіку Маісовичу
на вул. Кутузова, 12 у Печерському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування кафе (К�18654).

86. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“МТІ” на вул. Віскозній, 19 у Деснянському районі м. Києва для рекон�
струкції виробничих будівель і споруд під адміністративно�складський
комплекс з подальшою його експлуатацією та обслуговуванням (К�
19816).

87. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“Унітек” на розі вул. Почайнинської та вул. Григорія Сковороди (вул. Гри�
горія Сковороди 15/10 б (літера А), вул. Почайнинська, 12 (літери А, Б) у
Подільському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслугову�
вання готельно�офісного комплексу (К�19470).

88. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки житлово�будівельному коопера�
тиву “ЛІСНИЧИЙ” на вул. Лісничій в Голосіївському районі м. Києва для
індивідуального житлового будівництва (К�18559).

89. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відпо�
відальністю “ВАРУНА�ВЕСТ” на просп. Броварському у Дніпровському
районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування об’єкта
транспортної інфраструктури та дорожнього господарства (К�17736).

90. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки громадській організації “Союз ін�
валідів офіцерів і ветеранів” на вул. Лариси Руденко, 9�а в Дарницькому
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування об’єкта транспортної
інфраструктури (автостоянки) (К�18451).

91. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельних ділянок ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ “КОРОЛІВСЬКА
КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ” на вул. Ковпака, 8 та вул. Олександра Полякова, 7
у Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування примі�
щення�складу та адміністративного будинку (К�20148).

92. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельних ділянок Національному спортивному
комплексу “Олімпійський” на вул. Червоноармійській, 55 у Печерському
районі м. Києва для будівництва та облаштування багаторівневої споруди
зони гостинності (К�18668).

93. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки міжгалузевому науково�технічно�
му колективному підприємству “Лана” на вул. Паркова дорога, 2�а у Дніп�
ровському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування нежитло�
вого приміщення (К�18640).

94. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки ПІДПРИЄМСТВУ З ІНОЗЕМНИ�
МИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ЗА УЧАСТЮ УКРАЇНСЬКОГО КАПІТАЛУ ФІРМІ “АТЕК�

95” (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) на вул. Петра
Сагайдачного, 29, літера Б у Подільському районі м. Києва для рекон�
струкції, обслуговування та експлуатації нежилого будинку під готельно�
адміністративний з приміщеннями торгово�громадського призначення
(К�16480).

95. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельних ділянок товариству з обмеженою відпо�
відальністю “МАКАНДР” на вул. Миропільській, 4 у Деснянському районі
м. Києва для створення транспортної інфраструктури (К�18679).

96. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельних ділянок спільному українсько�німецько�
му товариству з обмеженою відповідальністю з іноземною інвестицією
“КЕРШЕР” на вул. Симиренка (перетин з вул. Сім’ї Сосніних) для будів�
ництва, експлуатації та обслуговування об’єктів транспортної інфраструк�
тури та під’їзних шляхів до них (К�17751).

97. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки фізичній особі�підприємцю Ма�
карчук Олені Борисівні на вул. Приозерній, 2а в Оболонському районі 
м. Києва для будівництва кафе та мийки (К�18546).

9 8. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству
“Житлоінвестбуд�УКБ” на вул. Каунаській, 2�а у Дніпровському районі 
м. Києва для будівництва доступного житла (К�18530).

99. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки Міністерству оборони України на
о. Труханів у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та обслуго�
вування адміністративно�господарських будівель і споруд військового
містечка № 263 (К�16314).

100. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відпо�
відальністю “САПСАН�СП” на вул. Андрія Малишка, 5 у Дніпровському
районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування дитячо�
го торговельного комплексу (К�16684).

101. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відпо�
відальністю “АГЕНТСТВО ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ” на вул. Вадима
Гетьмана, 6 (вул. Індустріальній) у Солом’янському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування будівель і споруд торговельно�розважаль�
ного центру (К�18683).

102. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству “Ки�
ївблагоустрій” виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) на вул. Куренівській (перетин вул. Богатир�
ської) в Оболонському районі м. Києва для будівництва та експлуатації
будівлі з обслуговування спецмайданчика для тимчасового складування
та зберігання безхазяйного майна та самовільно розміщених об’єктів та
гаражного комплексу з автомийкою для обслуговування потреб кому�
нального підприємства “Київблагоустрій” (К�18169).

103. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відпо�
відальністю “КЛО�2” на просп. Миколи Бажана, 1�д у Дарницькому райо�
ні м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування автосервіс�
ного комплексу (мийка, кафе, СТО) (К�18766).

104. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відпо�
відальністю “ІНВЕСТБУДАЛЬЯНС” на вул. Теремківській, 3 у Голосіївсько�
му районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування жит�
лового комплексу з об’єктами громадського призначення (К�18808).

105. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки приватному акціонерному това�
риству “Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електро�
зварювання ім. Є. О. Патона” на вул. Івана Кудрі, 5 у Печерському районі
м. Києва для реконструкції, нового будівництва та експлуатації багатопо�
верхових житлових будинків, вбудованих, прибудованих і окремо стоячих
нежитлових приміщень та паркінгів (К�19987).

106. Про надання земельної ділянки Дарницькій районній в місті Києві
державній адміністрації для будівництва поліклініки на 500 відвідувань та
амбулаторії лікарів сімейної медицини на вул. Бориса Гмирі, 8 у Дарниць�
кому районі м. Києва (Д�6288).

107. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “Аксен”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування магазину на вул.
Андрія Малишка, 3�л у Дніпровському районі м. Києва (А�19125).

108. Про передачу публічному акціонерному товариству “Акціонер�
ний комерційний банк “Київ” земельної ділянки для реконструкції, експлу�
атації та обслуговування Святошинської філії публічного акціонерного то�
вариства “Акціонерний комерційний банк “Київ” на вул. Генерала Вітрука,
12 у Святошинському районі м. Києва (А�6441).

109. Про надання земельної ділянки Державному територіально�галу�
зевому об’єднанню “Південно�Західна залізниця” для обслуговування та
експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту в межах Голосіїв�
ського району м. Києва (А�19557).

110. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “Кий�
буд” земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлового будинку на бульв. Івана Лепсе, 7�г (літера “А”) у Солом’янсько�
му районі м. Києва (А�19842).

111. Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“АВТО�ІННОВАЦІЯ” земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування комплексу будівель житлового, торговельного і офісного
призначення з паркінгом на вул. Перспективній, 3 у Печерському районі
м. Києва (Д�6576).

112. Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“АВТО�ІННОВАЦІЯ” земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування комплексу будівель житлового, торговельного і офісного
призначення з паркінгом на вул. Перспективній, 3 у Печерському районі
м. Києва (Д�6575).

113. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “Епі�
центр Н” земельної ділянки для реконструкції нежилих будівель під супер�
маркет будівельних матеріалів та складські будівлі і споруди з подальшою
експлуатацією та обслуговуванням на вул. Віскозній, 4 у Деснянському
районі м. Києва (А�19793).

114. Про надання управлінню освіти Дніпровської районної в місті Ки�
єві державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації та обслу�
говування спеціалізованої загальноосвітньої школи № 148 початкової на
бульв. Верховної Ради, 7�а у Дніпровському районі м. Києва (А�19622).

115. Про надання автобазі Управління справами Апарату Верховної Ра�
ди України земельної ділянки для експлуатації та обслуговування автоба�
зи на вул. Шовковичній, 9 у Печерському районі м. Києва (Д�2570).

116. Про передачу земельної ділянки автокооперативу — стоянці “Си�
нєозерний�3” для експлуатації та обслуговування гаражів на просп. Прав�
ди, 110 у Подільському районі м. Києва (А�6315).

117. Про надання казенному підприємству “Радіовимірювач” земель�
них ділянок для експлуатації та обслуговування будівлі і споруд підприєм�
ства на вул. Колекторній, 24/26 у Дарницькому районі м. Києва (Д�5761).

118. Про надання Інституту математики Національної академії наук
України земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель та
споруд інституту на вул. Терещенківській, 3 у Шевченківському районі 
м. Києва (Д�4664).

119. Про надання земельної ділянки Державному територіально�галу�
зевому об’єднанню “Південно�Західна залізниця” для обслуговування та
експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту в межах Голосіїв�
ського району м. Києва (А�19565).

120. Про надання Генеральній прокуратурі України земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на вул. Бо�
рисоглібській, 18а у Подільському районі м. Києва (А�19897).

121. Про надання Державному підприємству “Укрінвестбуд” земельної
ділянки для будівництва та експлуатації житлового будинку на вул. Гене�
рала Матикіна, 12 у Голосіївському районі м. Києва (А�20362).

122. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “Зв’язок
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плюс” земельної ділянки для експлуатації та обслуговування адміністра�
тивно�складської будівлі на бульв. Академіка Вернадського, 79�а у Свято�
шинському районі м. Києва (А�15969).

123. Про передачу земельної ділянки приватному підприємству “Гудо�
лі” для експлуатації та обслуговування торговельного центру на вул. Ре�
вуцького, 26 у Дарницькому районі м. Києва (А�7710).

124. Про надання земельної ділянки Державному територіально�галу�
зевому об’єднанню “Південно�Західна залізниця” для обслуговування та
експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту в межах Голосіїв�
ського району м. Києва (А�19709).

125. Про надання Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель музею на
вул. Терещенківській, 15�17 у Шевченківському районі м. Києва (Д�4229).

126. Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному това�
риству “КИЇВЕНЕРГО” для будівництва, експлуатації та обслуговування
комплектної трансформаторної підстанції (КТП) на вул. Комінтерну у Дар�
ницькому районі м. Києва (Д�1067).

127. Про передачу публічному акціонерному товариству земельної ді�
лянки “КИЇВЕНЕРГО” земельної ділянки для експлуатації та обслуговуван�
ня трансформаторної підстанції (ТП�2252) на вул. Волинській, 34 (літ. Р)
у Солом’янському районі м. Києва (Д�5528).

128. Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному това�
риству “КИЇВЕНЕРГО” для експлуатації та обслуговування трансформа�
торної підстанції (ТП�2196) на вул. Російській, 44 (літ. Б) у Дарницькому
районі м. Києва (Д�5383).

129. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування трансформаторної
підстанції (ТП�2624) на вул. Набережно�Корчуватській, 56/66 (літ. Б) у Го�
лосіївському районі м. Києва (Д�5472).

130. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування трансформаторної
підстанції (ТП�1679) на вул. Довженка, 2 (літ. А) у Шевченківському райо�
ні м. Києва (Д�5534).

131. Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному това�
риству “КИЇВЕНЕРГО” для експлуатації та обслуговування розподільчого
пункту (РП�38) на вул. Лайоша Гавро, 28 (літ. А) в Оболонському районі
м. Києва (Д�5523).

132. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого
пункту (РП�82) на вул. Урицького, 11�13 у Солом’янському районі м. Ки�
єва (Д�5319).

133. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування підстанції “Тели�
чанська” на вул. Будіндустрії, 19/21 (літ. А) у Голосіївському районі м. Ки�
єва (Д�5380).

134. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування трансформаторної
підстанції (ТП�3218) на вул. Героїв Севастополя, 39/8 (літ. В) у Солом’ян�
ському районі м. Києва (Д�5384).

135. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування трансформаторної
підстанції (ТП�1457) на просп. Науки, 58 (літ. В) у Голосіївському районі
м. Києва (Д�5526).

136. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування трансформаторної
підстанції (ТП�2725) на вул. Бакуніна, 3 (літ. Ц) у Солом’янському районі
м. Києва (Д�5456).

137. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого
пункту (РП�66) на вул. Михайла Донця, 17�19 у Солом’янському районі 
м. Києва (Д�5455).

138. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування трансформаторної
підстанції (ТП�1886) на вул. Щербакова, 56/7 (літ. В) у Шевченківському
районі м. Києва (Д�5348).

139. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого
пункту (РП�155) на вул. Миколи Грінченка, 18 (літ. Р) у Голосіївському
районі м. Києва (Д�5447).

140. Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному това�
риству “КИЇВЕНЕРГО” для експлуатації та обслуговування трансформа�
торної підстанції (ТП�4937) на вул. Маршала Жукова, 8 (літ. Б) у Деснян�
ському районі м. Києва (Д�5487).

141. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕ�
РГО” земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчо�
го пункту (РП�10) на вул. В’ячеслава Чорновола, 37 у Шевченківському
районі м. Києва (Д�5340).

142. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування трансформаторної
підстанції (ТП�483) на бульв. Тараса Шевченка, 4 (літ. 3) у Шевченківсько�
му районі м. Києва (Д�5345).

143. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування трансформаторної
підстанції (ТП�731) на вул. Академіка Заболотного, 21 (літ. 1Е) у Голосіїв�
ському районі м. Києва (Д�5427).

144. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого
пункту (РП�177) на вул. Полупанова, 14 (літ. Г) в Оболонському районі 
м. Києва (Д�5321).

145. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування трансформаторної
підстанції (ТП�1847) на вул. Щербакова, 64 (літ. В) у Шевченківському
районі м. Києва (Д�5431).

146. Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному това�
риству “КИЇВЕНЕРГО” для експлуатації та обслуговування розподільчого
пункту (РП�170) на вул. Богатирській, 20 (літера Б) в Оболонському райо�
ні м. Києва (Д�5335).

147. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування трансформаторної
підстанції (ТП�2883) на вул. Дегтярівській, 7�6 (літ. Ж) у Шевченківському
районі м. Києва (Д�5532).

148. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого
пункту (РП�48) на бульв. Чоколівському, 38 (літ. Б) у Солом’янському
районі м. Києва (Д�5323).

149. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування ПС “Татарська” на
вул. Половецькій, 14�6 (літ. А) у Шевченківському районі м. Києва (Д�5529).

150. Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному това�
риству “КИЇВЕНЕРГО” для будівництва, експлуатації та обслуговування
комплектної трансформаторної підстанції (КТП) на вул. Миколи Остров�
ського у Дарницькому районі м. Києва (Д�1066).

151. Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному това�

риству “КИЇВЕНЕРГО” для експлуатації та обслуговування розподільчого
пункту (РП�222) на просп. Героїв Сталінграда, 48 в Оболонському районі
м. Києва (Д�5508).

152. Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному това�
риству “КИЇВЕНЕРГО” для будівництва, експлуатації та обслуговування
комплектної трансформаторної підстанції (КТП) на вул. Березневій у Дар�
ницькому районі м. Києва (Д�1087).

153. Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному това�
риству “КИЇВЕНЕРГО” для будівництва, експлуатації та обслуговування
комплектної трансформаторної підстанції (КТП) на вул. Дяченка у Дар�
ницькому районі м. Києва (Д�1058).

154. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого
пункту (РП�162) на вул. Маршала Тимошенка, 11�А (літ. Б) в Оболонсько�
му районі м. Києва (Д�5641).

155. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕ�
РГО” земельної ділянки для експлуатації та обслуговування трансформа�
торної підстанції (ТП�1750) на вул. Борщагівській, 189/1 (літ. Б) у Соло�
м’янському районі м. Києва (Д�5444).

156. Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному това�
риству “КИЇВЕНЕРГО” для експлуатації та обслуговування розподільчого
пункту (РП�74) на вул. Братиславській, 8 (літ. Б) у Деснянському районі 
м. Києва (Д�5435).

157. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого
пункту (РП�128) на вул. Пшеничній, 4 у Святошинському районі м. Києва
(Д�5453).

158. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого
пункту (РП�69) на вул. Академіка Туполєва, 18�Г (літ. Б) у Шевченківсько�
му районі м. Києва (Д�5342).

159. Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному това�
риству “КИЇВЕНЕРГО” для експлуатації та обслуговування трансформа�
торної підстанції (ТП�785) на вул. Хорольській, 19 (літ. Г) у Дніпровському
районі м. Києва (Д�5612).

160. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування трансформаторної
підстанції (ТП�2443) на вул. Саратовській, 53 (літ. Б) у Шевченківському
районі м. Києва (Д�5599).

161. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕ�
РГО” земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчо�
го пункту (РП�68) на вул. Курській, 9 (літ. Б) у Солом’янському районі 
м. Києва (Д�5324).

162. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування трансформаторної
підстанції “Новодарницька” на вул. Бориспільській, 32 (літ. Б) у Дарниць�
кому районі м. Києва (Д�5473).

163. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування ПС “Протасівська”
на вул. Нововокзальній, 5 (літ. А, Б) у Солом’янському районі м. Києва (Д�
5450).

164. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого
пункту (РП�39) на бульв. Дружби народів, 25/31 у Печерському районі м.
Києва (Д�5334).

165. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування трансформаторної*
підстанції (ТП�4381) на бульв. Лесі Українки, 28�А (літ. Б) у Печерському
районі м. Києва (Д�5336).

166. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування трансформаторної
підстанції (ТП�1890) на вул. Щербакова, 66�а (літ. Б) у Шевченківському
районі м. Києва (Д�5649).

167. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого
пункту (РП�57) на вул. Івана Клименка, 1�у Солом’янському районі м. Ки�
єва (Д�5327).

168. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого
пункту (РП�21) у пров. Кутузова, 3 (літ. В) у Печерському районі м. Києва
(Д�5412).

169. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування трансформаторної
підстанції (ТП�2543) на бульв. Лесі Українки, 34 у Печерському районі 
м. Києва (Д�5331).

170. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого
пункту (РП�52) на вул. Салютній, 12/62 (літ. Б) у Шевченківському районі
м. Києва (Д�5437).

171. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕ�
РГО” земельної ділянки для експлуатації та обслуговування трансформа�
торної підстанції (ТП�2760) на просп. Перемоги, 19 (літ. Б) у Шевченків�
ському районі м. Києва (Д�5664).

172. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого
пункту (РП�11) на вул. Шота Руставелі, 10 (літ. К) у Печерському районі
м. Києва (Д�5408).

173. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування трансформаторної
підстанції (ТП�1744) на просп. Перемоги, 98/2 (літ. Б) у Шевченківському
районі м. Києва (Д�5609).

174. Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному това�
риству “КИЇВЕНЕРГО” для експлуатації та обслуговування трансформа�
торної підстанції (ТП�948) на вул. Новодарницькій, 12 (літ. В) у Дарниць�
кому районі м. Києва (Д�5496).

175. Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному това�
риству “КИЇВЕНЕРГО” для експлуатації та обслуговування трансформа�
торної підстанції (ТП�2638) на вул. Празькій, 1 (літ. Б) у Дніпровському
районі м. Києва (Д�5595).

176. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування трансформаторної
підстанції (ТП�2483) на вул. Автозаводській, 93 (літ. Б) в Оболонському
районі м. Києва (Д�5522).

177. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “ІПЕТ
ЮКРЕЙН” земельної ділянки для експлуатації та обслуговування адмініс�
тративної будівлі на вул. Івана Кудрі, 1/141 у Печерському районі м. Ки�
єва (Д�6308).

178. Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відпо�
відальністю “КОНКОРД�ТРЕЙД” для реконструкції з розширенням торго�
вельного комплексу з паркінгом та подальшої їх експлуатації та обслуго�
вування на вул. Василя Порика, 5а у Подільському районі м. Києва (Д�
3223).

179. Про передачу приватному акціонерному товариству “ЛІВОБЕРЕЖ�

ЖЯІНВЕСТ” земельної ділянки для експлуатації та обслуговування торго�
вельно�розважального центру та паркінгу на вул. Миколи Лаврухіна, 4 у
Деснянському районі м. Києва (А�20396).

180. Про передачу громадянину Баланді Олегу Івановичу земельної ді�
лянки для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на
вул. Володимирській, 63 у Голосіївському районі м. Києва (А�19595).

181. Про надання Дніпровській районній в місті Києві державній адмі�
ністрації земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслугову�
вання житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Петра Вершиго�
ри, 9�г у Дніпровському районі м. Києва (А�19477).

182. Про передачу ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВУ “ЕКСТРІМ ПЛЮС”
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування інже�
нерно�транспортної інфраструктури на вул. Ованеса Туманяна, 1 у Дніп�
ровському районі м. Києва (Д�6113).

183. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “Біз�
нес — Центр “Брест�Литовський” земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування адміністративної будівлі на вул. Старокиївській, 10 (літ. Г)
у Шевченківському районі м. Києва (Д�5555).

184. Про передачу земельної ділянки приватному акціонерному това�
риству “НЕСТ�ХАННЕР” для будівництва, експлуатації та обслуговування
торговельно�розважального комплексу, концертного залу, готелю та під�
земного паркінгу на вул. Златоустівській, 11, просп. Перемоги, 6, 8, 8
(літ. А), 8 (літ. Б) у Шевченківському районі м. Києва (Д�6594).

185. Про передачу ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ “СТРІТ ГЕЙМЗ” зе�
мельної ділянки для реконструкції будівлі під торговельно�адміністратив�
ний комплекс з подальшими експлуатацією та обслуговуванням на вул.
Святошинській, 4 (літера “Б”) у Святошинському районі м. Києва (Д�
6578).

186. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “ВАЛЕН�
ТА�РЕНТ” земельної ділянки для обслуговування та експлуатації нежилого
будинку на вул. Михайлівській, 20 (літ. АІ) у Шевченківському районі 
м. Києва (Д�5074).

187. Про передачу земельної ділянки громадянину Ковальчуку Вадиму
Ростиславовичу для експлуатації та обслуговування нежитлових будинків
дитячого оздоровчого комплексу сімейного типу на Столичному шосе,
149 (літ. “1М” корпус 37; літ. “2М” корпус 38; літ. “1С”) у Голосіївському
районі м. Києва (А�20513).

188. Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“КИЇВ�АРТ” земельної ділянки для реконструкції та обслуговування спор�
тивно�оздоровчого комплексу на вул. Волоській, 62 у Подільському райо�
ні м. Києва (А�20508).

189. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “МІЖНА�
РОДНА АГЕНЦІЯ “ДОПОМІЖНЕ МАТЕРИНСТВО” земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на вул. Макси�
ма Кривоноса, 19�А у Солом’янському районі м. Києва (А�19618).

190. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю “АВ�
ТЕХ�КОМ” договору оренди земельних ділянок для будівництва, експлу�
атації та обслуговування комплексу автопослуг з магазином та господар�
ськими, офісними приміщеннями та кафе і для влаштування під’їздів на
вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі м. Києва (А�20327).

191. Про поновлення договору оренди земельної ділянки товариству з
обмеженою відповідальністю “АКВА�ЛЮКС” на вул. Петра Дегтяренка, 14
в Оболонському районі м. Києві (А�19866).

192. Про поновлення публічному акціонерному товариству “Південне
управління механізації” договору оренди земельних ділянок для експлу�
атації та обслуговування будівель і споруд ремонтно�виробничої бази на
вул. Качалова, 5 у Святошинському районі м. Києва (А�19118).

193. Про поновлення публічному акціонерному товариству “Україн�
ський інноваційний банк” договору оренди земельної ділянки для експлу�
атації та обслуговування будівлі банку на вул. Спаській, 31�а у Поділь�
ському районі м. Києва (А�20420).

194. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю ФІРМІ
“РАССВЕТ�7 ЛТД” договору оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування складського павільйону на вул. Західній, 12 у Солом’ян�
ському районі м. Києва (А�15989).

195. Про поновлення закритому акціонерному товариству “НОВАТОР”
договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування
виробничого павільйону на вул. Вербовій, 8�а у Оболонському районі 
м. Києва (А�8338).

196. Про поновлення публічному акціонерному товариству “Київхліб”
договору оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
будівель і споруд цеху № 4 дочірнього підприємства публічного акціонер�
ного товариства “Хлібокомбінат № 11” на вул. Чернігівській, 51 у Дніпров�
ському районі м. Києва та внесення змін до нього (А�19538).

197. Про поновлення ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
“УКРПІДШИПНИК” договору оренди земельної ділянки для влаштування
гостьової автостоянки на вул. Різницькій, 3 у Печерському районі м. Ки�
єва та внесення змін до нього (А�17600).

198. Про поновлення фізичній особі — підприємцю Гусейнову Енверу
Новрузовичу договору оренди земельної ділянки для експлуатації та об�
слуговування громадської вбиральні з надбудовою павільйону під кафе на
вул. Щербакова, 2 у Шевченківському районі м. Києва від 08.04.2005
№ 91�6�00429. (А�19800)

199. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю “Тери�
торіальне міжгосподарче об’єднання “ЛІКО�ХОЛДІНГ” договору оренди
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування жит�
лових будинків та об’єктів соціально�культурного призначення на вул.
Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіїв�
ському районі м. Києва (А�19025).

200. Про поновлення договору оренди земельної ділянки від
06.07.2004 № 63�6�00141, укладеного між Київською міською радою та
товариством з обмеженою відповідальністю “Видавничий Дім “СЛАЙ —
УНІВЕРСАЛ” для будівництва житлового будинку на вул. Ілліча, 17 у Дар�
ницькому районі м. Києва (А�19832).

201. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю “СТО�
ЛИЦЯ” договору оренди земельної ділянки для будівництва житлового
комплексу з вбудовано�прибудованими нежитловими приміщеннями та
підземним паркінгом на вул. Урицького, 16�а у Солом’янському районі 
м. Києва (А�18592).

202. Про поновлення “Ресторан Ділові зустрічі” (товариство з обмеже�
ною відповідальністю) договору оренди земельної ділянки для будівниц�
тва, експлуатації та обслуговування готельного комплексу на вул. Кругло�
університетській, 5�7 у Печерському районі м. Києва та внесення змін до
нього (А�19367).

203. Про передачу громадянці Кононенко Валентині Миколаївні у при�
ватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Боровій, 
17�а у Голосіївському районі м. Києва (А�3818).

204. Про передачу громадянину Зозулю Василю Івановичу, члену са�
дівницького товариства “Мир”, земельної ділянки для ведення колектив�
ного садівництва на вул. Садовій, 89, діл. 92 у Дарницькому районі м. Ки�
єва (А�15519).

205. Про передачу земельної ділянки у приватну власність громадянці

Блажчук Вірі Іванівні для ведення індивідуального садівництва на вул.
Трахтемирівській, 12 у Голосіївському районі м. Києва (А�18078).

206. Про передачу громадянам Пащенко Валентині Петрівні та Черно�
ву Анатолію Леонідовичу у спільну часткову власність земельної ділянки
для ведення індивідуального садівництва на вул. Огородній, 10 у Соло�
м’янському районі м. Києва (А�19741).

207. Про передачу громадянину Луценку Віталію Степановичу у при�
ватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Чехова, 9�а у
Дарницькому районі м. Києва (А�12627).

208. Про передачу громадянам Свиридовській Олені Миколаївні, Сви�
ридовській Людмилі Вадимівні та Гелашвілі Лаші Нугзаровичу у спільну
часткову власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд у пров. Редутному, 4
у Печерському районі м. Києва (А�19989).

209. Про передачу громадянину Маленку Василю Миколайовичу у при�
ватну власність земельної ділянки для ведення індивідуального садівниц�
тва на вул. Карла Маркса, 81�6 у Деснянському районі м. Києва (А�
10350).

210. Про передачу громадянці Скибі Світлані Миколаївні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлово�
го будинку, господарських будівель і споруд на вул. Сумській, 20�Г у Со�
лом’янському районі м. Києва (А�11371).

211. Про передачу громадянину Суміну Едуарду Зіновійовичу у при�
ватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Івана Фіале�
ка, 1 у Печерському районі м. Києва (А�18310).

212. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
07.07.1998 № 66/10 “Про приватизацію земельних ділянок садівницького
товариства “Більшовик” Шевченківського району” (А�19522).

213. Про внесення змін до пункту 21 рішення Київської міської ради від
18.03.2004 № 125/1335 “Про надання і вилучення земельних ділянок та
припинення права користування землею” (А�17472).

214. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
26.01.2012 № 20/7357.

215. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки № 91�
6�00340 від 04.10.2004, укладеного між Київською міською радою та ак�
ціонерним товариством закритого типу “Промислово�фінансова компанія
“ОЛГАЗ” для реконструкції нежитлового будинку під офіс, його подальшої
експлуатації та обслуговування на вул. Великій Житомирській, 30, літ. “Б”
у Шевченківському районі м. Києва (А�19766).

216. Про визнання такими, що втратили чинність, пункту 54 рішення
Київської міської ради від 15.07.2004 № 419/1829 та рішення Київської
міської ради від 23.04.2009 № 415/1471 (А�20309).

217. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Київської
міської ради від 21.04.2005 року № 307/2882 “Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю “КивМос” земельної ділянки для будівниц�
тва, експлуатації та обслуговування громадсько�офісного нежитлового
комплексу на вул. Вишняківській, 14 у Дарницькому районі м. Києва” (А�
19994).

218. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Київської
міської ради від 18.03.2004 № 133/1343 “Про надання Головному управ�
лінню Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві земельної ділянки
для будівництва житлового будинку з вбудованими приміщеннями та під�
земним гаражем на вул. Гоголівській, 7 у Шевченківському районі м. Ки�
єва” (А�20006).

219. Про відміну пункту 1 рішення Київської міської ради від
12.02.2004 № 59�3/1269 “Про надання і вилучення земельних ділянок та
припинення права користування землею” (А�9035).

220. Про відміну пункту 17 рішення Київської міської ради від
06.09.2001 № 9/1443 “Про надання і вилучення земельних ділянок” (А�
18844).

221. Про відміну пункту 5 рішення Київської міської ради від 24.04.2003
№ 411�2/571 “Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення
права користування землею” (А�18840).

222. Про відміну пункту 10 рішення Київської міської ради від
08.11.2001 № 85/1519 “Про надання і вилучення земельних ділянок та
припинення права користування землею” (А�18845).

223. Про відміну пункту 46 рішення Київської міської ради від
15.07.2004 № 419�5/1829 “Про надання і вилучення земельних ділянок та
припинення права користування землею” та відмову в поновленні догово�
ру оренди земельної ділянки від 24.01.2005 № 66�6�00228, укладеного
між товариством з обмеженою відповідальністю “АКВА�ШЕРЛ” та Київ�
ською міською радою (А�18839).

224. Про відміну рішення Київської міської ради від 29.03.2007
№ 411/1072 “Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
“ФСВ” земельної ділянки для будівництва багатоповерхового житлового
будинку з підземним паркінгом на вул. Юності у Дніпровському районі 
м. Києва” (А�18962).

225. Про відміну пункту 2 рішення Київської міської ради від
27.11.2003 № 236/1111 “Про надання і вилучення земельних ділянок та
припинення права користування землею” (А�18994).

226. Про відміну рішення Київської міської ради від 25.09.2003 № 31�
10/905 “Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права
користування землею” (А�18973).

227. Про відмову госпрозрахунковій організації “Центр містобудування
та архітектури” в поновленні договору оренди земельної ділянки для бу�
дівництва житлового будинку з вбудовано — прибудованими приміщення�
ми соціально�побутового призначення на вул. Якіра, 20�б у Шевченків�
ському районі м. Києва (А�17593).

228. Про відмову в поновленні договору оренди земельної ділянки від
22.10.2004 № 91�6�00354, укладеного між товариством з обмеженою
відповідальністю “ІНВЕСТИЦІЙНО�БУДІВЕЛЬНА ГРУПА” та Київською
міською радою (А�19397).

229. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки, що підлягає продажу (Є�1168).

230. Про приватизацію земельних ділянок для будівництва та обслуго�
вування житлових будинків, господарських будівель і споруд у Поділь�
ському районі м. Києва (А�20350).

231. Про надання згоди товариству з обмеженою відповідальністю
“ЖИТЛО КИЯНАМ” на передачу частини земельної ділянки публічному ак�
ціонерному товариству “Завод залізобетонних конструкцій ім. Світлани
Ковальської” для будівництва комплексу багатоповерхових житлових бу�
динків з об’єктами соціально�побутового призначення між просп. Миколи
Бажана та вул. Завальною у Дарницькому районі м. Києва (А�20434).

232. Про внесення змін до рішення Київради від 01.07.2008 № 9/9
“Про перелік та склад постійних комісій Київради”.

233. Про дострокове припинення повноважень депутатів Київської
міської ради Іонової М. М., Іщенка В. О., Карпунцова В. В., Кличка В. В.,
Новак Н. В., Паламарчука М. П., Романюка Р. С.

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

Про організацію робіт з утримання вулично
дорожньої мережі 
у зимовий період

Розпорядження № 2226 від 12 грудня 2012 року

Відповідно до статті 5 Закону України “Про дорожній рух”, статті 32 Закону України “Про захист населення і територій від над

звичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, пункту 5 Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністер

ства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 341, постанови Кабінету Мі

ністрів України від 17 грудня 2008 року № 1102 “Про затвердження Порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних
засобів на спеціальних майданчиках і стоянках”, статті 265
2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, протокольно

го доручення Постійної комісії з питань техногенно
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) від 11.12.2012 № 86 та з метою створення належних умов для прибирання та утриман

ня вулиць та доріг у місті Києві у зимовий період, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Комунальному підприємству “Київтранспарксервіс” забезпечити у
зимовий період чергування двох евакуаторів (позмінно) для примусового
переміщення працівниками УДАІ ГУ МВС України в м. Києві транспортних
засобів, які здійснюють стоянку з порушенням Правил дорожнього руху і
суттєво перешкоджають дорожньому руху та прибиранню і утриманню ву�
лично�дорожньої мережі, під’їзду спеціальної аварійно�рятувальної техні�
ки в зону надзвичайної ситуації, вивезенню побутового сміття з прибу�
динкової території у зимовий період.

2. Комунальній корпорації “Київавтодор” за погодженням з УДАІ ГУ
МВС України в м. Києві та комунальним підприємством “Київтранспарк�
сервіс” визначити місця дислокації зазначених евакуаторів у пункті 1 цьо�
го розпорядження та графік їх роботи.

3. Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити фі�
нансування заходів, передбачених пунктом 1 цього розпорядження.

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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Новорічні паперові фантазії
Як прикрасити ялинку з доступного матеріалу

У цьогорічній експозиції

моду на новорічну ялинку

диктує папір, що дає мож�

ливість кожному проявити

творчі здібності у виготов�

ленні саморобних прикрас.

“Ми намагаємося не по�

вторюватися, адже є багато

цікавих ідей: в якому стилі

і як оформити ялинку. За�

раз існує тенденція на ви�

роби, які можна виготови�

ти власними руками, тож

ми зробили акцент на па�

пір, — розповіла “Хреща�

тику” відповідальний сек�

ретар міжвідомчої худож�

ньо�технічної ради з ігра�

шок, методист вищої кате�

горії Державного музею іг�

рашки Людмила Марти�

нюк.— Можливості цього

матеріалу безмежні, у бага�

тьох народів його викорис�

тання пов’язане з націо�

нальними традиціями. На�

приклад, китайці робили

витинанки і прикрашали

ними вікна, з XVII століття

витинанки виготовляли і в

Україні, спершу з шкіри,

металу, тканини. Сьогодні

з паперу створюють чис�

ленні вироби — сюжетні

картини з витинанок, па�

перові іграшки”.

На виставці можна поба�

чити прикраси з фонду му�

зею: картонажні іграшки

XIX�XX століть (“дрезден�

ки”), фігурки з пап’є�маше

початку минулого століття,

саморобні оздоби, виготов�

лені київськими родинами

понад сто років тому. Другу

частину експозиції склада�

ють роботи сучасних авто�

рів. Це українські витинан�

ки Людмили Іванівни Про�

ценко, що передають харак�

терні елементи святкового

паперового орнаменту, як�

то: сніжинки�зірочки, пос�

таті янголів, хрести.

Старше покоління напев�

но пам’ятає прапорці з ра�

дянською символікою, бон�

боньєрки, паперові гірлян�

ди, ліхтарики. Поряд з ни�

ми — мініатюрні будиночки

та ялинки української ху�

дожниці Еллен Орро та її

десятирічної доньки Дари�

ни Орро. Вони виготовлені

з серветок, газет, модних

журналів, пакувального па�

перу, давши “нове життя”

відпрацьованим матеріалам.

Свої “паперові фантазії”

пропонують відвідувачам

народний майстер декора�

тивно�ужиткового мистец�

тва Міла Фонрай та студен�

ти Київського Національ�

ного університету техноло�

гій та дизайну.

Одним з акцентів експо�

зиції є квілінг, стародавнє

мистецтво скручування па�

перу. Воно народилося у сті�

нах монастирів у XVI століт�

ті, було захопленням гімна�

зисток царської Росії, паня�

нок, а сьогодні знову стало

популярним серед шану�

вальників хенд�мейду. Су�

часний погляд на квілінг

презентує студія Ольги Чу�

гунової “Паперові кучери�

ки” при Українському дер�

жавному центрі позашкіль�

ної освіти МОНмолодь�

спорту України, яка розта�

шована в одному з музейних

приміщень. Наразі студія

набирає учнів і запрошує

школярів навчитися цьому

мистецтву.

До Дня Святого Миколая

експозиція поповнилася

кращими роботами дітей –

учасників конкурсу “Ново�

річна іграшка з паперу”. Є в

колекції і ялинка, прикра�

шена авторськими роботами

відомої української дизай�

нерки капелюшків Марти

Холод, а також скляні при�

краси, без яких важко уяви�

ти Новий рік.

Встигніть відчути свято в

Музеї іграшки (Кловський

узвіз, 8) з вівторка по п’ят�

ницю з 10.00 до 18.00 та в су�

боту з 10.00 до 17.00. Замов�

лення екскурсій та довідки

за телефоном 235�54�00

Українській дипломатії — 95!
З нагоди ювілею в столиці відбулася презентація 
наукового щорічника "Україна дипломатична"
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Вже тринадцятий рі по-
спіль в нашій державі ви-
ходить фахове видання з
політичних та історичних
на “У раїна дипломатич-
на”. Невипад ово й симво-
лічно представляють ни
для висо оповажної п блі-
и напередодні Дня пра-
цівни ів дипломатичної
сл жби У раїни. Цьо оріч
збір ввійшли 25 статей

та інтерв’ю з надзвичайни-
ми і повноважними посла-
ми різних раїн. Їхній до-
свід, зо рема, стане в на-
оді ст дентам вишів,
де є фа льтети міжнарод-
них відносин.

Наукове видання стабільно дру�

кується з 2000 року. Нині читачам

запропоновано 13�й випуск, який

приурочений до 95�річчя україн�

ської дипломатії. Видається книга

за сприяння Дипломатичної акаде�

мії України при МЗС України та Ге�

неральної дирекції Київської місь�

кої ради з обслуговування інозем�

них представництв.

Традиційними залишилися руб�

рики “Сучасна українська диплома�

тія” та “Дослідження. Розвідки”.

Новим для читачів буде розділ

“Трибуна дипломата”, куди ввійш�

ли статті 17 надзвичайних і повно�

важних іноземних послів в Україні.

Про відносини нашої держави з Ін�

донезією, Кубою, Аргентиною, Гру�

зією, Японією можна дізнатися із

перших уст у рубриці “Інтерв’ю із

зарубіжними дипломатами”. Про

закордонну діяльність Українського

Біблійного товариства можна про�

читати у розділі “Духовна диплома�

тія”. Тут же муфтій України шейх

Ахмед Тамім пропонує ознайомити�

ся з особливостями ісламської осві�

ти у світському суспільстві.

За словами генерального директо�

ра Генеральної дирекції з обслугову�

вання іноземних представництв

Павла Кривоноса, унікальність 13�

го випуску криється у кількох фак�

торах. “Найперше, у тому, що всі ма�

теріали друкуються двома мовами:

українською та англійською. Також

подані не лише інтерв’ю з послами,

а й їхні безпосередні публікації, що

має важливе значення для україн�

ської й закордонної дипломатії, для

слухачів Дипломатичної академії,

студентів Інституту міжнародних

відносин КНУ ім. Тараса Шевченка,

а також для архівів”, — розповів

“Хрещатику” Павло Кривонос.

У презентації видання взяли

участь представники дипломатич�

них кіл України, посли, акредито�

вані в нашій державі. Така подія до�

зволяє показати тепле і близьке

співробітництво, яке насправді від�

бувається між країнами щоденно.

“У кожної держави, яка представ�

лена у книзі, як мінімум, 20�річний

досвід дипломатичної співпраці з

Україною. Варто пам’ятати, що

дипломатія будується не лише із

конкретних схем, а й з багатьох

тонкощів. І якість співпраці оці�

нюється не лише офіційними візи�

тами високопосадовців, а також

різноманітною діяльністю у су�

спільному житті, як приклад —

участь у виданні книги”, — зазна�

чив “Хрещатику” Надзвичайний та

Повноважний посол Ізраїлю в

Україні пан Реувен Дін Ель.

Про цікавинки, які чекають на

читачів у наступному випуску, на�

шому виданню розповів головний

редактор щорічника “Україна дип�

ломатична” Анатолій Денисенко.

“У 14�му випуску ми плануємо під�

готувати новий розділ “Амбаса�

дор”. Тут надамо слово диплома�

тичному корпусу з інших країн, де

б висвітлювалися не лише виступи

надзвичайних і повноважних по�

слів, а й їхня діяльність у ракурсі

економічних, політичних і куль�

турних зв’язків наших народів.

Вважаємо, що таке нововведення

дасть імпульс ще ширшому роз�

витку міжнародних дружніх сто�

сунків України”, — зазначив Ана�

толій Васильович

На виставці "Новорічні паперові фантазії" можна побачити артонажні і раш и XIX-XX століть,
фі р и з пап’є-маше почат мин ло о століття, саморобні оздоби, ви отовлені иївсь ими
родинами понад сто ро ів том

З на оди Дня працівни а дипломатичної сл жби в столиці презент вали чер ове фахове видання з політичних
та історичних на

Відповіді на сканворд 

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

У столичном М зеї і раш и триває вистав-
а ялин ових при рас “Новорічні паперові
фантазії”. Т т по аз ють вироби мин ло о
століття і с часні дороб и, ви отовлені ці-
авих техні ах, я -то: витинан и чи вілін .
Діти мож ть навчитися цьом мистецтв на
майстер- ласах, а дорослі — надихн тися
ідеями до свят.
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У презентації ни и "У раїна дипломатична" взяли часть представни и
міністерства іноземних справ, посли різних раїн, а редитовані в нашій державі
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Головне правління містоб д вання та архіте т ри
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

о олош є он рс на заміщення ва антних посад:

Завід ючий се тором містоб дівно о моніторин сл жби містоб дівно о
адастр .
Основні обов'яз и:
Забезпечення містоб дівно о моніторин на території міста Києва.
Основні валіфі аційні вимо и:

- вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо-
валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста;

- стаж роботи за фахом на державній сл жбі на посаді оловно о спеціаліста не
менше 3 ро ів, за фахом на ерівних посадах в інших сферах не менше 5 ро ів;

- вільне орист вання ПК;
- вільне володіння державною мовою.

Головний спеціаліст з режимно-се ретної роботи.
Основні обов'яз и:
Провадження діяльності пов'язаної з державною таємницею в Головном

правлінні.

Головний спеціаліст се тор з роз ляд об'є тів містоб д вання та
архіте т ри архіте т рно-містоб дівної ради та взаємодії зі ЗМІ,
ромадсь істю.
Основні обов'яз и:
Аналіз передпрое тної та прое тної містоб дівної до ментації, я а подається

на роз ляд архіте т рно-містоб дівною радою щодо відповідності діючій
нормативній базі, наявності необхідних по оджень, та здійснює їх реєстрацію.

Головний спеціаліст відділ х дожньо о оформлення та ландшафтної
архіте т ри правління ландшафтної архіте т ри, омпле сно о
бла о строю.

Основні обов'яз и:
Забезпечення єдиної містоб дівної політи и при здійсненні бла о строю та

озеленення існ ючих об'є тів та ново о б дівництва.
Основні валіфі аційні вимо и:

- вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо-
валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста;

- стаж роботи за фахом на державній сл жбі на посаді провідно о спеціаліста не
менше 1 ро або за альний стаж роботи за фахом в інших сферах е ономі и
не менше 3 ро ів;

- вільне орист вання ПК;
- вільне володіння державною мовою.

Провідний спеціаліст відділ х дожньо о оформлення та ландшафтної
архіте т ри правління ландшафтної архіте т ри, омпле сно о
бла о строю.

Основні обов'яз и:
Забезпечення єдиної містоб дівної політи и при здійсненні бла о строю та

озеленення існ ючих об'є тів та ново о б дівництва.

Провідний спеціаліст відділ моніторин та розвит інженерно-
транспортної інфрастр т ри міста правління інженерно-транспортної
інфрастр т ри міста.

Основні обов'яз и:
Уза альнення та систематизація сіх арто рафічних матеріалів для вирішення

містоб дівних та земельних питань.
Основні валіфі аційні вимо и:

- вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо-
валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста,

- стаж роботи за фахом на державній сл жбі на посадах спеціаліста І та II
ате орії не менше 1 ро , або стаж роботи за фахом в інших сферах е ономі и
не менше 2 ро ів.

- вільне орист вання ПК;
- вільне володіння державною мовою. Конта тний телефон: 278-61-27

До менти на часть он рсі подаються до се тор з адрових питань
Головно о правління містоб д вання та архіте т ри ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) протя ом
30 днів з дня п блі ації о олошення в азеті за адресою: 01001, м. Київ,
в л. Хрещати , 32 аб. 208.

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 об'є ти ом нальної власності,

що підля ають приватизації:

шляхом ви п :

- осподарча спор да по в л. Н. Ужвій, 4в, літ. "Б", площею 32,00 в.м;

- осподарча спор да по в л. Новомостиць ій, 2в, літ. "Б", площею 42,90 в.м;

- нежилі приміщення по б-р Лепсе, 51/16, літ. "А", площею 88,90 в.м;

- нежилий б дино по в л. Сирець ій, 37, літ. "Е", площею 160,20 в.м;

- нежилі приміщення по в л. Ми ільсь о-Ботанічна, 6/8, літ. "А", площею 83,00 в.м;

- нежилі приміщення по в л. С овороди, 5, літ. "Б", площею 102,00 в.м;

- нежиле приміщення по в л. П ш інсь ій, 9, літ. "Б", площею 23,60 в.м;

- нежиле приміщення по в л. Нижній Вал, 41, літ. "А", площею 45,40 в.м;

- нежилі приміщення по в л. Пост-Волинсь ій, 3, літ. "X", площею 330,20 в.м;

- нежилі приміщення по пр-т Червонозоряном , 35, літ. "А", площею 23,40 в.м;

шляхом продаж на а ціоні:

- нежилі приміщення по в л. Го олівсь ій, 36-40, літ. "А", площею 224,00 в.м;

- нежилі приміщення по в л. Михайлівсь ій, 22, літ. "Б", площею 41,20 в.м;

- нежилі приміщення по в л. Пі а Віль ельма, 18/59, літ. "А", площею 108,30 в.м;

- нежилі приміщення по в л. Рейтарсь ій, 17, літ. "А", площею 36,10 в.м;

- нежилі приміщення по в л. Го олівсь ій, 48, літ. "А", площею 86,50 в.м;

- нежилі приміщення по в л. Ярославів Вал, 14, літ. "Г", площею 215,20 в.м;

- нежилі приміщення по в л. Б. Хмельниць о о, 33/34, літ. "А", площею 127,00 в.м;

- нежилі приміщення по в л. Щ сєва, 36, літ. "А", площею 56,70 в.м.

Департамент житлово- ом нальної інфрастр т ри
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
о олош є он рс на заміщення ва антних посад:

Управління реалізації прое тів:
- начальни і оловний спеціаліст відділ ор анізації б дівництва та ре онстр ції об'є тів

ом нальної ал зі;
- оловний спеціаліст відділ реалізації прое тів;

Управління енер оефе тивності:
- заст пни начальни а правління-начальни відділ , оловний та провідний спеціаліст відділ

впровадження енер оефе тивності;
- начальни відділ , оловний та провідний спеціаліст відділ енер оменеджмент ;

Управління онтролю е спл атації житлово- ом нальної інфрастр т ри;
- провідний спеціаліст відділ аналіз стан інфрастр т ри;
- Головний спеціаліст відділ фінансово о забезпечення, б х алтерсь о о облі та звітності;

Кваліфі аційні вимо и до андидатів:

- вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним рівнем
ма істра, спеціаліста; досвід роботи відповідній сфері; знання ділової раїнсь ої мови,
вільне орист вання ПК.

Стаж роботи для посад:

- начальни відділ — за фахом на державній сл жбі не менше 3 ро ів або стаж роботи за
фахом на ерівних посадах в інших сферах не менше 5 ро ів;

- оловно о (провідно о) спеціаліста — за фахом на державній сл жбі не менше 1 ро або
стаж роботи за фахом в інших сферах е ономі и не менше 3 (2) ро ів;

До менти на часть он рсі надавати протя ом 30 алендарних днів з дня розміщення
о олошення за адресою: м. Київ, в л. Вели а Житомирсь а. 15-а, імн. 1, тел. 278-00-28.

У зв'яз із зростанням мінімальної з/п, цін на енер орес рси, матеріали тощо,
Сл жба тримання об'є тів допоміжної інфрастр т ри КП "Київпастранс",
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, затвердженими 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 ВО КМР (КМДА) від 09.03.2011 р. № 307. Детальна
інформація розміщена на інформаційних стендах під'їздах б дин .

За важення і пропозиції приймаються на адрес : м. Київ, в л. Фр нзе, 132 до
09.01.2013 р.

Київсь а місь а державна адміністрація повідомляє, що
термін проведення он рс по зал ченню інвестора до встановлення
с часних з пин ових омпле сів та павільйонів очі вання на з пин ах
ромадсь о о транспорт ( мови он рс оп блі овані азеті "Хрещати "
від 11.12.2012 № 176 (4196)) продовжено до 15.01.2013 ро .

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС 1986 р., ате орія 2, серія А, № 510482

на ім’я Кінч ра Оле сандра Ма симовича вважати недійсним.

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

№ п/п Адреса б дин Тариф, рн/м2 в місяць
Тариф, рн/м2 в місяць
для першо о поверх

1. в л. Черні івсь а, 38/7 3,30 3,30

Членам Коле тив заб довни ів "Південний"
Коле тив заб довни ів "Південний" в особі Дире тора (03084, м. Київ, Конча-Заспа, 21-й

ілометр Столично о шосе) повідомляє про с ли ання чер ових за альних зборів членів
Коле тив , я і відб д ться 26 січня 2013 ро о 10.00 за адресою: м. Київ, Конча-Заспа, 21-й
ілометр Столично о шосе, адміністративна б дівля КЗ "Південний". Реєстрація членів Коле тив
з 9.00 до 9.45 за місцем проведення зборів.

Для реєстрації членам Коле тив необхідно мати до мент, що посвідч є особ ,
представни ам членів оле тив — до мент, що посвідч є особ та нотаріально посвідчен
довіреність.

Для ознайомлення з до ментами, пов'язаними з поряд ом денним звертайтесь за адресою:
м. Київ, Конча-Заспа, 21-й ілометр Столично о шосе, адміністративна б дівля КЗ "Південний", з
9.00 до 17.00.

О олошення про проведення за альних зборів розміщено на адміністративній б дівлі КЗ
"Південний" та на воротах пост охорони. Довід и за телефоном т. (067) 235-48-22.
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Новий рік у стилі
"Школи боротьби"
Для юних спортсменів 
влаштували святковий захід
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У спортивній залі, розташованій на в лиці Жилянсь ій,
46 відб вся новорічний рано для вихованців "Ш оли
боротьби". Захід став своєрідним підс м ом спортивно-
о ро для юних спортсменів і пройшов з величезною
іль істю он рсів, солодощів та, звісно, ялин ою, Ді-
дом Морозом і Сні ронь ою.

Не встигли вихованці "Школи боротьби", як�то кажуть, охолонути після що�

річних змагань, як вже за тиждень стали учасниками ще одного захоплюючого

дійства. Завершення спортивного року стало чудовою можливістю для усіх

юних борців у теплій та невимушеній атмосфері провести час зі своїми друзя�

ми, відволіктися від тренувань та підготуватись до майбутніх поєдинків. На

учасників дійства чекав святково прикрашений зал, ялинка, казкові герої. Вра�

жала і різноманітність ігор та конкурсів, які, звісно, були з елементами спорту. 

Але навіть за такої кількості приємних несподіванок "Школа боротьби"

все ж таки спромоглася зробити ще один неймовірний сюрприз для своїх

вихованців. Поринути у новорічну казку разом з дітьми зголосився призер

Олімпійських ігор в Афінах та Пекіні дзюдоїст Роман Гонтюк. Вихованці

відразу ж прийняли відомого спортсмена у свою "команду" і надалі борець

був незмінним учасником усіх конкурсів. Не дивно, що вражень від цього

свята у Романа було не менше, аніж у самих юних борців. "Відчуття просто

не передати,— розповідає олімпієць. Немає такої людини, яка б не вірила у

новорічне диво. Сьогодні воно сталося. Дуже важливо, щоб діти відчули той

дух, що несуть із собою різдвяні свята. Я пригадав своє дитинство, як я зов�

сім маленьким ходив на такі ранки. Думаю, що вихованці ще довго пам’ята�

тимуть цей день і з нетерпінням чекатимуть подібного свята вже наступно�

го року". 

Звичайно, який же Новий рік без Діда Мороза та Снігуроньки? Їхня поява

здійснила справжній фурор серед дітей. Мабуть, це пов’язано з тим, що у ролі

"головного постачальника подарунків" став один з викладачів "Школи бороть�

би" Ігор Машковський. "Мушу визнати, що тренерська робота потребує бага�

то сил і таке перевтілення для мене стало чудовою нагодою перепочити,— по�

ділився своїми враженнями наставник.— Дивлячись на радісні обличчя своїх

вихованців, я думаю, що й в наступному році буду Дідом Морозом". 

Новорічне свято вдалося на всі сто, тому можна підбити певні підсумки,

що й зробив засновник "Школи боротьби" Віталій Даниленко: "Такий ранок

ми проводимо вдруге. Нашою метою було показати дітям та їхнім батькам,

що зайняття спортом — це не лише тренування, а й активний відпочинок.

Недаремно ми називаємося "Школа боротьби", адже перш за все ми є шко�

лою, і в нашій діяльності першочерговим завданням є виховання діток та

підлітків, а боротьба — це лише один із способів цього процесу"

Температура —6°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 90 %

Температура —1°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 87 %

Температура —1°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 81 %

Прогноз погоди на 25 грудня 2012 року

Новорічний забі - арнавал на Майдані Незалежності зібрав понад 250 часни ів

ОВНИ, осмічні ритми дня сприятим ть вдалим поїзд ам, про-
фесійним онта там, діловим пере оворам, візитам до держ ста-
нов, юридичних інстанцій, з стрічам з представни ами за он . От-
риман інформацію слід детально перевіряти, систематиз вати та
впоряд вати.
ТЕЛЬЦІ на романтичній хвилі, щедрість стр менить рі ою, під-

хльост ючи осипати всіх подар н ами, проте сентиментальність і
ра яви мож ть підштовхн ти найрозс дливішо о Тельця до роз-
трат, с мнівних махінацій, непотрібних численних по по . Не за-
лючайте важливих омерційних од, з одж йте бажання та мож-
ливості, тоді не збан р т єте.
БЛИЗНЯТА, с мнівайтеся! Щира довіра сліпа, віра все най-

раще несе р йнацію, правильно с ористатися плідними можли-
востями не вдасться. Пам'ятайте, що бла ими намірами вимоще-
на доро а в пе ло.
РАКИ, ні ом не вірте на словах, перевіряйте отриман інфор-

мацію, власні відч ття теж брехливі. Мовчання — золото, заховай-
теся від аласливої людсь ої мет шні, в розд мах на самоті з со-
бою поч ватиметеся най раще. Поспіл йтеся з їх величністю "Я",
вам ба ато чо о треба вияснити та розставити рап и над "і".
ЛЕВИ, інформаційні джерела до ваших посл , тож задовольни-

ти допитливість, навчитися новом б де ле о. Уни айте нових
знайомств, є шанс зав'язати ці аві онта ти в остях др зів, на
ділових пере оворах чи в п блічном місці, але знайте: то від л а-
во о, що нама ається вас піймати в свої тенета, раючи на явлен-
нях про ідеали, я і зараз вимальов ються в оманливих тонах.
ДІВАМ, я що вашими вчин ами правлятим ть філософсь і пе-

ре онання або д ховні цінності — це ч дово. Не спо шайтеся по-
рочними авторитетами і ш айте істин , іна ше збочите з правиль-
но о шлях .
ТЕРЕЗИ, вас де не посій, там і вродитеся, завдя и ні альній

ом ні абельності здатні зав’язати ви ідні онта ти, я им с дило-
ся зі рати доленосн роль на особистом та діловом фронті. Я -
що хтось сподобався, розправте романтичні рила і дайте волю
пол м’яній пристрасті!
У СКОРПІОНІВ день цілющої психоло ічної трансформації, я а

відб деться за рах но розплати з різноманітними бор ами. По-
вторні сит ації з мин ло о і є том підтвердженням. Працюйте на
віддач , від вас доля вил чить лише те, що винні, і не більше.
СТРІЛЬЦІ, я що хочете ва и, слави, визнання — вас очі є ра-

дість шаленої поп лярності. Одна пильн йте, аби не потрапити на
ачо лестощів, чи таємних маніп ляцій сторонніх людей. Нині
в отре маєте впевнитися достеменності за он "подібне приваб-
лює подібне". Все, що відб вається дов ола, є віддзер аленням
ваших вн трішніх психоло ічних процесів.
КОЗОРОГИ, аби ваші в азів и ви он вались на сл жбі (де л а-

вий р тить хвостом, прово ючи тр довий хаос), дотрим йтеся
оде с професійної ети и, миттєво реа ючи на "позивні" оле ;
"в’їхати" в сит ацію та зроз міти, хто чо о хоче, вам б де ле о,
мозо пелен є та "зчит є" інформацію блис че. А б де з цьо о
особистий зис чи ні, то не ваш лопіт. Нині долі інші вимо и.
ВОДОЛІЇ, ваше серце переповнене пал ою любов’ю, я а не по-

винна перетліти в байд жості. Нею слід неодмінно поділитися з ти-
ми, хто волею долі опинився пор ч. Насамперед з близь ими, рід-
ними, оханими, юними чадами, я і поверн ть все сторицею.
РИБИ, опора на цінності, засвоєні з дитинства (де чимало неви-

оренених омпле сів) є хист ою, мійте посміятися над собою,
тоді не аразди здад ться швидше забавними, ніж тра ічними. Ор-
аніз йте домочадців та наведіть разом лад в оселі. Генеральне
прибирання, перестанов а меблів позитивно позначаться на д -
шевном стані

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Діди Морози позмагалися 
у швидкості
У столиці відбувся благодійний новорічний забіг

Таку концентрацію казкових пер�

сонажів в одному місці не кожен

день можна побачити. Діди Морози,

феї, далматинці, навіть зебра, усі во�

ни зібрались лише для одного — ви�

значити, хто з них найшвидший.

Приводом став новорічний забіг�

карнавал "МТС Happy New Year Run

2013", участь у якому могли взяти усі

бажаючі. Щоправда, була лише одна

умова — маскарадний костюм.

Попри морозну зимову погоду по�

над 250 учасників не побоялися вийти

на старт і пробігти 3 кілометри. І це не

дивно, адже п’ятірку найкращих че�

кали чудові подарунки. Втім, органі�

затори пробігу потурбувалися й про

володарів найоригінальніших ново�

річних костюмів, які також отримали

спеціальні призи. Та головною метою

заходу стали не сувеніри, а популяри�

зація спорту та здорового способу

життя серед мешканців столиці.

Після старту всі учасники рину�

лися до перемоги. Траса пробігу

проходила вулицею Хрещатик від

Майдану Незалежності до площі

Льва Толстого і у зворотному на�

прямку. Кожен намагався подолати

дистанцію не лише швидко, а й

ефектно, з елементами шоу, що не�

абияк потішило глядачів. Спостері�

гаючи за спортивним святом, деякі

перехожі й самі заходилися бігти по�

руч з учасниками. У такій передно�

ворічній атмосфері тривав увесь мі�

ні�марафон. Але змагання є змаган�

ня і в них завжди є переможці. Так,

першим до фінішу прийшов Євген

Дербеньов у костюмі Діда Мороза.

До речі, переможець не полінувався

і завітав на столичний забіг�карна�

вал з Вінниці. "Чудове свято бігу,—

зазначив Євген Дербеньов.— У ви�

борі костюму довго не сумнівався.

Чому Дід Мороз? Тому що він скрізь

перший вітає усіх з Новим роком і

сьогодні я сам прийшов першим".

Серед жінок найкращою стала Оль�

га Луць з Києва.

З неабияким азартом визначалися

й володарі найкращих костюмів. І

було з чого обирати — фея, зебра,

далматинець, персонаж із мульт�

фільму Барт Сімпсон, Остап Бен�

дер, ірландський танцюрист, навіть

татарський Дід Мороз — усі вони бу�

ли гідні перемоги. Але до своєрідно�

го фіналу потрапили три учасни�

ки — фея, зебра та далматинець. У

підсумку найкращим було визнано

останнього. Втім, за словами учас�

ників, головною була не перемога, а

участь. "Новий рік — це завжди свя�

то. Цей пробіг став чудовою наго�

дою відволіктися від щоденних

проблем і просто гарно провести

час. Навіть морозна погода не зава�

дила мені отримати масу задоволен�

ня. Сподіваюся, наступного року у

нас в місті дедалі частіше будуть

проводитися такі веселі спортивні

змагання",— зазначив Валентин Де�

сятник — володар найкращого кар�

навального костюму.

Завершилося спортивне свято

конкурсом караоке та новорічних

віршів, у якому всі учасники отри�

мали сувеніри. Оскільки забіг був

благодійним, то частина зібраних

коштів від стартових внесків буде

перерахована Ладижинському дитя�

чому будинку "Троянди". За словами

організаторів заходу, під час пробігу

вдалося зібрати понад 20 тисяч гри�

вень
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Цей день в історії 25 грудня

Сьо одні Різдво Христове
християн західно о обряд та
в Бол арії (за ри оріансь им
алендарем) — одне з найваж-
ливіших християнсь их свят
понад 100 раїнах світ
1497 — е спедиція Вас о да

Гама від рила в Африці землі, на-
звані Наталем
1741 — шведсь ий чений Ан-

дерс Цельсій винайшов ш ал
вимірювання температ ри
1895 — народився Гри орій

Верьов а, раїнсь ий омпози-
тор і хоровий дири ент, педа о
1949 — народився Михайло

Боярсь ий, народний артист Ро-
сійсь ої Федерації
1951 — Києві ввели в дію

перш в СРСР еле тронно-обчис-
лювальн машин (МЕСМ)
1975 — Києві від рили

пам'ятни Іван Котляревсь ом
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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звір род.
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на олос вірші
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римсь ий
імператор,
зр йн вав
Ієр салим

непереможний
син Посейдона
і Геї (міф.)

дзвіночо на
шиї тварини

письмовий
припис лі аря

на лі и И
садиба за
містом

Прибалтиці

людина, я а від
безділля

задивляється
на щось

німфа, що
за охалась в
Нарциса (міф.)

дав.-рим.
письменни ,
вчений,

"Природна
історія"

К
машина для
метання

аміння (іст.)

во недишний
рилатий змій

(міф.)

Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У неділю на Майдані Незалежності відб вся новорічний
забі - арнавал "МТС Happy New Year Run 2013". До
свят ово о міні-марафон дол чилися понад 250 час-
ни ів. Метою заход стала поп ляризація спорт та
здорово о способ життя серед жителів Києва, відро-
дження традиції різдвяних стартів, а та ож бла одій-
ність — частина зібраних оштів від стартових внес ів
б де перерахована Ладижинсь ом дитячом б дин
"Троянди". Ор анізаторами пробі стали: а ентство
"Sport Management International", л б любителів бі
КМ Running Club, а та ож ГУ справах сім'ї, молоді та
спорт КМДА.
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