
"Київводоканал" ефективно переобладнує 
наявний автопарк
Лише на запровадженні GPS�моніторингу підприємство заощадило 
1 млн 300 тис. грн

ТІЦ у парку Шевченка приймає 
по сто туристів в день
Для гостей міста тут працює безкоштовний інтернет та організовують 
захоплюючі екскурсії

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Т ристичні інформаційні центри (ТІЦ) —
це важливі елементи інфрастр т ри
б дь-я о о міста, що створюються для
прос вання ре іон на національном і
особливо міжнародном рівнях. В столиці
під час проведення Євро-2012 їх б ло
від рито чимало, але иївсь а влада про-
довж є вдос оналювати цю інформаційн
мереж . “Хрещати ” вирішив ознайоми-
тися з роботою за ладів і відвідав най-
ори інальніший т ристичний центр, стилі-
зований під старовинний трамвай, що діє
пар ім. Тараса Шевчен а.

Варто зазначити, що цей центр стає все популярні�

шим серед приїжджих та киян — в середньому за день

за цією інформацією сюди звертаються майже 100 ту�

ристів. Окрім безкоштовного Інтернету, для гостей

міста тут організовують вільні екскурсії. Мистецька ін�

сталяція “Київський трамвайчик”, на базі якого пра�

цює ТІЦ, за час своєї чотиримісячної роботи вже став

незамінним для гостей міста. Нагадаємо, незвичайний

об’єкт запрацював у столиці наприкінці вересня.

“Сьогодні мегаполіс розвивається і поступово витіс�

няє із центральних вулиць міста трамвай. Саме тому ми

вирішили зберегти його неповторну конструкцію у ву�

личному мистецтві”, — розповідає “Хрещатику” голова

ГО “Київ. Стратегія 2025” Федір Баландін. Модель

створювалася зусиллями активістів два роки. В основу

покладені ескізи відомого київського скульптора Кос�

тянтина Скритуцького — автора скульптур на Пейзаж�

ній алеї.

Працює ТІЦ з 8.00 ранку до 20.00 вечора. У вагоні по�

стійно перебуває екскурсовод, послугами якого можна

скористатися в будь�який момент, та волонтери, які на�

дають різну інформацію для туристів. Також тут є мож�

ливість попрацювати з безпровідним Інтернетом і ту�

ристично�інформаційним терміналом, безкоштовно

отримати карту Києва та іншу туристично�інформацій�

ну продукцію.

Як розповідає Федір Баландін, у центрі можна як от�

римати інформацію, так і принести й залишити різно�

манітні друковані матеріали про київські музеї, хосте�

ли, готелі — для цього в трамваї виділено окрему поли�

цю. В центрі розміщені артефакти, передані першим

післявоєнним кондуктором трамвая в Києві, а ще є яс�

крава колекція київських театральних, циркових та кі�

ноафіш.

З часом спектр туристичних послуг у трамвайчику

розширився. Зараз в ньому проводять вільні екскур�

сії — волонтери оголошують про них в Інтернеті, фор�

мують групу й призначають місце збору учасників у

парку Шевченка. Цікаво, що будь�хто із бажаючих мо�

же скласти власну екскурсію містом, прокласти марш�

рут руху та спробувати її популяризувати. Керівники

проекту розповідають, що до них звертаються з різними

ідеями щодо екскурсій. Так, була запропонована й ре�

алізована прогулянка за темою “Київ фінансовий”, яку,

до речі, відвідало чимало охочих. Такі акції зазвичай є

безкоштовними, хоча учасники за власним бажанням

можуть залишити організатору символічну плату.

До речі, серед туристів, які заходять в гостинний

трамвайчик, трапляється чимало цікавих людей. “Не�

щодавно ми приймали гостей із Барселони. І що ціка�

во — це ті люди, які не змогли потрапити на фінал чем�

піонату Європи, але їм дуже хотілося побачити те місто,

де Іспанія стала чемпіоном”, — розповідає пан Балан�

дін.

Активно долучаються до наповнення центру інфор�

мацією й корінні кияни. Сюди часто навідується один

із викладачів КНУ імені Тараса Шевченка — він києво�

знавець і приносить для вільного користування книжки

про столицю з власної бібліотеки. Словом, туристич�

ний трамвайчик прижився в парку Шевченка дуже

швидко й враховуючи, що така ідея сподобалась місь�

кій владі, цілком можливо, що незабаром у місті з’яв�

ляться нові подібні туристично�інформаційні центри.

Як розповіли “Хрещатику” в міському управлінні ту�

ризму, згаданий ТІЦ і справді є напрочуд вдалим проек�

том. Окрім того, в місті організовано роботу ще понад

двадцяти туристично�інформаційних центрів. Ще вліт�

ку було обрано переможця конкурсу із залучення інвес�

тора до встановлення 23�х ТІЦ в центральній частині

міста, ним стало ТОВ “Київське міське довідково�ін�

формаційне підприємство “Київміськдовідка”. Як за�

значають в управлінні туризму, в 21�му центрі вже нада�

ють відповідні послуги.

"Стратегією розвитку Києва до 2025 року” та Місь�

кою цільовою програмою з розвитку туризму до 2015

року передбачено створення та розвиток мережі ТІЦ у

столиці, що сприятиме популяризації київського ту�

ристичного продукту, інформаційного забезпечення

гостей міста та збільшенню туристичних потоків," —

зазначила “Хрещатику” начальник управління туризму

КМДА Тетяна Слишик 

Програму з будівництва
доступного житла активізують 
В планах Мінре іонб д - зводити в рі по 30 тисяч
вартир

СТОР. 2 

У Києві стартувала спартакіада
"Здоровий киянин" 

Цьо о ро в ній візьме часть понад 30 тисяч иян
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Експертний прогноз для
вітчизняної економіки 

Фахівці ствердж ють, що в др ом півріччі
відновиться попит на раїнсь і товари на зовнішніх
рин ах
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У номері
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Олександр Попов підписав 
подання на звільнення 
голів Голосіївської, Святошинської
та Подільської РДА
Голова КМДА Оле сандр Попов передав до ряд

подання на звільнення з обійманих посад олів Голо-
сіївсь ої, Святошинсь ої та Подільсь ої РДА. Чиновни-
и не впоралися із завданням, я е перед ними поста-
вило місто, і не провели належної роботи щодо подо-
лання наслід ів не оди 21-22 січня.
“21 січня в Києві с лались надзвичайно с ладні по-
одні мови, я і за де іль а один перетворили місто
на і антсь овзан . Сит ація нестандартна і вима-
ала не айно о реа вання. Головам районів б ло до-
р чено ор аніз вати робот та им чином, щоб ма си-
мально протидіяти стихії. Кожно о з них я попередив
про персональн відповідальність. Проаналіз вавши
інформацію, що надійшла від інспе торів з бла о ст-
рою, Call-центр , з травмп н тів, ми зробили виснов-
и про те, що най ірша сит ація з реа ванням на по-
одні мови в місті б ла і залишається в Голосіївсь о-
м , Святошинсь ом і Подільсь ом районах. Том я
сьо одні підписав подання на звільнення з посад е-
рівни ів цих районів”, — на олосив Оле сандр Попов.
Він висловив пере онання, що найближчим часом

Президент У раїни Ві тор Ян ович підпише відпо-
відний аз, я ий юридично за ріпить та е рішення.
Очільни КМДА та ож повідомив, що ф н ції олів
цих РДА б д ть тимчасово ви он вати їхні перші за-
ст пни и, я це передбачено за оном. На адаємо,
під час засідання штаб з надзвичайних сит ацій
Оле сандр Попов вима ав від олів РДА та всіх о-
м нальних сл жб міста ма симально ефе тивно о
та оперативно о реа вання на по одні мови, а та-
ож попередив ерівни ів районів про персональн
відповідальність

Майже 50 % викликів “швидкої” 
не є екстреними
Про це в прямом ефірі теле анал “Київ” заявив ди-

ре тор Департамент охорони здоров’я Віталій Мохо-
рєв. “Оператори централізованої диспетчерсь ої прий-
мають ви ли и “швид ої” та ласифі ють їх за певним
опит вальни ом. Тобто, я що людина, я а
зателефон вала, переб ває при свідомості й отова
відповісти на точнювальні запитання, диспетчер має
можливість правильно валіфі вати ви ли . Я що
точнення неможливе, то він розцінюється я е стре-
ний, і бри ада має приїхати протя ом 10 хвилин. На
жаль, т т є певні зловживання. Ін оли телефон ють лю-
ди, аж ть, що сит ація ритична, а насправді, оли
приїжджає бри ада е стреної медичної допомо и, ви-
являється підвищення артеріально о тис або ле е
запаморочення, що є звичайним амб латорним ви ли-
ом. У та ом разі можна ви ли ати полі лінічно о лі а-
ря або, райньом випад , невід ладн медичн до-
помо . Наразі з сіх ви ли ів майже 50 % є непрофіль-
ними або не е стреними”, — зазначив пан Мохорєв

Столична Держфінінспекція 
відзначила професійне свято
В рочистих зборах взяли часть перший заст пни
олови Державної фінансової інспе ції У раїни Ві тор
Костюш о, олова КМДА Оле сандр Попов, начальни
ГУ Державної азначейсь ої сл жби У раїни Києві
Дмитро То ар, ветерани праці. Начальни Держфі-
нінспе ції Оле сандр Карабанов презент вав часни-
ам основні заходи, що здійснюються ор аном прав-
ління для модернізації професійно о державно о фі-
нансово о онтролю Києві з ідно з європейсь ими
стандартами. Він запевнив, що Держфінінспе ція
здатна забезпечити ор анізаційний розвито відповід-
но до ви ли ів час для підвищення рівня фінансової
безпе и я столиці, та і У раїни в цілом . З на оди
професійно о свята працівни и та ветерани столичної
Держфінінспе ції отримали Почесні рамоти та цінні
подар н и від КМДА та Київсь о о місь о о омітет
профспіл и працівни ів державних станов

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Для оперативнішої лі відації аварійних сит ацій на
водопровідних мережах столиці ПАТ “АК “Київводо анал”
ще в мин лом році розпочав оновлення транспортно о пар .
Зо рема б ло за плено 13 транспортних засобів та механізмів
і модернізовано частин автопар підприємства, що дозволяє
значно знизити витрати на паливно-мастильні матеріали.

Як повідомили “Хрещатику” в ПАТ “АК “Київводоканал”, торік транспортний ар�

сенал підприємства поповнили гідромашина, екскаватор, міні�навантажувач, три

аварійно�відновлювальні та дві ремонтно�відновлювальні машини. Також силами то�

вариства здійснено переобладнання та модернізацію десяти транспортних засобів, що

дає можливість забезпечити виробничі потреби підприємства і при цьому зекономи�

ти на придбанні нової техніки, використовуючи ресурс наявних машин. Зауважимо,

встановлення нового обладнання на аварійно�відновлювальні машини дозволяє

оптимізувати роботу техніки та не витрачати зайві паливно�мастильні матеріали.

В управлінні транспорту “Київводоканалу” налічується 455 одиниць транспортних

засобів та механізмів, які забезпечують усі структурні підрозділи товариства, здійсню�

ючи щомісячно понад 7 тисяч виїздів. Загальний пробіг усієї техніки та механізмів

складає від 540 до 620 тис. км в місяць. При цьому 169 з них експлуатуються понад 20

років.

Варто зазначити, що подальше успішне використання встановленого в 2011 році

автоматизованого комплексу з GPS�моніторингу для чіткого контролю автотранс�

порту дало змогу в 2012 році зменшити затрати на паливно�мастильні матеріали май�

же на 1 млн 300 тис. грн у порівнянні з попереднім роком. Крім того, для підвищен�

ня ефективності роботи аварійних бригад та техніки, а також аналізу витрачання

пального використовується метод “фотографія робочого дня” за різними видами

техніки: буровими установками, екскаваторами, самоскидами, спецавтомобілями.

“У 2013 році серед основних завдань та планів управління транспорту — повне за�

безпечення технікою та механізмами всіх підрозділів “Київводоканалу” та підвищен�

ня ефективності роботи автопарку й управління в цілому. Зокрема планується при�

дбати нову спецтехніку відповідно до Програми оновлення транспортних засобів та

продовжити встановлення системи GPS”, — зазначає директор Технічного департа�

менту ПАТ “АК “Київводоканал” Костянтин Павленко

ЗЕМЛІ КИЄВА НАНЕСЕНО

НА ПУБЛІЧНУ

КАДАСТРОВУ КАРТУ 
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НА ОБОЛОНІ З’ЯВИТЬСЯ 

НОВИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ

ЦЕНТР 
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ЗІ СТОЛИЧНИХ ВУЛИЦЬ

ВЖЕ ВИВЕЗЛИ 

158 ТИСЯЧ ТОНН СНІГУ 
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"КИЇВСТАР" НА 50 %

ЗМЕНШУЄ ВАРТІСТЬ

СВОЇХ ПОСЛУГ
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Земельні ділянки Києва 
нанесено на публічну 
кадастрову карту
Відтепер дані про сі земельні наділи Києва, на я і оформлені пра-

ва, відображено на п блічній адастровій арті, повідомляє прес-
сл жба Держзема ентства У раїни. Кіль ість та их земель становить
понад 53 тисячі діляно . Тож меш анці міста отримали вільний дост п
до п блічної інформації про землі столиці. Варто зазначити, що за іні-
ціативою Держзема ентства Київрада своїм рішенням 29 р дня мин -
ло о ро передала ор анам земельних рес рсів дані про земельні ді-
лян и, на я і посвідчено права (власність, постійне орист вання та ді-
юча оренда). На адаємо, що з 1 січня 2013 ро вре льовано реєс-
трацію земельних діляно в столиці — замість Київзем при КМДА ре-
єстрація здійснюється оловним правлінням Держзема ентства Ки-
єві (за адресою: м. Київ, в л. Дехтярівсь а, 51). Держзема ентство
щоденно поновлює та а т аліз є дані про земельні ділян и в межах
У раїни на п блічній адастровій арті

На Оболоні реконструюють 
приміщення для нового 
перинатального центру
У Київсь ом місь ом центрі репрод тивної медицини, що на

просп. Героїв Сталін рада, 16, б де проведено ре онстр цію примі-
щень для створення ново о перинатально о центр . Відповідне розпо-
рядження підписав олова КМДА Оле сандр Попов. Замовни ом ви о-
нання робіт визначено КП “Інженерний центр”. У Департаменті охоро-
ни здоров’я інформ ють, що з метою поліпшення сит ації в системі
надання меддопомо и дітям та матерям прийнято Концепцію розвит-

перинатальної допомо и, що передбачає створення до 2014 ро
трьох висо оспеціалізованих перинатальних центрів. Вже майже рі
столиці працює та ий медцентр, створений на базі Київсь о о поло о-
во о б дин № 7. Там допома ають жін ам із невинош ванням ва іт-
ності, приймають передчасні поло и та виходж ють новонароджених з
е стремально низь ою масою тіла. У Київсь ом місь ом центрі ре-
прод тивної медицини створять перинатальний центр для надання
допомо и ва ітним з інфе ційною патоло ією, а на базі Київсь о о по-
ло ово о б дин № 5 план ється створити перинатальний центр зі
спеціалізацією медичної допомо и ва ітним з е стра енітальною пато-
ло ією. Фахівці ствердж ють, що це допоможе знизити рівень смерт-
ності новонароджених на 20 %, втрат породіль на 10 %, підвищити
ефе тивність перинатальної діа ности и до 80 % та зменшити частот
вроджених вад розвит

Цифра дня

856 400 000 
пасажирів було перевезено в Києві міським електротранспортом у січ�
ні–грудні 2012 року 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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Боротьба з негодою триває — 
з вулиць вивезено 158 тисяч тонн снігу
Я повідомили “Хрещати ” в КК “Київавтодор”, серед на доро ах

столиці автодорівці ви ористали 2,3 тисячі тонн посипальних матері-
алів. З в лиць міста вивезено 518 тонн сні . Усьо о ж з почат зимо-
во о період зі столиці прибрано 158 тисяч тонн опадів. За інформа-
цією Департамент місь о о бла о строю та збереження природно о
середовища, 23 січня прибиранні територій від сні та ожеледиці
б ло задіяно 507 одиниць техні и та 6805 двірни ів. Інспе тори бла о-
строю вед ть посилений онтроль за своєчасним очищенням від
ожеледиці між вартальних проїздів, приб дин ових територій, пішо-
хідних доріжо та територій нав оло з пино транспорт . За неналеж-
не прибирання інспе тори за звітний день (23 січня) вр чили 232 при-
писи та с лали 87 прото олів про адмінпор шення. Всьо о з почат
сні опадів за неналежне прибирання від сні та льод вр чено 8678
приписів та с ладено 1896 адмінпрото олів

Прокуратура виступає 
проти забудови 
на Дніпровській набережній
Про рат ра Києва заявила до Господарсь о о с д позов про розі-

рвання до овор оренди та повернення землі вартістю понад 800 тис.
рн на Дніпровсь ій набережній. Про це “Хрещати ” повідомили від-
ділі зв’яз ів із ЗМІ про рат ри міста. Рішенням Київради ще 2003
році ТОВ “Інтербізнес Інвест” передано в оренд 0,35 а землі для б -
дівництва житлово о б дин з офісними приміщеннями та підземним
пар ін ом на Дніпровсь ій набережній, 7-13. Я з’яс валося, 2011
році Київрада с ас вала це рішення зв’яз з пор шенням заб дов-
ни ом вимо містоб дівно о за онодавства. Ос іль и рішення Київра-
ди про виділення земельної ділян и с асовано, а ТОВ “Інтербізнес Ін-
вест” відмовилося від розірвання до овор в добровільном поряд ,
відомство заявило позов до с д та вима ає зобов’язати заб довни а
поверн ти міст 0,35 а землі на набережній. Крім цьо о, про рат ра
Дніпровсь о о район Києва зобов’язала онтролюючі ор ани переві-
рити за онність видачі дозвільних до ментів на почато б дівельних
робіт

У місті відбудуться ярмарки
За інформацією ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово о обсл ов ван-

ня населення КМДА, 25 та 26 січня столиці відб д ться традиційні
сільсь о осподарсь і ярмар и. 25 січня ( п’ятницю) ярмар ватим ть
в Голосіївсь ом районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; в Дніпров-
сь ом — на в л. Гродненсь ій, 1/35-5; в Оболонсь ом — на в л. Бе-
режансь ій, 15; в Печерсь ом — на розі в лиць Первомайсь о о і
Мечни ова; в Подільсь ом — на просп. Правди, 5-11; в Святошин-
сь ом — на в л. Підлісній, 8; в Солом’янсь ом — на в л. Освіти (в
межах в лиць В зівсь ої та М. Кривоноса); в Шевчен івсь ом — на
в л. Воровсь о о, 2-4, в л. Ризь ій, 1, в л. Я іра, 19, в л. В. Пі а,18,
розі в л. Щ сєва та Тираспольсь ої. 26 січня (в с бот ) ярмар и від-
б д ться в Голосіївсь ом районі на в л. Маршала Конєва (в межах в -
лиць Вільямса та Ломоносова); в Дарниць ом — на в л. Рев ць о о;
в Деснянсь ом — на в л. Саб рова (в межах просп. Мая овсь о о та
в л. Бальза а); в Дніпровсь ом — на б льв. Праці, 3-9; в Оболонсь о-
м — на просп. Оболонсь ом , 23-43; в Печерсь ом — на в л. Івана
К дрі (в межах в лиць Л м мби та Чи оріна); в Подільсь ом — на в л.
Світлиць о о, 25; в Святошинсь ом — на в л. Семаш а, 21; в Соло-
м’янсь ом — на просп. Комарова, 28; в Шевчен івсь ом — на в л.
Подвойсь о о, 2-12

У столиці стартувала 
спартакіада "Здоровий киянин"
Цього року у ній візьме участь понад 30 тисяч мешканців міста
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Цей масштабний спортив-
ний захід спрямований на
поп ляризацію фізичної
льт ри серед ромадян.

Взяти часть зма аннях
може ожен иянин, я ий
займається тим чи іншим
видом спорт навіть на
аматорсь ом рівні. За
підс м ами спарта іади
ращі спортсмени міста
отримають звання “Спар-
та івець ро ”.

Проект “Здоровий киянин” орга�

нізовує Київська міська організація

фізкультурно�спортивного товари�

ства “Спартак” за сприянням

КМДА і Київської міської ради

профспілок. Як зазначив началь�

ник ГУ у справах сім’ї, молоді та

спорту Володимир Вовк, назва

спартакіади повністю співзвучна

ініціативі Стратегії розвитку Києва

до 2025 року “Здоровий киянин”.

“Головна мета змагань полягає у то�

му, щоб через профспілкові коміте�

ти та організації залучити якомога

більше працюючого дорослого на�

селення столиці до здорового спо�

собу життя”,— розповів Володимир

Вовк.

Помірятися майстерністю кияни

зможуть у двадцяти видах спорту. Се�

ред них: футбол, армреслінг, шахи,

легка атлетика, волейбол, гирьовий

спорт, пінг�понг, більярд, зимова ри�

балка, лижні перегони та ін. У спарта�

кіаді мають місце й професійно орієн�

товані змагання. Приміром, напри�

кінці липня відбудуться ігри столич�

них підприємців. На початку серпня

поміряються силами столичні буді�

вельники. На працівників радіо та те�

лебачення у листопаді чекають медіа�

ігри.

“Кожна профспілкова організація

визначає самостійно, які види спорту

їй цікаві і в яких вона братиме

участь”,— уточнив “Хрещатику” за�

ступник голови Київської міської ра�

ди профспілок Володимир Люба�

рець. До речі, учасниками спартакі�

ади є збірні команди державних уста�

нов та підприємств, працівники сфе�

ри охорони здоров’я, соціальної сфе�

ри, торгівлі, комунальних підпри�

ємств, зв’язку, медіа та громадські ор�

ганізації столиці. Подати заявку на

участь у проекті можна не лише через

профспілку, а й через онлайн�реєс�

трацію, яка працює на сайті товари�

ства “Спартак”: www.partak�fst.kiev.ua.

Як обіцяють організатори, масш�

таби спортивного дійства будуть

широкими, а організація — на най�

вищому рівні. “Якщо у минулоріч�

ній спартакіаді взяло участь 20 тисяч

киян, то цього року ми очікуємо не

менше 30 тисяч”,— розповів “Хре�

щатику” Володимир Вовк. Підтвер�

див старанність підготовки до зма�

гань чемпіон світу з плавання Денис

Силантьєв. “Мені часто доводиться

відвідувати різні міста України. Тому

добре знайомий з їхнім спортивним

життям. Тож можу запевнити, що

такої системної роботи у галузі

спорту, як у Києві, не проводиться

більше ніде”,— зауважив спортсмен.

Спартакіада проходитиме у три

етапи та триватиме протягом року.

За підсумками змагань переможці та

призери будуть відзначені нагорода�

ми та цінними призами. Підсумкова

урочиста церемонія відбудеться у

Колонній залі КМДА у грудні. Нага�

даємо, що сьогодні у Києві стартує

перший етап проекту “Здоровий ки�

янин” — турнір з футзалу “Меморі�

ал Володимира Баженкова”, в якому

візьмуть участь 12 команд

Програму з будівництва 
доступного житла активізують
В планах Мінрегіонбуду — зводити в рік по 30 тисяч квартир
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Вчора очільни Мінре іон-
б д Геннадій Темни про-
вів робоч нарад щодо
зал чення нових техноло-
ій б дівництва на столич-
ном заводі з виробництва
залізобетонних б дівель-
них онстр цій ТОВ “Бе-
тон Компле с” Асоціації
“Промислово-б дівельна
р па “Ковальсь а”. Мі-
ністр ознайомився з робо-
тою цехів із ви отовлення
залізобетонних онстр цій
та б дівельних бло ів і на-
олосив на пріоритетності
відновлення пот жностей
провідних раїнсь их б -
дівельних омпаній, я і,
зо рема, зводять дост пне
житло для ромадян.

Під час наради, як зазначив мі�

ністр, перед владою нині стоїть

пріоритетне завдання — надати про�

грамі з будівництва доступного жит�

ла новий імпульс розвитку.

“Один із напрямків реалізації

програми ми вбачаємо в сучасному

індустріальному будівництві,— за�

значив Геннадій Темник.— А саме:

у відродженні й формуванні довго�

строкової програми (на 5�10 років),

яка дозволить будівельній галузі та

сектору з виготовлення будівель�

них матеріалів розвиватись дина�

мічніше та прогресивніше. Ми

маємо створити умови, аби бізнес

міг вкладати кошти в реконструк�

цію своїх підприємств та оновлен�

ня обладнання — це те завдання,

яке ми разом будемо поступово ви�

рішувати”.

За словами пана Темника, мініс�

терство має амбітні плани щодо

збільшення мінімум у 2,5 разу обся�

гів будівництва, яких було досягнуто

в минулому році. “В найближчій

перспективі ми хочемо досягти по�

казника — 30 тисяч квартир в

рік”,— відзначив він.

Важливо, що під час зведення бу�

динків планують використовувати

матеріали лише вітчизняних

підприємств. А одним із гігантів ви�

робництва будматеріалів і є столич�

ний завод, де проводилась нарада.

Зауважимо — це чи не єдине в Укра�

їні підприємство з налагодженим

технологічним процесом від видо�

бування сировини до будівництва

готових об’єктів. Окрім виробів із

збірного бетону, будівельних сумі�

шей, матеріалів для стін та перего�

родок, фемів та бруківки, до складу

підприємства входить ще й буді�

вельний комплекс, який зводить в

рік до 100 тис.  кв. м житла.

Присутній на нараді голова На�

глядової ради Асоціації “Всеукраїн�

ський союз виробників будівельних

матеріалів та виробів” Іван Салій

наголошує на високих технічних

стандартах виробленої продукції то�

вариства. “За якістю — це провідне

підприємство. Його продукція від�

повідає європейським нормам, зок�

рема, цьому сприяло оновлення та

модернізація обладнання”,— зазна�

чив “Хрещатику” пан Салій

Прое т "Здоровий иянин" ор анізов є місь а ор анізація фіз льт рно-спортивно о товариства "Спарта " за сприяння
КМДА і Київсь ої місь ої ради профспіло

Помірятися майстерністю кияни зможуть у двадцяти
видах спорту. Серед них: футбол, армреслінг, шахи,

легка атлетика, волейбол, гирьовий спорт, пінг�понг,
більярд, зимова рибалка, лижні перегони 
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За словами Геннадія Темника, 
міністерство має амбітні плани щодо збільшення
мінімум у 2,5 разу обсягів будівництва, яких було

досягнуто в минулому році

На столичном підприємстві нала оджено вип с виробів із збірно о бетон , б дівельних с мішей та фемів
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Новини компаній

Ділові новини

“Київстар” на 50 % зменшує
вартість низки послуг
Впродовж 1-12 люто о омпа-

нія “Київстар” здійснить знижен-
ня ціни на низ найпоп лярні-
ших основних посл мобільно о
зв’яз для лієнтів переважної
більшості тарифних планів. Зо -
рема, для 20 мільйонів абонен-
тів вартість SMS та MMS зни-
зиться на 50 %. О рім то о, для
них запроваджена можливість
без оштовно о переход на
більш про ресивні па етні тари-
фи. “Тарифних планів, де б де
знижено вартість основних по-
сл , більше 80-ти. Напри лад, в
тарифних планах, де вартість
SMS є 0,50 рн, абоненти після
зниження ціни сплач ватим ть
за посл лише 0,25 рн”,— за-
значається повідомленні ом-
панії. На адаємо, в р дні 2012
ро теле омоператори “Київ-
стар” і “МТС У раїна” заявили
про отовність знизити тарифи
на посл и мобільно о зв’яз
відповідь на ре омендації Анти-
монопольно о омітет У раїни.
Раніше АМКУ пор шив справ

проти цих омпаній за неви о-
нання ре омендацій знизити
вартість посл мобільно о
зв’яз

Україна заборонила 
ввезення молока з Білорусі

Держветфітосл жба заборони-
ла з 21 січня ввозити прод цію
білор сь их ВАТ “Баб сина рин-
а” і ВАТ “Молочні прод ти”, а з
23 січня — ВАТ “Оршансь ий мо-
лочний омбінат”. Та их заходів
жито в зв’яз з невідповідністю
прод ції цих підприємств ра-
їнсь им нормам безпе и за мі -
робіоло ічними та фізи о-хіміч-
ними по азни ами. Я і саме по-
р шення є в по азни ах я ості бі-
лор сь их моло опрод тів, ві-
домство не точнює. Фахівці від-
значають, що вантажі, я і на-
дійшли в У раїн до заборони,
підля ають оформленню після
проведення розширено о вете-
ринарно о онтролю. “С ас ван-
ня часових обмежень можливе
після прийняття білор сь ою
стороною належних заходів та ін-

спе т вання зазначених підпри-
ємств”,— точнюють відом-
стві

Кабмін схвалив проект 
угоди з Shell щодо 
Юзівського родовища
Уряд схвалив прое т оди про

розділ прод ції між британсь о-
нідерландсь им онцерном Shell
і омпанією “Надра Юзівсь а”
(Київ) щодо Юзівсь ої азової
площі. Про це с азано в розпо-
рядженні Кабмін № 23. З бо
Shell вист пає її дочірня омпанія
Shell Exploration and Production
Ukraine B. V.(Нідерланди). Уряд
та ож повноважив міністра
енер ети и й в ільної промис-
ловості Ед арда Ставиць о о
підписати од , дозволивши
вносити за потреби до прое т
до мент зміни, я і не мають
принципово о значення. На ада-
ємо, в травні У раїна вибрала пе-
реможцями он рсів на ла-
дання УРП омпанію Shell щодо
Юзівсь о о родовища й
Chevron — щодо Олесь о о, по-

відомляють “У раїнсь і нови-
ни”

За системою PrivatMoney 
тепер можна переказати 
до 80 тис. грн
“Приватбан ” збільшив ма си-

мальн с м пере азів за систе-
мою PrivatMoney через свої термі-
нали самообсл ов вання з 10 до
80 тис. рн. Про це с азано в пові-
домленні станови. “Бан збільшив
ма симальн с м пере аз , я ий
можна відправити самостійно, до
80 тис. рн. Я що лієнт відправляє
не більше 8 тис. ривень, достатньо
б де підтвердження операції через
мобільний телефон. При відправ-
ленні більшої с ми потрібна авто-
ризація лієнта за допомо ою йо о
бан івсь ої арт и”,— зазначається
в повідомленні. Відправити роші
через термінали можна я отів ою,
та і за допомо ою платіжної арт-
и. “Приватбан ” має своєм роз-
порядженні мереж з 6-ти тисяч
терміналів самообсл ов вання,
повідомляють “У раїнсь і нови-
ни”

Уряд затвердив концепцію
програми поводження 
з відходами

Кабмін затвердив онцепцію за-
альнодержавної про рами пово-
дження з відходами на 2013-2020
ро и, орієнтовний обся фінанс -
вання я ої становитиме 4 655,9 млн
рн. Про це йдеться в розпоря-
дженні ряд № 22. До мент пе-
редбачає створення інформаційно-
аналітичної системи в сфері прав-
ління відходами, реєстрів об’є тів їх
творення, оброб и й тилізації, об-
ся ів і місць їх видалення, а та ож
впровадження техноло ій пово-
дження з непотребом. Фінанс ван-
ня про рами б де здійснюватися за
рах но оштів державно о й міс-
цево о бюджетів межах бюджет-
них призначень на відповідний рі ,
а та ож з інших джерел

Податковою міліцією 
арештовано 
контрабандних товарів 
на 15 млн грн
Я встановили столичні по-

дат івці, одраз після Різдвяних
свят три вантажних автомобілі з
напівпричепами завезли на те-
риторію У раїни значн партію
різноманітно о рам з Китаю
на адрес однієї з иївсь их
фірм. Здавалось би, звичайні
автомобілі перевозили звичай-
ний товар — проте дея і нюанси
ви ли али підозри. Та , фірма,
я а з ідно з наданими на митни-
ці до ментами, б ла по пцем
товарів, існ вала лише вірт аль-
но — чолові ові, я ий на папе-
рах значився її ерівни ом та
засновни ом, не б ло нічо о ві-
домо ані про товар, ані навіть
про реєстрацію підприємства.
До то о ж, вартість прод ції
с провідних до ментах б ла
занижена, за попередніми під-
рах н ами, більше, ніж 5 ра-
зів. За поданням слідчо о по-
дат ової міліції с дом на ладе-
но арешт на майно. Наразі ве-
деться дос дове розслід вання

римінальном провадженні за
озна ами римінально о право-
пор шення, передбачено о час-
тиною 3 статті 212 КК У раїни

Зміни на авіаринку
України неминучі
Деякі рейси проблемного 
"АероСвіту" хоче виконувати
Wizz Air
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Перша в У раїні ло - ост (low cost) авіа омпанія Wizz
Air претенд є на більшість напрям ів проблемно о
“АероСвіт ”. Перевізни отовий збільшити розмір своїх
інвестицій в раїнсь ий рино до 660 млн доларів,
розширити авіапар на 8 літа ів і збільшити пасажиро-
поті до 2,6 млн осіб на рі . Ціна на авіаперельоти за-
лишиться бюджетною, запевняють ло - ост омпанії.

Для здійснення озвучених планів перевізнику необхідно отримати

призначення від Державної авіаційної служби України на напрями, рей�

си, за якими скасовано або зменшено їхню кількість. Авіакомпанія вже

подала відповідні заявки, рішення за якими очікується найближчим ча�

сом. Мова йде про країни, з якими наразі перервала сполучення компа�

нія “АероСвіт”. Вона, нагадаємо, перебуває у складному фінансовому

становищі.

“Внаслідок проблем, пов’язаних з авіакомпанією “АероСвіт”, значна

кількість туристів з України не змогли вчасно потрапити на запланований

відпочинок або повернутися додому. Деякі з наших співвітчизників й досі

лишаються заручниками обставин. Завдяки оперативному втручанню МЗС

України, провідних туроператорів та авіаперевізників, туристам надається

допомога у розселенні, організації харчування, перебронюванні квитків на

інші рейси. Відкритим лишається питання про відшкодування збитків ту�

ристам, рейси яких було скасовано чи істотно затримано, а також туропера�

торів, які власним коштом займались питанням розселення туристів”,—

прокоментували “Хрещатику” в прес�службі Асоціації лідерів туристично�

го бізнесу України (АЛТУ).

За словами гендиректора лоу�кост перевізника Wizz Air Акоша Буша,

компанія подала заявки на більшість рейсів, виконання яких припинив

“АероСвіт”. “Ми сподіваємось отримати призначення на ті напрями, пере�

льоти за якими не виконуються або проводяться у недостатньому обсязі, з

метою мінімізувати негативні наслідки для української туристичної галу�

зі”,— зазначив пан Буш.

Як відомо, в січні цього року авіакомпанії групи Wizz Air запропонували

спеціальні тарифи для пасажирів “АероСвіту”, рейси якого з Угорщини,

Грузії, Польщі та України були скасовані. Таким чином, лоу�кост компанія

збільшила частоту авіаперельотів між Києвом та Будапештом, а також Ки�

євом і Кутаїсі, зробивши їх щоденними навіть раніше запланованого графі�

ка. Тепер Wizz Air чекає позитивних відповідей від Державної авіаційної

служби, аби відправити свої літаки до Стамбула, Тель�Авіва, Дубаї, Ларна�

ки, Єревана, Баку, Вільнюса, Праги, Варшави, Москви. Загалом авіапере�

візник має намір відкрити 18 нових напрямків. Наразі Wizz Air виконує рей�

си за 17�ти маршрутами до 9�ти країн.

Для забезпечення згаданих рейсів компанія має намір збільшити свій

парк удвічі. Цього року буде закуплено два нових Airbus A320. Третій літак,

поставка якого була анонсована в липні 2012 року, почне виконувати рейси

з 31 березня. Четверте судно буде доставлене в Україну в липні цього року.

Загалом перевізник збільшить авіапарк на 8 авіалайнерів.

“Ми хочемо, щоб українські пасажири і туристи з інших країн мали ви�

бір, і могли робити його з упевненістю, тому й запропонували амбітний

план з розвитку “Візз Ейр Україна”. Ми очікуємо отримати підтримку і

сподіваємося, що зможемо оголосити про відкриття нових напрямків вже в

найближчі кілька тижнів”,— резюмував Акош Буш
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Експертний прогноз для
вітчизняної економіки
Фахівці стверджують, що в другому півріччі відновиться попит 
на українські товари на зовнішніх ринках
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

На почат ро ма рое о-
номісти різних фінансових
станов с ладають про но-
зи подальшо о розвит
раїни. Основним орієнти-
ром сл ють по азни и,
за ладені в оловний фі-
нансовий до мент —
держбюджет. “Хрещати ”
з’яс вав, я им е сперти
бачать 2013 рі стосовно
основних за роз і перспе -
тив розвит раїнсь ої
е ономі и.

Основні ризики — зовнішні
Одним з основних макроеконо�

мічних індикаторів розвитку еконо�

міки є динаміка валового внутріш�

нього продукту. Відповідно до держ�

бюджету�2013, зростання реального

ВВП складе 3,4 % у річному вира�

женні. “На нашу думку, цей показ�

ник дещо завищений. Хоча раніше,

у вересні, уряд закладав у держбюд�

жет зростання ВВП на рівні 4,5 %. У

прийнятому в грудні головному фі�

нансовому документі країни було

озвучено більш реалістичний показ�

ник (3,4 %). За нашими прогнозами,

ВВП в поточному році становитиме

2 %”,— вважає керівник аналітич�

ного відділу ІФК “АРТ Капітал”

Ігор Путілін.

За оцінками керівника інформа�

ційно�аналітичного центру FOREX

CLUB в Україні Миколи Івченка,

темпи зростання ВВП в поточному

році складуть приблизно 3 %. “Кон�

сенсус�прогноз українських еконо�

містів, який проводився в листопаді,

становить 2,9 %. Ми вважаємо, що у

першому півріччі економічне зрос�

тання буде дещо слабким, проте вже

в другому внутрішнє споживання та

інвестиції бізнесу різко прискорять�

ся”,— зауважує експерт.

Найбільш значущими джерелами

ризику для економіки України є зов�

нішні фактори: зниження світового

попиту і як результат — падіння ви�

ручки від експорту української про�

дукції за кордон. Ігор Путілін ствер�

джує, що вітчизняна металургія вже

відчула це на собі, скоротивши ви�

пуск сталі торік на 6 %. При цьому

валютна виручка від експорту чор�

них металів зменшилася на 17 %.

“Основні зовнішні ризики для

економіки України продовжують

виходити з Єврозони,— зазначив

Микола Івченко.— Останні статис�

тичні дані свідчать, що обсяг вироб�

ництва в промисловості і роздрібній

торгівлі даного регіону знижується.

Тобто, до економічної стабілізації в

Єврозоні ще далеко. Також деякий

ризик для України несе в собі проб�

лема з державним боргом у США. В

черговий раз цей показник підійшов

до раніше встановленого максиму�

му — і його знову необхідно підви�

щувати. Республіканці можуть за�

тягнути цей процес на тривалий пе�

ріод. У цьому випадку можуть спо�

вільнитися темпи зростання ВВП

США і, відповідно, погіршитися

перспективи економік країн, що

розвиваються”.

Щодо внутрішніх ризиків, то, на

думку експертів, вони полягають у

стриманій грошово�кредитній та ва�

лютній політиці НБУ в перші кілька

місяців поточного року. Ще одним

негативним фактором може бути

відсутність результатів співпраці з

МВФ (нагадаємо, візит представни�

ків Фонду до України заплановано

на кінець січня — початок лютого).

Основною вимогою Міжнародного

валютного фонду, як відомо, є під�

вищення цін на газ для населення і

теплокомуненерго. Українська вла�

да поки з небажанням обговорює та�

ку можливість, тому відновлення

співпраці з МВФ може тривати ще

кілька місяців. Однак фахівці впев�

нені, що цього року Україні все ж та�

ки вдасться відновити співпрацю з

Фондом.

Економіку стимулюватиме
споживчий попит

“Головним рушійним чинником

зростання вітчизняної економіки

буде внутрішній споживчий по�

пит,— вважає пан Путілін.— Хоча

темпи його зростання, у порівнянні

з минулим роком, дещо сповіль�

няться. До речі, рівень збільшення

споживчих витрат в минулому році

перевищив 10 %”. Експерт прогно�

зує, що, починаючи з ІІ півріччя, у

зв’язку з прискоренням темпів зрос�

тання світової економіки почне від�

роджуватися попит на українські то�

вари на зовнішніх ринках. Це до�

дасть додатковий стимул для зрос�

тання.

Водночас фахівці зауважують, що

гальмуватиме розвиток української

економіки відносно повільне еконо�

мічне зростання в Єврозоні. Воно

цьогоріч в даному регіоні балансува�

тиме на нулі. А необхідність під�

тримки стабільності гривні у перші 6

місяців поточного року стримувати�

ме зростання обсягів кредитування.

Інфляція залежатиме 
від врожаю та МВФ

Як відомо, у держбюджеті�2013 за�

кладена інфляція на рівні 4,8 %. За

словами фахівців, цей прогноз уряду

є обґрунтованим. Більш швидкі тем�

пи росту споживчої інфляції в цьому

році будуть пояснюватися необхід�

ністю підвищення тарифів на газ і

теплоенергію, як того вимагає МВФ.

“Наш прогноз щодо інфляції на

2013 рік — близько 5 %,— зазначає

Микола Івченко.— Основним фак�

тором, який впливатиме на динаміку

зростання цін, є вартість газу для на�

селення і житлово�комунальних під�

приємств, тому що підвищення цін

на блакитне паливо є основною умо�

вою МВФ для відновлення співпраці

з Україною”. Експерт вважає, що

нам таки доведеться піти на підви�

щення вартості цих складових спо�

живчого кошика.

Також багато буде залежати від об�

сягів врожаю у 2013 році як в Україні,

так і в інших державах, бо саме він

визначить динаміку цін на хліб та ін�

ші продукти харчування. За поперед�

німи прогнозами експертів, цьогоріч�

ний урожай буде хорошим і переви�

щить показники минулого року. Від�

так, експерти зазначають, що еконо�

мічне зростання в 2013 році приско�

риться, а це, в свою чергу, збільшить

рівень середньої заробітної плати.

Частка АПК у ВВП 
збільшиться

Основними бюджетоутворюючи�

ми галузями для України наразі є

металургія, машинобудування, наф�

тогазовий сектор. Незважаючи на

зниження активності в цих галузях,

жодних істотних змін у структурі на�

повнення бюджету в 2013 році еко�

номісти не прогнозують.

“Бюджетоутворюючою цьогоріч

залишатиметься роздрібна торгівля,

яка демонструє стабільні темпи зрос�

тання. А вона, як відомо, обкладаєть�

ся ПДВ, за рахунок якого поповню�

ється бюджет. Також доволі комфорт�

но в 2013 році почуватимуться галузі

машинобудування, АПК, та поступо�

во прискорюватиметься зростання

промислового виробництва в мета�

лургії. В цілому ми вважаємо, що цьо�

го року значно збільшиться частка

АПК в ВВП, поскільки очікується

гарний урожай, та частка промисло�

вості на тлі її ймовірного відновлен�

ня”,— зазначає пан Івченко.

Створення рівних 
податкових умов

На думку директора економічних

програм Центру Разумкова Василя

Юрчишина, наразі важливим зав�

данням для уряду є створення рів�

них умов введення бізнесу. “У нас

поряд із тим, що є велике податкове

навантаження, діють значні пільги.

А це — десятки мільярдів недоотри�

маних, умовно кажучи, коштів до

бюджету. Візьмемо, наприклад, по�

даток на прибуток. Деякі галузі

звільнені від нього або він мінімізо�

ваний до рівня 0,5 %. Це, в принци�

пі, нібито добре для однієї галузі.

Але ми повинні розуміти, що ці

пільги діють за рахунок інших сфер

економіки. Якщо якісь підприєм�

ства чи галузі отримують пільги у

вантажоперевезеннях, то це озна�

чає, що залізничний транспорт має

звідкись отримати додаткові доходи,

або ж чимось їх компенсувати. Тому

рівні умови для всіх економічних

суб’єктів — це надзвичайно важливо

для держави”,— переконаний фахі�

вець

Основними бюджетоутворюючими галузями для
України наразі є металургія, машинобудування,
нафтогазовий сектор. Незважаючи на зниження
активності в цих галузях, жодних істотних змін у

структурі наповнення бюджету в 2013 році економісти
не прогнозують
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Новатор у декоративно�прикладному
виді мистецтва

Декоративні тарелі, вироблені Петром Печор�

ним не тільки багаті на образні композиції, а й роз�

кривають художника як живописця та вишуканого

графіка. Експозиція свідчить про високий фаховий

рівень художника, педагога, людини чуйної душі та

широкого світогляду. Майстерність розписів до�

повнюється філософським осмисленням подій ці�

лої епохи в історичному форматі. Літературні сю�

жети Тараса Шевченка прочитав митець по�своєму

і закарбував в своїх багатопланових розписах. Сю�

жети із складної долі українського народу сповнені

традицій духовності. Задумані композиції розта�

шовані в складній площині, яка має вигляд вгнуто�

го кола. Подібну побудову використовували майс�

три в розписах куполів церков, саме спостерігання

за ними й надихнуло пана Печорного на такий вид

втілення своїх замислів. Звідціля його керамічні та�

релі отримали монументальний характер. Загалом

це свідчить про майстерне володіння художником

малюнком, перспективою, співвідношенням бага�

топланових елементів.

Представлена серія тарелів з 55 см кожної у діа�

метрі по суті стала новаторською у декоративно�

прикладному виді мистецтва. Водночас це своєрід�

ний підсумковий етап багаторічних творчих пошу�

ків художника. Як зазначив у бесіді Петро Петро�

вич, що його попередня праця на Городницькому

фарфоровому, Васильківському майоліковому та

Кам’янобродському фаянсовому заводах надали

йому неабияких практичних знань. Ось чому він

відчуває вільно глину, колір, форму, передчуває

кінцевий, після обпалення, результат.

У виробах майстра відчувається 
вирування трьох стихій — 
води, глини, вогню

Відкриваючи виставку, мистецтвознавець, за�

ступник директора Національного музею 

Т. Г. Шевченка Тетяна Чуйко зазначила, що пред�

ставленим тарелям притаманна яскрава виразність

форм, самобутнє орнаментальне оздоблення, яке

посилює творчий задум митця. В сюжетах відчу�

вається народна пісня, балади кобзарів. Дійсно, в

основі творчих задумів Петра Печорного майстер�

но простежується поетичність, своєрідна інтимна

лірика, в якій є місце особливим спостереженням.

Водночас його творам притаманне застосування

принципів основ народного мистецтва, що базує�

ться на монументальному рішенні з багатоплано�

вими площинами. Це свідчить про високий фахо�

вий рівень майстра. Така своєрідна реанімація мис�

тецьких традицій поєднана з багатогранним мис�

ленням художника, який відчуває епоху та сучас�

ний стан українського соціуму.

Вітання майстру від голови Національної спілки

художників України передав заслужений діяч мис�

тецтв України Микола Кіщук. “Ім’я Петра Печор�

ного є легендою на культурно�мистецький ниві

України. Бо, починаючи з 1954 року, його твори

постійно експонуються на різних виставках, дека�

дах, симпозіумах не в тільки в Україні, а й зарубіж�

жі”,— зазначив пан Кіщук. Серед гостей експози�

ції була чимала делегація педагогів, студентів з Ки�

ївського державного інституту декоративно�при�

кладного мистецтва ім. Михайла Бойчука, де Пет�

ро Печорний займається педагогічною практикою.

Вітаючи Петра Петровича з відкриттям виставки,

заслужений діяч мистецтв, відомий поет Віктор

Жельченко запевнив, що у представлених творах

відчувається вирування трьох стихій — води, глини,

вогню. Саме вони надають кожній тарелі особливої

динаміки, життєдайного руху. Але слід сказати ще й

про музу серця — люблячу дружину Надію Григо�

рівну. Саме вона, художниця за фахом, з особливою

тактовністю, спостережливістю та любов’ю розді�

лила нелегкий шлях у мистецтві свого чоловіка.

Про кожен твір Петра Печорного вона може розпо�

відати годинами, бо по суті є і першим критиком, і

глядачем його кожної творчої знахідки.

Як зазначив народний художник України Воло�

димир Прядко, розпис ангобами потребує особли�

вої художньої майстерності, володіння суто техно�

логічними вимогами обпалення. Тому слід під�

креслити творчу вдачу митця, що розкрилася у

стриманій світлій теракотовій гамі, яка вдало роз�

криває суто українську тематику. Логічна ритміка

кольорових плям та декоративних елементів нада�

ла художню рівновагу тарелям. Все це вплинуло на

гармонійну організацію форми та змісту. Це теж

вдала знахідка художника. Світла гама теракотових

полив пом’якшує загальний драматизм героїв 

Т. Шевченка і надає простору для роздумів про

світлу долю нашого народу на майбутнє.

У своїх роботах автор черпає 
натхнення з фольклорних мотивів, 
подій з народного життя

Незважаючи на те, що кожна таріль може мати

своє окреме існування, вони поєднані вдало роз�

критою національною ідеєю. Художник черпає

натхнення з фольклорних мотивів, артефактів, по�

дій з народного життя, що й обумовило заверше�

ність та лаконічність творчого задуму. Таке збага�

чення робить колекцію унікальною серед інших

витворів сучасного українського мистецтва.

Слід підкреслити особливе переосмислення ху�

дожником знакових подій, які закарбував поет у

своїх літературних творах. В цьому контексті Петро

Печорний розкрився як самобутній глибоко мис�

лячий митець, зазначив у своєму виступі заслуже�

ний діяч мистецтв України, відомий поет Михайло

Шевченко. “Думаю, що в цій площині особливе

значення мала участь у численних пленерах, які

відбувалися у селі Халенівка на Полтавщині,—

розповів він.— Саме звідтіля художник збагатив

своє уявлення характерними сільськими мотивами

з клунями, тинами, дворищами, хатками під соло�

мою”. За його словами, все це вдало майстер вико�

ристав у своїй творчості. Кожна таріль має свого

смислового центрального героя, навколо якого

проходить дійство. Складний розпис ангобами з

обраною стриманою теракотовою гамою, в ото�

ченні світлозелених та сонячних жовтих кольорів,

вдало спрацьовує на поєднання багатопланових

композицій. Вражають своєю завершеністю твори

із зображенням козака Мамая. Цей образ прийшов

до нас з народного лубка й уособив багатовікову

боротьбу українського народу з поневолювачами.

Шевченківська тема проходить 
через усю творчість 
Петра Печорного

Заслужений художник України Микола Шелест

підкреслив, що твори Печорного — вершина твор�

чої майстерності в декоративно�прикладному виді

мистецтва. Ця тема проходить червоною стрічкою

у Тараса Шевченка й послідовно проілюстрована

художником через центральні образи таких таре�

лів, як “Шевченко�художник”, “Шевченко�поет”,

“Катерина”, “Перебендя”, “Тополя”, “До Основ’�

яненка”, “Кавказ”, “Тарасова ніч”, “Невольник”

та ін. Композиції доповнені рядками віршів та

сценками з народного життя, що загалом підсилює

художню виразність твору.

В якій би галузі не працював Петро Печорний,

його творам притаманний особливий творчий

стиль з високим художнім рівнем виконання. У йо�

го творчості поєдналися українське мислення та

світова класика, які створюють підґрунтя для непо�

вторних художніх образів. Але Шевченківська тема

проходить  через усю творчість Печорного. В чис�

ленних доробках художник втілює балади Пере�

бенді, освячуючи нашу свідомість правдивими

фактами з історії нашого народу. Тут і знання

фольклору, народних звичаїв, літератури, загальної

культури та семантики. Кодові знаки вільно трак�

туються в площинах, геометричні орнаменти пле�

туть свою думку, вдало доповнюючи постаті голов�

них героїв. Живуть своїм життям герої Петра Пе�

чорного, страждають, борються, розповідають про

складну свою долю. Такою бачив Україну поет і за�

карбував її знакові історичні сторінки у своїх по�

етичних доробках, а художник збагатив кожну дум�

ку творчими образами. За словами фахівців, ство�

рена серія тарелів може бути візитівкою нашої дер�

жави та змістовним посібником по вивченні історії

нашого народу, прекрасним ілюстративним мате�

ріалом для всіх, хто цікавиться українським мис�

тецтвом.

Свідком плідної творчості є участь Петра Печор�

ного у понад ста художніх виставках. Повний ре�

єстр творів налічує до 1500 позицій, значна части�

на яких зберігається у багатьох художніх та крає�

знавчих музеях України. Це витвори з кераміки,

графічні, станковий живопис, монументальні

скульптурні доробки. Твори майстра, обдаровано�

го яскравого представника сучасного українського

мистецтва, входять у золоту скарбницю мистець�

кого надбання України

День пам’яті святої мучениці Тетяни

Коли у Римі до влади прийшов гонитель

християн Ульпіан і кров християн полилася

рікою, схопили і діаконесу Татіану. Язични�

ки ввели її в храм Аполлона, щоб вона по�

клонилась, свята помолилась до Христа — і

тут відбувся раптом землетрус, ідола рознес�

ло на друзки і частина храму обвалилась, за�

валивши жерців і багатьох язичників. І коли

святу діву почали бити і викололи їй очі, во�

на все зносила мужньо і молилась за своїх

мучителів. І коли кати побачили чотирьох

янголів, які оточили святу і відводили від

неї удари, і почули Глас з небес, то повірили

в Христа і пали до ніг Татіани. За це вони бу�

ли одразу ж вбиті. На другий день святу зно�

ву піддали тортурам: били, різали її тіло, але

з ран полилось молоко замість крові і в по�

вітрі розлились пахощі. Мучителі знемогли,

заявили, що хтось невидимий їх самих б’є

залізними палицями, і дев’ятеро катів тут же

померли. Наступного ранку вражені мучи�

телі побачили, що після всіх тортур Тетяна

з’явилась на суд повністю здоровою і ще

більш сяючою і прекраснішою, ніж раніше.

Тоді її відвели до цирку і випустили на неї

лева, та звір не торкнувся святої і став по�

кірно лизати її ноги. Тоді її кинули у вогонь,

але той не зашкодив мучениці. Язичники,

думаючи, що вона чародійка, постригли їй

волосся, аби позбавити її чарівної сили, і за�

крили в храмі Зевса. Через три дні, зайшов�

ши до храму, жерці побачили знищеного в

прах ідола і святу, що радісно закликала ім’я

Господа. І тоді винесений був Татіані смерт�

ний вирок, і вона була усічена мечем. Разом

з нею, як християнин, був страчений і бать�

ко святої, який відкрив їй істини віри Хрис�

тової.

Ім’я “Татіана” дуже давнє і в перекладі з

грецької означає “упорядниця, засновни�

ця”.

Саме на Тетянин день, 25 січня 1755 року,

імператриця Єлизавета Петрівна підписала

указ “Про заснування Московського уні�

верситету”. День підписання указу генерал�

ад’ютант граф Іван Шувалов вибрав не ви�

падково: таким чином він зробив своєрід�

ний подарунок на іменини своїй матері —

Тетяні Петрівні.

Відтоді свята Тетяна вважається покрови�

телькою студентів і педагогів. Традиційно

Тетянин день широко святкують студенти.

Спочатку це свято відзначали лише в

Москві і дуже пишно. За спогадами очевид�

ців, щорічне святкування Тетяниного дня

було для Москви справжньою подією.

Складалось воно з двох частин: короткої

урочистої церемонії в приміщенні Москов�

ського університету і шумного народного

гуляння, брала участь в ньому майже вся

столиця. До речі, в цей день квартальні на�

віть надзвичайно нетверезих студентів не чі�

пали. А якщо і наближались до них, то лише

щоб довідатись: “Чи не потребує пан сту�

дент допомоги?”.

Пізніше Микола І видав указ, в якому

розпорядився святкувати не день відкриття

університету, а підписання акту про його ут�

вердження.

Так волею монарха з’явилося студентське

свято — День студентів. До того ж, з нього

починались студентські канікули, і саме цю

подію студентська громада завжди відзнача�

ла весело і гучно. Святкування “професій�

ного” дня студентів мало свої традиції і ри�

туали — влаштовувались урочисті акти з

роздачею нагород та промовами. І сьогодні,

як і сто років тому, студенти влаштовують

гучні та веселі гуляння в цей день. Бо, як ві�

домо, студент ніколи не пропустить шанс

відпочити від навчання,— згідно з народ�

ною мудрістю, від нескінченного святку�

вання його відволікає лише “гарячий” се�

сійний час

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української Православної Церкви

В Голосієво продовжують 
роботу пункти обігріву
Найближчими днями в Києві очі ється знач-

не зниження температ ри. Це стане справжнім
випроб ванням для людей, я і в сил різних об-
ставин опинилися на в лиці.
З метою ни нення переохолодження та на-

дання їм допомо и, в Голосіївсь ом районі
столиці продовж ють діяти 5 мобільних п н тів

обі рів , до я их може зверн тися ожен, хто потреб ватиме допомо-
и в морозн по од .
Об’є ти ф н ціон ють на територіях “Володимирсь о о” (в л. Горь-
о о, 115), “Одесь о о” (просп. А адемі а Гл ш ова, 32-38), “Деміїв-
сь о о” (в л. Ізюмсь а, 1), “Терем и-2” (в л. Лятошинсь о о, 14) рин-
ів та на території пожежної частини № 35, що розташована на в л. Ка-
сіяна, 7.
В п н тах обі рів цілодобово працюють рят вальни и та працівни и

соціальних сл жб. Громадяни, я і потреб ють допомо и, забезпеч ю-
ться арячим чаєм, б тербродами

Подання податкової звітності в електронному
вигляді стає дедалі популярнішим
У Голосієво спостері ається стрім е зростання іль ості платни ів,

що подають подат ов звітність в еле тронном ви ляді. Та , з момен-
т від риття, станом на 1 січня 2013 ро посл ами а редитовано о
центр сертифі ації лючів ДПІ Голосіївсь ом районі с ористалось
4225 платни ів, а з почат цьо о ро — 480 осіб.
Працівни и Державної подат ової інспе ції Голосіївсь о о район по-

стійно проводять роз’яснювальн робот серед лієнтів щодо перева
подання подат ової звітності засобами теле ом ні аційно о зв’яз .
Важливим ро ом цьом напрям стало підписання Меморанд м
між ДПС У раїни та найбільшими А редитованими сертифі аційними
центрами на рин У раїни щодо поліпшення процес подання звітно-
сті, впровадження еле тронних сервісів та розвит еле тронно о до-
ментообі

Власник грального закладу
сплатить 170 тис. грн
Оболонсь ий районний с д підтримав пози-

цію про рат ри Оболонсь о о район столиці
та зас див власни а рально о за лад до
сплати 170 тис. рн штраф за зайняття раль-
ним бізнесом. Задля проведення азартних і ор
неле альний підприємець придбав 39 ральних
автоматів та 8 омп’ютерів із заздале ідь вста-

новленим про рамним забезпеченням, та званим “вірт альним ази-
но”. У подальшом техні а б ла завезена до орендовано о нежило о
приміщення на пр. Героїв Сталін рада, 44-а, де підприємцем б ли
створені мови для здійснення азартних і ор та видачі ви раш рав-
цям. Він безпосередньо онтролював діяльність розважально о за ла-
д . Про це “Хрещати ” повідомили в прес-сл жбі про рат ри Обо-
лонсь о о район . На адаймо, що з ідно ст. 2 За он У раїни “Про за-
борон рально о бізнес в У раїні”, в нашій державі забороняється
ральний бізнес та часть в азартних і рах

Працівники Подільської ДАІ
провели рейд
Правоохоронцями під час проведення опера-

тивно-профіла тичних заходів під мовною на-
звою “Авторозбор а” б ло перевірено всі а-
ражно-б дівельні ооперативи, автостоян и,
шиномонтажі, станції технічно о обсл ов ван-
ня з метою виявлення раніше ви радених
транспортних засобів, не розмитнених та місць
їх роз омпле т вання.

Під час рейд виявлено 5 місць роз омпле т вання, я і розташовані
на території Подільсь о о район . Та , зо рема під час перевір и авто-
мобільної стоян и “Вест”, розташованої по в л. Стецен а, 18, виявле-
но автомобіль "Крайслер", я ий значився, я раніше ви радений в
Дарниць ом районі столиці. На цій же автостоянці б ло виявлено ав-
томобіль Мерседес, що та ож б в розш . При перевірці аражно-
б дівельно о омпле с “Лісний” виявлено ви радений автомобіль
"Ніссан", повідомили “Хрещати ” відділі ДАІ Подільсь о о РУ ГУ
МВС У раїни в місті Києві

Тарелі
майстра

доповнені ряд ами
віршів Тараса

Шевчен а та сцен ами
з народно о життя, що

за алом підсилює х дожню
виразність твор

Повний реєстр творів народно о х дожни а У раїни,
професора Петра Печорно о наліч є до 1500
позицій, значна частина я их збері ається
ба атьох х дожніх та раєзнавчих м зеях У раїни

Новини районів

25 січня Православна Цер ва відзначає день пам’яті святої м чени-
ці Тетяни “і з нею в Римі потерпілих”, а ст денти в зів — День ст -
дентства. Свята Тетяна ( рець е Татіана), я свідчить пере аз, жила
в Римі II-III століттях, за часів жорсто их онінь на християн. Її
бать о, знатний римлянин, таємно сповід вав вір в Іс са Христа і
виховав свою доч в християнсь ом д сі. Вона не вийшла заміж і
присвятила себе сл жінню Бо ові. З одом б ла поставлена діа оне-
сою в одном з римсь их храмів, де в постах і молитвах до лядала
за хворими та допома ала н жденним.

Майстер 
декоративно�
прикладного
мистецтва
Петра Печорного висунуто на здобуття 
найвищої нагороди в галузі мистецтва — 
Національної премії ім. Т. Г. Шевченка
Валентина ЄФРЕМОВА
мистецтвознавець, заслужений працівник
культури України, 
спеціально для “Хрещатика”

У столиці відб лася персональна ви-
став а тарелів народно о х дожни а
У раїни, професора, фахівця де о-
ративно-при ладно о мистецтва
Петра Печорно о. В приміщенні На-
ціонально о м зею Т. Г. Шевчен а
б ло представлено понад 30 ера-
мічних виробів на теми “Кобзаря”.
За алом же майстер є часни ом
понад ста е спозицій. Повний ре-
єстр йо о творів наліч є до 1500 по-
зицій, значна частина я их збері ає-
ться ба атьох х дожніх та рає-
знавчих м зеях У раїни. Тож не див-
но, що він серед претендентів на
здоб ття щорічної найвищої на оро-
ди в ал зі мистецтва — Національ-
ної премії Т. Г. Шевчен а.
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Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення 
"Комітет мікрорайону "Дніпровець" у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 674/8958 від 25 грудня 2012 року
Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 3, 8, 9, 11,

13, 14, 16, 17, 24 Закону України "Про органи самоорганізації населення", рішення Київської міської ради від 26.09.2002 № 10/170
"Про органи самоорганізації населення в місті Києві", враховуючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації
населення від 20.11.2012 № 29/233
КО
278/2, протокол конференції жителів за місцем проживання по ініціюванню створення ор

гану самоорганізації населення від 17.11.2012 та список учасників зборів жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Дозволити створити орган самоорганізації населення та визначити

його назву — "Комітет мікрорайону "Дніпровець".
2. Визначити, що орган самоорганізації населення "Комітет мікрорайо�

ну "Дніпровець" у Дніпровському районі м. Києва діє в межах території та�
ких будинків:

вулиця Алма�Атинська, №№ 39�в, 39�г, 39�д, 39�е, 39�з, 52, 52�а, 54,
56, 66, 70, 89�а, 89�б, 99/2,101, 101�а, 101�б, 103/1,107/2;

вулиця Волхівська, №№ 3,5;
вулиця Макаренка, №"№ 3,4, 6, 5/8;
вулиця Марганецька, №№ 10,12,14/11,16/16, 22,26;
вулиця Олекси Дундича, № 2;
вулиця Сергія Лазо, 2, 10/8, 12/7, 13/14.
Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживання від

17.11.2012 на території діяльності органу самоорганізації населення "Ко�
мітет мікрорайону "Дніпровець" мешкають на законних підставах (зареєс�
тровано за місцем проживання) 5284 жителі, у тому числі 3981 житель, які
мають право голосу станом на 17.11.2012.

3. Основними напрямками діяльності органу самоорганізації населен�
ня "Комітет мікрорайону "Дніпровець" у Дніпровському районі м. Києва є:

3.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого
значення у межах Конституції і законів України.

3.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб
жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

3.3. Участь у реалізації соціально�економічного, культурного розвитку те�
риторії діяльності органу самоорганізації населення, інших місцевих програм.

4. Надати органу самоорганізації населення "Комітет мікрорайону
"Дніпровець" у межах території його діяльності такі власні повноваження:

4.1. Представляти разом з депутатами Київради інтереси жителів у Ки�
ївраді, місцевих органах виконавчої влади.

4.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації ак�
тів Президента України та органів виконавчої влади, рішень Київради та її
виконавчого органу, розпоряджень Київського міського голови, рішень,
прийнятих місцевими референдумами.

4.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів програм
соціально�економічного і культурного розвитку, бюджетів міста Києва.

4.4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у захо�
дах щодо охорони навколишнього природного середовища, проведенні
робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані прибу�
динкових територій, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат
дитячої творчості, клубів за інтересами тощо.

4.5. Організовувати на добровільних засадах участь населення у захо�
дах щодо ремонту приміщень загального користування із дотриманням
встановленого законодавством порядку проведення таких робіт.

4.6. Здійснювати контроль за якістю надання громадянам, які мешка�
ють у житловому будинку на території діяльності органу самоорганізації
населення, житлово�комунальних послуг та за якістю проведених у жит�
лових будинках ремонтних робіт.

4.7. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаці�

ям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно�освітньої,
спортивно�оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку ху�
дожньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню куль�
турної спадщини, традицій народної культури, охороні пам'яток історії та
культури, впровадженню в побут нових обрядів.

4.8. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам,
сім'ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпе�
ченим та багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям�сиро�
там та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції
з цих питань до Київради.

4.9. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійс�
ненні ними протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням
правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського кон�
тролю за додержанням вимог пожежної безпеки.

4.10. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у
забезпеченні охорони громадського порядку.

4.11. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян.
4.12. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які

мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення.
4.13. Сприяти депутатам Київради в організації зустрічей з виборцями,

прийому громадян і проведенні іншої роботи з мешканцями.
4.14. Інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації населен�

ня, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.
5. Орган самоорганізації населення "Комітет мікрорайону "Дніпровець"

набуває власних повноважень після його легалізації у виконавчому органі
Київради (Київській міській державній адміністрації) в порядку, встановле�
ному статтею 13 Закону України "Про органи самоорганізації населення".

6. Органу самоорганізації населення "Комітет мікрорайону "Дніпро�
вець" в місячний термін після легалізації направити до секретаріату Київ�
ради копії таких реєстраційних документів: положення про орган самоор�
ганізації населення, свідоцтва про реєстрацію у виконавчому органі Київ�
ради (Київській міській державній адміністрації), списку персонального
складу членів органу самоорганізації населення. У разі легалізації шляхом
державної реєстрації: свідоцтва про державну реєстрацію, довідки про
ідентифікаційний код (ЄДРПОУ).

7. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населен�
ня "Комітет мікрорайону "Дніпровець" у межах своїх повноважень здійс�
нюють Київська міська рада та виконавчий орган Київради (Київська місь�
ка державна адміністрація).

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

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжна�
родних зв'язків та інформаційної політики і на виконавчий орган Київради
(Київську міську державну адміністрацію).

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про затвердження змін до додатка 2 до Міської цільової програми розвитку
туризму в м. Києві до 2015 року

Рішення Київської міської ради № 679/8963 від 25 грудня 2012 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 3 статті 8 та

статті 12 Закону України "Про туризм", Стратегії розвитку туризму і курортів, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 6 серпня 2008 року № 1088
р, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни до додатка 2 до Міської цільової програми розвит�
ку туризму в м. Києві до 2015 року, затвердженої рішенням Київської
міської ради від 01.11.2012 № 221/8505, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього  рішення  покласти на постійну комі�

сію Київради з питань культури та туризму і постійну комісію Київради з
питань бюджету та соціально�економічного розвитку

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

8. Підготовка персоналу для експлуатації ІТС ЄІПК
8.1. Система навчання та підвищення кваліфікації користувачів ІТС ЄІПК

створюється та функціонує на базі Київського міського центру перепідготов�
ки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій
і забезпечує підготовку персоналу для експлуатації ІТС ЄІПК.

9. Фінансування робіт із створення ІТС ЄІПК

9.1. Фінансування заходів із створення, забезпечення функціону�
вання та розвитку ІТС ЄІПК здійснюється відповідно до Міської ці�
льової програми з розвитку електронного урядування в місті Києві
на відповідні роки, затвердженої рішенням Київської міської ради.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про затвердження Положення про інформаційно
телекомунікаційну систему
"Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва"

Рішення Київської міської ради № 689/8973 від 25 грудня 2012 року
Відповідно до Закону України "Про захист інформації в інформаційно
телекомунікаційних системах", рішення Київської місь


кої ради від 10 листопада 2011 року № 602/6838 "Про затвердження Міської цільової програми з розвитку електронного урядуван

ня в місті Києві на 2012
2014 роки", з метою визначення структури, складових та призначення інформаційно
телекомунікаційної
системи "Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва" Київської міської ради та її виконавчого органу
(Київської міської державної адміністрації) Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про інформаційно�телекомунікаційну систему "Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва", що

додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних,

міжнародних зв'язків та інформаційної політики.
Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 25 грудня 2012 року № 689/8973

ПОЛОЖЕННЯ
про інформаційно
телекомунікаційну систему "Єдиний інформаційний простір 

територіальної громади міста Києва"

1. Загальні положення
1.1. Положення про інформаційно�телекомунікаційну систему "Єдиний

інформаційний простір територіальної громади міста Києва" (далі — Поло�
ження) визначає мету, призначення, завдання, структуру та склад інформа�
ційно�телекомунікаційної системи "Єдиний інформаційний простір терито�
ріальної громади міста Києва" Київської міської ради та її виконавчого ор�
гану (Київської міської державної адміністрації) (далі — ІТС ЄІПК).

1.2. Правовою основою діяльності ІТС ЄІПК є закони України "Про міс�
цеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про
столицю України — місто�герой Київ", "Про інформацію", "Про Основні за�
сади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 — 2015 роки",
"Про захист інформації в інформаційно�телекомунікаційних системах".

1.3. У цьому Положенні терміни вживають в значеннях, наведених у за�
конах України "Про інформацію", Про захист інформації в інформаційно�те�
лекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних", "Про теле�
комунікації".

1.4. ІТС ЄІПК створюється і використовується в інтересах підприємств,
установ та організацій, що належать до комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва (далі — абоненти) для ведення єдиного захищено�
го електронного документообігу.

1.5. ІТС ЄІПК — це сукупність організаційно�розпорядчих заходів, про�
грамно�технічних та телекомунікаційних засобів, що забезпечують обробку
інформаційних ресурсів територіальної громади міста Києва (уведення,
записування, зчитування, зберігання, знищення, приймання, передавання
та інше) та авторизований доступ до цих інформаційних ресурсів.

2. Мета, призначення та завдання ІТС ЄІПК
2.1. Метою діяльності ІТС ЄІПК є впровадження у абонентів єдиного за�

хищеного електронного документообігу для створення загальноміського ін�
формаційного простору територіальної громади міста Києва.

2.2. Призначення ІТС ЄІПК — інформаційно�довідкове та організаційно�
технологічне забезпечення діяльності абонентів.

2.3. Відповідно до свого призначення ІТС ЄІПК виконує такі завдання:
формування єдиного електронного інформаційного простору територіаль�
ної громади міста Києва, ведення баз даних в єдиному інформаційному се�
редовищі, автоматизація процесів діловодства, підготовка статистичних
даних з метою скорочення часу на обробку й передачу інформації;

надання користувачам системи, в межах повноважень, доступу до ін�
формації, що зберігається в системі;

надання фізичним та юридичним особам доступу до публічної інформації;
забезпечення постійного ефективного контролю за виконанням законів

України, указів, розпоряджень і доручень Президента України, постанов
Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів Укра�
їни, рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голо�
ви, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), наказів керівників структурних підрозділів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації), розпоряджень голів районних в місті Києві державних адмініс�
трацій, рішень колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), доручень керівництва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та інших;

обмін інформацією між абонентами із використанням захищеної техно�
логії;

забезпечення комплексного захисту інформації та розмежування досту�
пу до інформації, що зберігається в базах даних ІТС ЄІПК.

3. Інформаційні ресурси ІТС ЄІПК
3.1. Інформаційні ресурси ІТС ЄІПК є інформаційними ресурсами тери�

торіальної громади міста Києва, які накопичуються в процесі повсякденної
діяльності абонентів.

3.2. Основними джерелами формування інформаційних ресурсів ІТС
ЄІПК є абоненти.

3.3. Вимоги щодо оброблення інформації абонентами (користувачами) у
ІТС ЄІПК визначаються Порядком із роботи в єдиному захищеному елек�
тронному документообігу, який розробляється виконавчим органом Київ�
ської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та за�
тверджується в установленому порядку.

3.4. Порядок формування та ведення баз даних визначається положен�
нями про бази даних, які розробляються власниками цих баз даних та за�
тверджуються в установленому порядку.

3.5. Інформація, що обробляється в ІТС ЄІПК, є власністю територіаль�
ної громади міста Києва і підлягає захисту в установленому порядку.

4. Суб'єкти правових відносин ІТС ЄІПК
4.1. Суб'єктами правових відносин ІТС ЄІПК є:
власник ІТС ЄІПК; розпорядник ІТС ЄІПК; власник інформації ІТС ЄІПК;

адміністратор ІТС ЄІПК; адміністратор безпеки ІТС ЄІПК.
4.2. Власником ІТС ЄІПК є територіальна громада міста Києва.
4.3. Розпорядником ІТС ЄІПК є апарат виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації). Право розпоря�
джатися системою ЄІПК надається розпоряднику системи — заступнику го�
лови Київської міської державної адміністрації — керівнику апарату виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції).

Завдання розпорядника — вирішення організаційних питань щодо забез�
печення функціонування системи, надання абонентам (користувачам) до�
ступу до інформації, що в ній обробляється, ведення їх обліку, прийняття
взаємоузгоджених управлінських рішень стосовно її розвитку і вдоскона�
лення, координації діяльності відповідних складових системи.

Розпорядник ІТС ЄІПК відповідає за матеріально�технічне та програмне
забезпечення функціонування ІТС ЄІПК.

4.4. Власником інформації ІТС ЄІПК є абоненти та користувачі ІТС ЄІПК,
яким розпорядником ІТС ЄІПК в установленому порядку надані права до�
ступу до ІТС ЄІПК для здійснення оброблення інформації.

4.5. Адміністратор ІТС ЄІПК — структурний підрозділ апарату виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
який відповідає за функціонування та експлуатацію ІТС ЄІПК і здійснює кон�
троль за дотриманням правил, процедур, технології обробки інформації
абонентами (користувачами).

4.6. Адміністратор безпеки ІТС ЄІПК — структурний підрозділ апарату ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації), який відповідає за захист інформаційних ресурсів ІТС ЄІПК та до�
тримання вимог політики безпеки в системі.

5. Створення, функціонування, розвиток та технічний захист ІТС ЄІПК
5.1. Організаційно�кадрове забезпечення, створення, функціонування та

розвиток ІТС ЄІПК здійснюються апаратом виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Програмно�технічне та інформаційне забезпечення ІТС ЄІПК здійсню�
ється:

щодо формування і підтримання в актуальному стані баз даних — влас�
никами інформації, яка вноситься до баз даних;

щодо збереження та захисту від порушення цілісності та несанкціонова�
ного доступу, дотримання правил і процедур одержання інформації — роз�
порядником ІТС ЄІПК.

5.2. Оснащення технічними та технологічними засобами базується на
використанні сучасних інформаційних технологій, засобів комп'ютерної
техніки, телекомунікаційного обладнання, загальносистемного та приклад�
ного програмного забезпечення. Абоненти ІТС ЄІПК повинні бути об'єдна�
ні єдиною телекомунікаційною мережею.

5.3. Інформаційне забезпечення базується на цілісності та несуперечли�
вості інформації в єдиному інформаційному просторі організаційної інфра�
структури обліків ІТС ЄІПК, що забезпечується використанням типового
програмного забезпечення, єдиної технології обробки та обміну даними,
типовою структурою даних та правилами їх інтеграції, уніфікованою систе�
мою класифікації, кодування та контролю інформації. Розроблення та вне�
сення змін до програмного забезпечення ІТС ЄІПК є прерогативою апара�
ту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).

5.4. Захист інформаційних ресурсів ІТС ЄІПК здійснюється шляхом ство�
рення та забезпечення функціонування комплексної системи захисту ін�
формації (далі — КСЗІ) з підтвердженою відповідністю. Підтвердження від�
повідності здійснюється за результатами державної експертизи в порядку,
визначеному вимогами Положення про державну експертизу у сфері тех�
нічного захисту інформації, затвердженого наказом адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 16 травня
2007 року № 93, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня
2007 року за № 820/14087.

КСЗІ забезпечує захист інформаційних ресурсів (банків даних) ІТС ЄІПК
шляхом впровадження комплексу технічних, криптографічних, організацій�
них та інших заходів і засобів захисту інформації, спрямованих на недопу�
щення блокування інформації, несанкціонованого ознайомлення з нею
та/або її модифікації.

Завданням КСЗІ ІТС ЄІПК відповідно до нормативних документів з тех�
нічного захисту інформації є забезпечення встановленої політики безпеки
та реалізація необхідних організаційних, інженерно�технічних заходів і про�
грамно�технічних засобів захисту, ефективне протистояння ймовірним за�
грозам інформаційним ресурсам ІТС ЄІПК з надання основних функціо�
нальних послуг безпеки: конфіденційності, цілісності, доступності, спосте�
режливості.

6. Структура ІТС ЄІПК
6.1. Визначення складу технічних та програмних засобів складових сис�

теми ЄІПК, їх функціональних можливостей, кількості, порядку та строків
експлуатації здійснюється розпорядником ІТС ЄІПК.

Усі відомості про склад, використання, технічний стан, ремонт і перемі�
щення технічних засобів та програмного забезпечення складових ІТС ЄІПК
відображаються у відповідних формулярах.

Технічні засоби та програмне забезпечення всіх складових ІТС ЄІПК по�
винні триматися укомплектованими згідно з експлуатаційною документа�
цією у справному стані та постійній готовності до застосування за призна�
ченням.

Розукомплектування або вилучення технічних засобів та програмного за�
безпечення зі складу будь�яких складових ІТС ЄІПК допускається тільки з
письмового дозволу розпорядника системи.

Абоненти (користувачі) зобов'язані дотримуватися заходів безпеки під
час експлуатації технічних засобів складових ІТС ЄІПК.

6.2. Складовими ІТС ЄІПК є: центральна підсистема;
програмно�апаратні комплекси автоматизації абонентів; телекомуніка�

ційна мережа; комплексна система захисту інформації.
6.3. Центральна підсистема ІТС ЄІПК — це сукупність програмно�техніч�

них засобів, призначених для обробки та збереження інформації, які забез�
печують:

обробку (введення, записування, зберігання, знищення, приймання та
передавання) інформації та формування баз даних електронного докумен�
тообігу;

створення, накопичення і зберігання реєстраційних і контрольних карток
документів та їх електронних копій;

коригування і друкування реєстраційних карток;
пошук документів за їх реєстраційними реквізитами;
надання користувачам системи, в межах повноважень, доступу до ін�

формації, що зберігається в ІТС ЄІПК;
архівування даних;
обмін інформацією між абонентами із використанням захищеної техно�

логії;
моніторинг стану інформаційного обміну між складовими ІТС ЄІПК, а та�

кож системних журналів аудиту роботи користувачів, програмних і техніч�
них засобів;

захист інформації під час її обробки в ІТС ЄІПК.
6.4. До складу центральної підсистеми ІТС ЄІПК входять: основний та

резервний сервери баз даних;
сервер імпорту зовнішніх даних;
WЕВ�сервери;
засоби захисту інформації;
автоматизовані робочі місця користувачів системи.
6.5. Технічні засоби, спеціальне та загальне програмне забезпечення,

що входять до складу ІТС ЄІПК, технічна та експлуатаційна документація на
них, дійсні повні й умовні найменування є відкритою інформацією.

7. Використання та доступ до інформаційних ресурсів ІТС ЄІПК
7.1. Авторизований доступ до інформаційних ресурсів ІТС ЄІПК здійсню�

ється безпосередньо з автоматизованих робочих місць користувачів.
7.2. Порядок та регламент здійснення інформаційного обміну між скла�

довими ІТС ЄІПК, використання технологій доступу до інформації (баз да�
них), файлів інформаційного обміну, склад їх реквізитів визначаються роз�
порядником ІТС ЄІПК.

7.3. Абоненти (користувачі) забезпечують використання інформації, що
обробляється в ІТС ЄІПК, тільки зі службовою метою відповідно до встанов�
леного порядку. Така інформація не підлягає поширенню та передаванню
іншим особам, крім випадків, передбачених законодавством.

7.4. Абоненти (користувачі) ІТС ЄІПК відповідають за достовірність ін�
формації, що вводиться ними до відповідних баз даних ІТС ЄІПК, та зобов'�
язані дотримуватися законодавства про інформацію.

7.5. Контроль за дотриманням вимог щодо обробки інформації здійснює
розпорядник ІТС ЄІПК.

7.6. Технічне обслуговування і супровід мережевого устаткування, апа�
ратних та програмних засобів ІТС ЄІПК здійснюються фахівцями інформа�
ційного напрямку.

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 25 грудня 2012 року № 679/8963

Зміни до додатка 2 до Міської цільової програми розвитку туризму в м. Києві до 2015 року
"Перелік завдань та заходів Міської цільової програми розвитку туризму в м. Києві 

до 2015 року"
1. У завданні 2 "Розвиток інфраструктури туризму і гостинності":
Позицію заходу "Визначення та створення місць паркування, стоянок і зупинок туристично�екскурсійного транспорту та їх облаштування

відповідними інформаційними знаками" викласти у такій редакції:

Найме�
нуван�
ня
показ�
ника

Значення показника Найменування
заходу

Голов�
ний
розпо�
рядник
бюд�
жетних
коштів,
інвестор

Джере�
ла
фінан�
сування

Прогнозні обсяги фінансування, 
тис. гривень

Очікува�
ний
резуль�
тат

усьо�
го

за роками усього за роками

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Кіль�
кість
схем,
оди�
ниць

1 1 Визначення та
створення місць
паркування,
стоянок і
зупинок
туристично�
екскурсійного
транспорту та їх
облаштування
відповідними
інформаційни�
ми знаками

Управ�
ління
туризму

Дер�
жавний
бюджет

Ство�
рення
дорож�
ніх умов
для
прове�
дення
авто�
бусних
екскур�
сій

Місцеві
бюд�
жети

235,00 235,00

Інші
джере�
ла

Разом 235,00 235,00

Най�
мену�
ван�
ня
показ�
ника

Значення показника Наймену�
вання
заходу

Голов�
ний
розпо�
рядник
бюд�
жетних
коштів,
інвестор

Джере�
ла
фінан�
сування

Прогнозні обсяги фінансування, 
тис. гривень

Очі�
кува�
ний
ре�
зуль�
тат

усьо�
го

за роками усього за роками

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Кіль�
кість
схем,
оди�
ниць

Організа�
ція та про�
ведення
просуван�
ня м. Ки�
єва як ту�
ристично�
го центру

Дер�
жавний
бюджет

Місцеві
бюд�
жети

10710,00 800,00 2850,00 3530,00 3530,00

Інші
джере�
ла

720,00 240,00 240,00 240,00

Разом 11430,00 800,00 3090,00 3770,00 3770,00

2. У завданні 5 "Впровадження ефективної іміджевої та маркетингової політики, яка направлена на популяризацію м. Києва":
2.1. Позицію заходу "Організація та проведення маркетингової кампанії з просування м. Києва як туристичного центру" викласти у такій редакції:
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 25 січня 2013 року

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

¬» ŒÕ¿¬◊»… Œ–√¿Õ  »Ø¬—‹ ŒØ Ã≤—‹ ŒØ –¿ƒ»
( »Ø¬—‹ ¿ Ã≤—‹ ¿ ƒ≈–∆¿¬Õ¿ ¿ƒÃ≤Õ≤—“–¿÷≤fl)
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2.2. Позицію заходу "Розвиток виставкової діяльності в м. Києві та участь в міжнародних виставочних заходах за кордоном, у тому числі:
� проведення традиційних виставок�ярмарків "Київ � древня і сучасна столиця України" (КІТF);
� організація та проведення виставок�ярмарків за участю міст�побратимів;
� проведення сезонних спеціалізованих туристичних салонів дитячого, молодіжного та сімейного відпочинку "Канікули. Весна � літо", "Канікули. Осінь

� зима";
� забезпечення участі м. Києва в міжнародних та національних туристичних виставках, салонах та ярмарках (UITT, МІТF, МІТТ, ІТВ, "Ferien�Messe"

"Fitur", ІМТМ, ЕІВТМ, "Тhe New York Times Travel Show", "Крим. Курорти. Туризм.", ІТV, "Мондіаль", "Познань", "Варшава", ТІТF, СВR, WТМ, ІСТМ,
інших)" викласти у такій редакції:

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції 

18 січня 2013 р. за № 4/996

Про встановлення тарифів 
на виробництво і постачання теплової енергії ДП "ГНСЦЦАУ"

Розпорядження № 2388 від 29 грудня 2012 року
Відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування' в Україні", статті 20 Закону України "Про теплопостачан


ня", постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. № 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів
на житлово
комунальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2011 р. № 833 "Про внесення зміни до поста

нови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731", з метою запровадження економічно обґрунтованих тарифів:

1. Встановити Державному підприємству "Головний навчальний та
сертифікаційний центр цивільної авіації України" тарифи на виробництво
і постачання теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ
та інших споживачів, що додаються.

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

рівникові апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення що�
до висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

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

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації від 10 червня 2003 року № 1000

"Про затвердження Положення про Головне управління 
житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)"
Розпорядження № 2377 від 29 грудня 2012 року

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

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

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

ївської міської державної адміністрації)":

1. У заголовку та пункті 1 розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 10 червня 2003 року № 1000 "Про затвердження Поло�
ження про Головне управління житлового забезпечення виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"
слова "Головне управління житлового забезпечення виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" заміни�
ти словами "Департамент будівництва та житлового забезпечення вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації)".

2. Затвердити зміни до Положення про Головне управління житлового
забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації), затвердженого розпорядженням Київської

міської державної адміністрації від 10 червня 2003 року № 1000 (в редак�
ції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 12 липня 2012 року № 1205), що до�
даються.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації — ке�
рівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо
висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Додаток
Затверджено 

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

від 29 грудня 2012 року № 2388
Зареєстровано 

в Головному управлінні юстиції 
18 січня 2013 р. за № 4/996

Тарифи 
на виробництво і постачання теплової енергії 

для потреб населення, бюджетних установ та інших споживачів, 
що встановлюються Державному підприємству 

"Головний навчальний та сертифікаційний центр цивільної авіації України"

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про реконструкцію та благоустрій 
Наводницького парку у Печерському районі

Розпорядження № 2320 від 25 грудня 2012 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України — місто
герой Київ", "Про осно


ви містобудування", "Про регулювання містобудівної діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 року № 40
"Про затвердження Порядку використання у 2012 році коштів для здійснення м. Києвом функцій столиці, у тому числі будівництва
метрополітену до житлових масивів Троєщина, Теремки", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 31 січня 2011 року № 121 "Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями
окремих повноважень", з метою створення сприятливих умов для відпочинку мешканців району і міста, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

№ п/п Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 169,38 203,26

2. Бюджетні установи 647,57 777,08

3. Інші споживачі (крім населення) 647,57 777,08

1. Затвердити зміни та доповнення до Розподілу коштів Київсько�
го міського фонду охорони навколишнього природного середовища
для фінансування природоохоронних заходів у м. Києві на 2012 рік,
затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 23 березня
2012 року № 461 "Про забезпечення на 2012 рік природоохоронних
заходів у м. Києві" (в редакції розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
16 жовтня 2012 року № 1811), виклавши його в редакції, що додає�
ться.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першо�
го заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурча�
ка О. В.

Голова О. Попов

Про внесення змін та доповнень 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 23 березня 2012 року № 461 

"Про забезпечення на 2012 рік природоохоронних заходів у м. Києві"
Розпорядження № 2370 від 29 грудня 2012 року 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону навколиш

нього природного середовища", "Про столицю України — місто герой Київ", враховуючи рішення Київської міської ради від 29
грудня 2011 року № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" та рішення Київської міської ради від 16 лютого 2012 року
№ 105/7442 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві у 2012 році" (із змінами та доповненнями), в ме

жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити реконструкцію та благоустрій Наводницького парку у Пе�
черському районі.

2. Визначити Печерську районну в місті Києві державну адміністра�
цію замовником реконструкції та благоустрою Наводницького парку у
Печерському районі за умови виконання пункту 3 цього розпоряджен�
ня.

3. Печерській районній в місті Києві державній адміністрації:
З.1. Забезпечити вирішення питання оформлення права користування

земельною ділянкою в установленому порядку.
3.2. Забезпечити розробку та затвердження в установленому порядку

проектно�кошторисної документації.
3.3. Одержати в установленому порядку вихідні дані на проектування.
3.4. Визначити в установленому порядку генеральні проектну та під�

рядну будівельну організації для виконання робіт, зазначених у пункті 1
цього розпорядження.

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

3.6. Під час укладення договору підряду на реконструкцію та благоуст�
рій Наводницького парку у Печерському районі обов'язково передбачити

умови щодо надання підрядником гарантії якості виконаних робіт та вста�
новити гарантійні строки експлуатації об'єкта.

4. Взяти до відома, що фінансування робіт, зазначених у пункті 1 цьо�
го розпорядження, у 2012 році буде здійснюватись в межах показників,
передбачених Програмою соціально�економічного розвитку м. Києва на
2012 рік.

5. Печерській районній в місті Києві державній адміністрації подати до
Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інвестиційні
пропозиції щодо включення робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоря�
дження, до проектів програм економічного і соціального розвитку м. Ки�
єва на 2013 рік та наступні роки.

6. Питання висвітлення в засобах масової інформації змісту цього роз�
порядження покласти на заступника голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

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

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 29 грудня 2012 року № 2377

ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

(Ідентифікаційний код 24378016)

(Цей документ є невід'ємною частиною Положення про Головне управління житлового забезпечення 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1. У заголовку та пункті 1 Положення слова "Головне управління житлово�
го забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)" у всіх відмінках замінити словами "Департамент бу�
дівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)" у відповідних відмінках.

2. У тексті Положення, крім пункту 2 та підпункту 9.5 пункту 9, слова
"Головне управління" у всіх відмінках замінити словом "Департамент" у
відповідних відмінках.

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

4. У пункті 2 Положення слова "Головне управління" замінити словом
"Департамент".

5. У абзаці третьому пункту 8 Положення слова "та Міністерством ре�
гіонального розвитку, будівництва та житлово�комунального господар�
ства України" виключити.

6. У абзаці другому підпункту 9.5 пункту 9 Положення слова "Головно�
го управління" замінити словом "Департамента".

Заступник голови — 
керівник апарату О. Пузанов

Найме�
нуван�
ня
показ�
ника

Значення показника Найменування
заходу

Голов�
ний
розпо�
рядник
бюд�
жетних
коштів,
інвестор

Джере�
ла
фінан�
сування

Прогнозні обсяги фінансування, 
тис. гривень

Очікува�
ний
резуль�
тат

усьо�
го

за роками усього за роками

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Кіль�
кість
захо�
дів,
прове�
дених
у м.
Києві

Кіль�
кість
вистав�
кових
захо�
дів, в
яких
забез�
печено
пред�
став�
ництво
м. Ки�
єва

8

24

2

6

2

6

2

6

2

6

Розвиток вис�
тавкової діяль�
ності в м. Києві
та участь в між�
народних вис�
тавочних захо�
дах за кордо�
ном, у тому
числі:
� проведення
традиційних
виставок�яр�
марків "Київ �
древня і сучас�
на столиця
України" (КІТF);
� організація та
проведення
виставок�яр�
марків за учас�
тю міст�побра�
тимів;
� проведення
сезонних спеці�
алізованих ту�
ристичних са�
лонів дитячо�
го, молодіжно�
го та сімейного
відпочинку "Ка�
нікули. Весна �
літо", "Канікули.
Осінь � зима";
� забезпечення
участі м. Києва
в міжнародних
та національ�
них туристич�
них виставках,
салонах та яр�
марках (UITT,
МІТF, МІТТ, ІТВ,
"Ferien�Messe"
"Fitur", ІМТМ, 

Управлі
ння
туризму

Дер�
жавний
бюджет

0,00 Реклама
турис�
тичного
потенці�
алу міс�
та, про�
сування
турис�
тичного
продук�
ту на
внут�
рішній
та між�
народ�
ний
ринки,
що при�
зведе
до
збіль�
шення
кількості
в'їзних
туристів
до 3,0
млн.
осіб у
2015
році

Місцеві
бюд�
жети

4060,00 900,00 1580,00 1580,00

Інші
джере�
ла

0,00

Разом 4060,00 900,00 1580,00 1580,00

Найме�
нуван�
ня
показ�
ника

Значення показника Найменування
заходу

Голов�
ний
розпо�
рядник
бюд�
жетних
коштів,
інвестор

Джере�
ла
фінан�
сування

Прогнозні обсяги фінансування, 
тис. гривень

Очікува�
ний
резуль�
тат

усьо�
го

за роками усього за роками

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Організація
функціонування
та розвитку
міського Інтер�
нет�порталу
туризму
Створення
сервера турис�
тичних ресурсів
для бізнес�
використання
іншими суб'єк�
тами туристич�
ної діяльності
міста

Управ�
ління
туризму

Дер�
жавний
бюджет

Ство�
рення
іміджу
м. Киє�
ва як
міжна�
родного
турис�
тичного
центру

Місцеві
бюд�
жети

99,00 99,00

Інші
джере�
ла

Разом 99,00 99,00

2.3. Позицію заходу "Організація функціонування та розвитку міського Інтернет�порталу туризму.
Створення сервера туристичних ресурсів для бізнес�використання іншими суб'єктами туристичної діяльності міста" викласти у такій редакції:

3. Позицію "РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ, у тому числі" викласти у такій редації:

залишається без змін у відповідності до рішення Київської міської ряди від 01.11.2012 №221/8505

Заступник міського голови — секретар Київради Г.Герега

Най�
мену
�ван�
ня
показ
�ника

Значення показника Най�
мену�
вання
захо�
ду

Голов�
ний
розпо�
рядник
бюд�
жетних
коштів,
інвестор

Джере�
ла
фінан�
сування

Прогнозні обсяги фінансування, 
тис. гривень

Очі�
кува�
ний
ре�
зуль�
тат

усьо�
го

за роками усього за роками

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

РАЗОМ
ЗА ПРОГ�
РАМОЮ,
у тому
числі

2472358,00 2266,00 360545,00 473991,00 1635556,00

Дер�
жавний
бюджет

Місцеві
бюд�
жети

23478,00 2266,00 7825,00 6811,00 6576,00

Інші
джере�
ла

2448880,00 0,00 352720,00 467180,00 1628980,00

ЕІВТМ, "Тhe New York Times
Travel Show", "Крим. Курорти.
Туризм.", ІТV, "Мондіаль",
"Познань", "Варшава", ТІТF,
СВR, WТМ, ІСТМ, інших)
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РЕКЛАМНА ПЛОЩА
Хрещатик 25 січня 2013 року

ЗАЯВА
про е оло ічні наслід и діяльності при е спл атації

прое товано о об'є та
Планована діяльність — ори вання прое т "Б дівництво житлових б дин ів з об'є тами

соціально- льт рно о призначення на в л. Феодосійсь ій (пров. Феодосійсь ий) Голосіївсь ом
районі м. Києва" (за ошти інвестора).

Мета планованої діяльності — забезпечення населення житлом, офісними приміщеннями та
об'є тами соціально- льт рно о призначення з ідно з вимо ами ДБН 360-92**.

Шляхи здійснення мети:
- б дівництво 3-х 24-поверхових житлових б дин ів з вб дованими приміщеннями для

обсл ов вання населення на 1-х поверхах б дин ів з остьовими автостоян ами.
Метою ОВНС є визначення доцільності планованої діяльності і об р нт вання е ономічних,

технічних, ор анізаційних, державно-правових та інших заходів по забезпеченню безпе и НС
[1.1 ДБН А.2.2-1-2003].

Можливість надзвичайних е оло ічних сит ацій — ризи надзвичайних е оло ічних
сит ацій (виб х і/або пожежа) не перевищ є типовий для населених міст У раїни.

С ттєві фа тори вплив на стан НПС
Ви иди азот діо сид NO2, В лецю о сид CO, В леводныв С12-С19 від остьових
автостояно ;
знесення зелених насаджень;
осад та лов очисних спор д;
сто и в дощов аналізацію;
творення твердих поб тових відходів;
бла о стрій території;
б дівництво очисних спор д.

Оцін и рівнів е оло ічно о ризи
З ідно Постанови Кабінет Міністрів У раїни від 27 липня 1995 р. № 554 (із змінами, внесеними

з ідно з Постановами KM № 142 (142-2001-п) від 14.02.2001 та № 630 (630-2011-п) від
06.06.2011) об'є т являється е оло ічно небезпечним і входить до "Перелі видів діяльності
та об'є тів, що становлять підвищен е оло ічн небезпе ".

Прое тований об'є т не підпадає під санітарн ласифі ацію дод. 4 ДСП-176 і нормативної
санітарно-захисної зони (СЗЗ) не потреб є. Е спл атація об'є т збільш є онцентрацію
ш ідливих речовин атмосферном повітрі на незначн величин приземном шарі землі. За
рах но оптимізації прое тних рішень при ви онанні природоохоронних заходів та
санітарних норм об'є т пра тично не б де здійснювати ш ідливо о вплив на
нав олишнє середовище.

Хімічне забр днення території в зоні впливів
При е спл атації остьових автостояно в сій зоні вплив прое товано о об'є та

про ноз ються та і залиш ові впливи

З рах ванням вплив прое товано о об'є та та фоново о внес пром-, енер о- і ом нальних
об'є тів місь ої інфрастр т ри, а та ож автотранспортних пото ів забр днення (об'є т + фон)
приземном шарі атмосферно о повітря становитиме, ГДК.мр

На території приле лої заб дови забр днення приземно о шар атмосферно о повітря
збільш ється нес ттєво по всім ін редієнтам — не більше 0,01 ГДК.мр.

Ш мовий вплив на населення
Доп стимі рівні ш м

Зведена таблиця рівнів ш м

Ре оменд ється застос вання с лопа етів зі зв оізоляцією dL.А.ві на не менше 20,6 дБА.
Застос вання ш мозахисних ві он забезпеч є нормативний рівень ш м в приміщеннях.

Вплив на поверхневі води
Водопостачання та аналіз вання б дин ів — централізоване з під люченням до існ ючих

місь их мереж, що арант є безпе планованої діяльності для поверхневих вод.
Небезпе для водних рес рсів являє можливість розлив нафтопрод тів на території

автостояно з подальшим змивом дощовими та талими водами. Прое том передбачено
влашт вання ло альної систем дощової аналізації, я а забезпеч є повний перехват поверхневої
води з територій автостоян и і відведення їх на очисні спор ди, з подальшим відведенням
очищеної води місь мереж дощової аналізації. Відведення поверхневої та талої води з дахів
передбачається без очищення, що, врахов ючи відс тність забр днення, не с перечить
нормативним до ментам (більш детально опрацьовано відповідних розділах прое т ).

Вплив на еоло ічне середовище та ґр нти
Вплив на еоло ічне середовище та ґр нти — в межах діючих нормативів.

В еоморфоло ічном відношенні майданчи заб дови знаходиться на правобережном схилі
долини р. Либідь, порізаної сіт ою ярів. Абсолютні познач и оливаються в межах виш вань
126.00...129.50.

В еостр т ном відношенні територія виш вань при рочена до північном схин
У раїнсь о о ристалічно о щита.

Інженерно- еоло ічні мови ділян и відносяться до II ате орії с ладності. Ма симальна
либина промерзання р нтів становить 1,2 м.
Кате орія р нтів за сейсмічними властивостями з ідно табл. 1.1 ДБН В. 1.1-12-2006

"Б дівництво сейсмічних районах У раїни" — ІІІ /третя/. Сейсмічність по артах р пи В
сейсмічно о район вання — 5 балів.

З ідно з еоло ічним обстеженням с часний стан ділян и (с ладена з насипно о р нт -
б дівельне сміття, аміння та інші поб тові відходи), вима ає додат ових робіт з за ріплення
території від зс вів (з ідно мов СУППР). Роботи по влашт ванню підпірних стін ви он ються по
о ремом прое т після робочої до ментації. Перед почат ом основних робіт на ділянці -
ви онати додат ові еоло ічні обстеження в межах існ ючо о майданчи а, з метою виявлення
існ ючої підпірної стіни з бо 22-х поверхово о житлово о б дин № 14.

Ділян а забезпечена підземними і надземними інженерними ом ні аціями, частина х
підля ають перенесенню під отовчий період. Ділян а знаходиться в стіснених мовах.

Тверді відходи передбачено вивозити за о ремими одами.

Вплив на рослинність
З ідно Виснов обстеження зелених насаджень розташованих на земельній ділянці № 613 від

27.05.11 зв'яз з б дівництвом житлових б дин ів з об'є тами соціально- льт рно о
призначення видаленню підля ає 108 дерев та 17 щів. З ідно повторно о обстеження ділян и та
А т обстеження зелених насаджень, що підля ають видаленню № 1420 від 02.11.11 видаленню
підля ає 123 дерева та 17 щів.

За знесення зелених насаджень передбачається сплата відновлюваної вартості (разом по а т
737836,40 ривень.

Прое том передбачено омпенсаційне висадження рослин та озеленення території: 27 од.
дерев хвойних порід; 66 од. дерев листяних порід; 161 од. ча арни ів хвойних порід; 142 од. ча арни ів
листяних порід; 12 п/м дерена; 6 од. вино рад ; розбив а вітни ів 16 м2 та азон 1575,00 м2.

Оцін и безпе и для життєдіяльності населення
Безпе а для життєдіяльності населення за рівнями хімічних та ш мово о впливів

арант ється.
Розміщення прое товано о об'є т забезпеч є раціональне ви ористання місь их площ для

задоволення потреб населення і має мінімальний не ативний вплив на нав олишнє середовище.

ЗАХОДИ, що арант ють здійсненняпланованої діяльності відповідно до
е оло ічних стандартів і нормативів

б дівництво з застос ванням с часних е оло ічно безпечних техноло ій;
спор дження тимчасових пар анів вздовж транспортних маршр тів для ви лючення можливості
пош одження дерев та щів при б дівництві;
застос вання е оло ічно безпечно о обладнання;
розміщення від ритих автостояно з ідно з вимо ами ДСП 173-96;
відведення осподарсь о-поб тових сто ів до місь ої аналізаційної мережі;
відведення дощових і талих вод з території автостоян и на очисні спор ди з подальшим с идом
до місь ої дощової аналізації;
тилізація, захоронення та знеш одження відходів;
бла о стрій та озеленення приле лої території з ідно дендроплан ;
влашт вання ш мозахисних ві он;
техноло ічна та біоло ічна ре льтивація території б дівельно о майданчи а;
бла о стрій та озеленення приле лої території з ідно дендроплан .

Перелі залиш ових впливів
ви иди азот діо сид NO2, в лецю о сид CO, в леводнів С12-С19 від остьових автостояно ;
творення осподарсь о-поб тових сто ів; творення твердих поб тових відходів; сто и в
дощов аналізацію;
знесення зелених насаджень;
осад та лов очисних спор д.

Заходи, що вжиті для інформ вання ромадсь ості про планован діяльність, мет і
шляхи її здійснення

Інформ вання населення здійснено ЗМІ.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗАМОВНИКА щодо здійснення прое тних рішень відповідності
до норм і правил охорони НС і вимо е обезпе и на всіх етапах б дівництва та
е спл атації об'є та планованої діяльності

п блі ація Заяви про е оло ічні наслід и в ЗМІ;
б дівництво та е спл атація об'є т прое тованої діяльності відповідності з нормами і
правилами охорони НС і вимо е обезпе и;
впровадження захисних заходів з ідно вищеподаном перелі в томі ОВНС;
б дівництво ло альних очисних спор д дощових вод;
вивіз б дівельно о сміття відповідно з лімітами;
озеленення території з ідно з відомістю озеленення.

Приміщення Саннорма
L.А.е в.д/н L.А.е в.д/н Перевищення

норми dL.A.ві на L.А.е в.д/н

Житло 40/30
60,4 / 50,6

20,4/20,6
20,6

39,8/30

Офіси 50/- 10,4/- 39,8 / -

Територія в 2 м від
о ородж ючої онстр ції б дівлі

ГДК.день/ніч

е в. ма .

прое товані житлові б дин и 65/55 80/70

майданчи и відпочин 45/- 60/-

Частина ділян и NO2 CO С12-С19

Внесо пром-, енер о- і ом нальних об'є тів місь ої інфрастр т ри

приземний шар 0,38 0,41 0,40

Внесо автотранспортних пото ів

приземний шар 0,07 0,01 0,01

Внесо прое товано о об'є та

приземний шар 0,01 0,01 0,01

Внесо пром-, енер о- і ом нальних об'є тів місь ої інфрастр т ри,
автотранспортних пото ів і прое товано о об'є та

приземний шар 0,46 0,43 0,42

Речовина Форм ла
Маса ви идів,

/с т/рі

азот діо сид NO2 0,000406 0,003668

в лецю о сид CO 0,026809 0,242185

в леводні C12-C19 0,001340 0,012109

У зв'яз зі зміною стр т ри тариф на посл и з тримання б дин ів і спор д та приб дин ових територій при незмінном за альном йо о розмірі, ом нальне підприємство "Житлосервіс
"К ренів а" Оболонсь о о район м. Києві повідомляє, що тарифи на посл и з тримання б дин ів і спор д та приб дин ових територій, розраховані з ідно з Поряд ом затвердженим постановою КМУ
від 01.06.2011 № 869, подані до Київсь ої місь ої державної адміністрації на затвердження. Стр т ра, періодичність та стро и надання цих посл ґ відповідають вимо ам розпорядження BO KMP (КМДА)
від 09.03.2011 № 307. В разі оплати за спожиті посл и до 20 числа місяця, що настає за розрах н овим, застосов ється зниж а на рівні 10%. Детальна інформація розміщена на інформаційних стендах
біля під'їздів б дин ів.

За важення і пропозиції приймаються на адрес : 04074, м. Київ, в л. Попова, по 11.02.2013р. в лючно.

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренд об'є ти, що належать до ом нальної власності

територіальної ромади міста Києва
ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з наст пно о дня після п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: в л. Хрещати , 10,
Департамент ом нальної власності м. Києва.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Департамент ом нальної власності м. Києва, аб. 524, телефони для довідо :
279-27-86, 279-27-93.

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара терис-
ти а

Місцезна-
ходження

За альна
площа,
в.м

Цільове
ви ористання
приміщення

Ма симально
можливий

стро оренди

Орендна плата
за 1 в.м, рн

Розмір місячної
орендної плати,

рн

При-
міт а

1

П блічне а ціонерне
товариство "Київенер о"
в л. І. Фран а, 5, м. Київ,
01001, тел. 207-61-54

1 поверх
антресоль

в л. Вол ова, 20-А,
літ. Б

95,30
Поб тове

обсл ов вання
населення (пральня)

2 ро и 364 дні

Станом на 30.11.2012

37,28 3552,09

Департамент ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої

місь ої державної адміністрації)
повідомляє про повторний продаж на а ціоні зі зниж ою 20 %
об'є та приватизації — приміщень за альною площею 183,10

в.м на в л. П ш інсь ій, 39, літ. "А, А' "
Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 183,10 в.м.
Адреса: 01004, м. Київ, в л. П ш інсь а, 39, літ. " А, А' ".
Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Кер юча дире ція Шевчен івсь о о

район ".
Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення з № 1 по № 13 ( р пи приміщень № 67) за альною площею 183,10

в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 953 920 (дев'ятсот п'ятдесят три тисячі дев'ятсот двадцять)

ривень.
ПДВ — 190 784 (сто дев'яносто тисяч сімсот вісімдесят чотири) ривні.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 1 144 704 (один мільйон сто соро чотири

тисячі сімсот чотири) ривні.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни об'є та, з рах ванням ПДВ —

114 470 (сто чотирнадцять тисяч чотириста сімдесят) ривень 40 опійо .
За інформацією Головно о правління охорони льт рної спадщини б дино в я ом

розташований об'є т приватизації занесений до перелі щойно виявлених об'є тів
льт рної спадщини міста Києва.

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном стані.
2. Всі витрати пов'язані з ладанням до овор півлі — продаж об'є т приватизації,

йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на об'є т, бере на себе
по пець.

3. Переможцю а ціон :
3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь

товарної біржі "КМФБ" біржовий збір розмірі, що не перевищ є 5% від ціни продаж
об'є т , я ий встановлюється біржею;

3.2. забезпечити збереження щойно виявлено о об'є т льт рної спадщини
відповідно до вимо За он У раїни "Про охорон льт рної спадщини" та ласти
охоронний до овір з Головним правлінням охорони льт рної спадщини відповідно до
вимо цьо о За он .

4. А ціон відб деться 19 люто о 2013 ро .
Місце проведення а ціон : 01042, м. Київ, в л. К дрі Івана, 13/2, товарна біржа

"КМФБ". Почато о 12-00 од.
5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 01103, м. Київ, Залізничне шосе,

45, офіс 202, в понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та передсвят ові дні — з
9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття заяв — три дні
до дати проведення а ціон .

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

7. Грошові ошти в розмірі — 114 470,40 ривень, що становить 10 відсот ів від
почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но № 260010105113 в AT
"ПроКредитБан ", од бан 320984, од 35141681, отрим вач: товарна біржа "КМФБ".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01004, м. Київ, в л.

П ш інсь а 39, літ. " А, А' ".
10.Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 01103, м. Київ, Залізничне

шосе, 45, офіс 202, тел. (044) 383-61-03.

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

повідомляє про повторний продаж на а ціоні зі зниж ою 20 %
об'є та приватизації — нежилих приміщень за альною площею

103,30 в.м на в л. Прорізній, 10, літ. "А"
Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 103,30 в.м.
Адреса: 03164, м. Київ, в л. Прорізна, 10, літ. "А".
Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Кер юча дире ція Шевчен івсь о о

район ".
Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення з № 1 по № 7 ( р пи приміщень № 92) за альною площею 103,30

в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 678 720 (шістсот сімдесят вісім тисяч сімсот двадцять) ривень.
ПДВ — 135 744 (сто тридцять п'ять тисяч сімсот соро чотири) ривні.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 814 464 (вісімсот чотирнадцять тисяч

чотириста шістдесят чотири) ривні.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни об'є та, з рах ванням ПДВ —

81 446 (вісімдесят одна тисяча чотириста соро шість) ривень 40 опійо .
За інформацією Головно о правління охорони льт рної спадщини б дино в я ом

розташований об'є т приватизації занесений до перелі щойно виявлених об'є тів
льт рної спадщини міста Києва.

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном стані.
2. Всі витрати пов'язані з ладанням до овор півлі — продаж об'є т приватизації,

йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на об'є т, бере на себе
по пець.

3. Переможцю а ціон :
3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь

товарної біржі "КМФБ" біржовий збір розмірі, що не перевищ є 5% від ціни продаж
об'є т , я ий встановлюється біржею;

3.2. забезпечити збереження щойно виявлено о об'є т льт рної спадщини
відповідно до вимо За он У раїни "Про охорон льт рної спадщини" та ласти
охоронний до овір з Головним правлінням охорони льт рної спадщини відповідно до
вимо цьо о За он .

4. А ціон відб деться 19 люто о 2013 ро .
Місце проведення а ціон : 01042, м. Київ, в л. К дрі Івана, 13/2, товарна біржа

"КМФБ". Почато об 11.00.
5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 01103, м. Київ, Залізничне шосе,

45, офіс 202, в понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та передсвят ові дні — з
9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття заяв — три дні
до дати проведення а ціон .

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

7. Грошові ошти в розмірі — 81 446,40 ривень, що становить 10 відсот ів від
почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но № 260010105113 в
AT "ПроКредитБан ", од бан 320984, од 35141681, отрим вач: товарна біржа "КМФБ".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 03164, м. Київ,

в л. Прорізна, 10, літ. "А".
10.Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 01103, м. Київ, Залізничне

шосе, 45, офіс 202, тел. (044) 383-61-03.

Департамент ом нальної власності м. Києва ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
повідомляє про повторний продаж на а ціоні зі зниж ою 20 %
об'є та приватизації — нежилих приміщень за альною площею

68,20 в.м на в л. Прорізній, 16/2, літ. "А"
Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 68,20 в.м.

Адреса: 03164, м. Київ, в л. Прорізна, 16/2, літ. "А".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Кер юча дире ція Шевчен івсь о о район ".

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення з № 1 по № 6 ( р пи приміщень № 29) за альною площею 68,20 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 363 360 (триста шістдесят три тисячі триста шістдесят) ривень.
ПДВ — 72 672 (сімдесят дві тисячі шістсот сімдесят дві) ривні.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 436 032 (чотириста тридцять шість тисяч тридцять

дві) ривні.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни об'є та, з рах ванням ПДВ — 43 603

(соро три тисячі шістсот три) ривні 20 опійо .

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1.Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном стані.
2.Всі витрати пов'язані з ладанням до овор півлі — продаж об'є т приватизації, йо о

нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на об'є т, бере на себе по пець.
3.Переможцю а ціон :
3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь товарної біржі

"КМФБ" біржовий збір розмірі, що не перевищ є 5% від ціни продаж об'є т , я ий
встановлюється біржею.

4.А ціон відб деться 19 люто о 2013 ро .
Місце проведення а ціон : 01042, м. Київ, в л. К дрі Івана, 13/2, товарна біржа "КМФБ".

Почато о 10.00.
5.Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 45,

офіс 202, в понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00,
обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття заяв — три дні до дати проведення
а ціон .

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

7.Грошові ошти в розмірі — 43 603,20 ривень, що становить 10 відсот ів від почат ової ціни
об'є та приватизації, вносяться на рах но № 260010105113 в AT "ПроКредитБан ", од бан
320984, од 35141681, отрим вач: товарна біржа "КМФБ".

8.Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
9.Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 03164, м. Київ, в л. Прорізна, 16/2,

літ. "А".
10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 45,

офіс 202, тел. (044) 383-61-03.

Печерсь а районна в місті Києві державна адміністрація о олош є он рс на право
оренди нежитлових приміщень 1 поверх без о ремо о вход , за альною площею 18,0 в. м,
я і розташовані на в л. проф. Підвисоць о о, 13 в приміщенні Центральної районної
полі ліні и Печерсь о о район м. Києва, для розміщення апте и, що реаліз є отові лі и.

Кон рс відб деться о 16.30 14 люто о 2013 ро в приміщенні Печерсь ої районної в місті
Києві державної адміністрації, я а розташована за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15. зал
засідань на 3 поверсі.

Кон рсна до ментація та інші матеріали оформляються відповідно до вимо додат 7 до
Положення про оренд майна територіальної ромади міста Києва, затверджено о рішенням сесії
Київради від 22.09.2011 ро № 34/6250.

Місце подання он рсної до ментації: 01010, м. Київ, в л. С ворова, 15 ім, 210 (пн. — чт. з
9.00 до 18.00, пт. з 9.00 до 16.45. Обідня перерва з 13.00 до 13.45).

Кінцевий термін подання он рсної до ментації до 16.00 08.02.2013 ро .

Умови он рс :
Стартовий розмір орендної плати за один місяць оренди: 1961,70 рн без ПДВ.
Стро оренди: 2 ро и 364 дні.
Розмір авансової орендної плати: 3923,40 рн. без ПДВ.
Ре візити рах н для внесення авансової орендної плати:
Призначення платеж : авансова орендна плата для часті он рсі на право оренди майна

ом нальної власності
Одерж вач: Центральна районна полі ліні а Печерсь о о район м. Києва,
р/р 35421002000983,
Бан : ГУ ДКСУ м.Києва, МФО: 820019,
ЄДРПОУ: 26188567

орендна плата за один місяць оренди відповідно до он рсної пропозиції переможця, але не
менше стартової;
на орендн плат нарахов ється подато на додан вартість розмірі та поряд , що визначено
чинним за онодавством У раїни;
відш од вання витрат підприємства (балансо трим вача) на тримання майна, а саме;
- плата за орист вання земельною ділян ою, на я ій розташований об'є т оренди;
- амортизаційні відрах вання на об'є т оренди;
- е спл атаційні витрати підприємства (балансо трим вача);
- відш од вання підприємств (балансо трим вач ) вартості ом нальних посл ; витрат на

тримання приб дин ової території, вартості посл по ремонт і технічном обсл ов ванню
інженерно о обладнання та вн трішньо б дин ових мереж, ремонт б дівлі т.ч.: по рівлі,
фасад , вивоз сміття або сплати посл на підставі до оворів з постачальни ами;

відш од вання переможцем он рс витрат на здійснення незалежної оцін и об'є та оренди
встановленом за оном поряд ;
відш од вання переможцем он рс витрат на оп блі вання інформації в азеті "Хрещати ",
за виставленими нею рах н ами;
страх вання орендовано о майна переможцем он рс ;
тримання об'є т відповідно до санітарно — е оло ічних та протипожежних норм, дотримання
правил охорони праці;
підтримання належних мов е спл атації та технічно о стан об'є т оренди;
повном обсязі ви он вати сі зобов'язання зазначені до оворі оренди;

наявність ліцензії на здійснення юридичною особою о ремо о вид діяльності, я що це
передбачено за оном;
с ма авансової орендної плати переможця он рс врахов ється в рах но орендної плати;
с ма авансової орендної плати повертається особам, я і не стали переможцями он рс
протя ом п'яти днів після затвердження переможця он рс .

Детальна інформація на сайті: kievcity.qov.ua

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

Заява про наміри
1.Замовни : КП "Житлоінвестб д — УКБ".
Поштова адреса: 01601,м. Київ, в л. Володимирсь а,42.
2.Розташ вання б д. майданчи а: в л. Саб рова,16в Деснянсь ом районі м. Києва.
3.Соціально-е ономічна необхідність планової діяльності: забезпечення населення житлом та вб дованими

приміщеннями офісно о призначення.
4.Потреба в рес рсах при б дівництві та е спл атації:
- земельних— земельна ділян а площею 0,45 а в з ідно до овор оренди;
- енер етичних (види, обся и, джерела)
- еле тропостачання—від мережі з ідно ТУ№37947 від 29.08.12 (400 Вт, джерело живлення: Ви рівщина 110/10)
- паливо— відс тнє
- теплопостачання — від теплових мереж з ідно з ТУ № 31/9/10291 від 27.08.12 від 27.08.12 (0,8(0,93)

Г ал/ од (МВт), ма істраль № 3 ТЕЦ-6, в зол приєднання: на ділянці між ТК 313/9-4-5Б та ТК 313/9-4-6А)
- водних (обся и, необхідна я ість, джерела водозабезпечення)
- водопостачання від мережі з ідно з ТУ № 12155 від 06.09.12(116,0 м3/доб з вн трішньо вартальної

водопровідної мережі Д=300 мм)
- тр дових— б дівництво з ідно з штатним роз ладом.
5. Транспортне забезпечення (при б дівництві та е спл атації)
Достав а матеріалів та онстр цій автомобільним транспортом. Потреба в механізмах та б дтранспорті

визначаеться в розділі ПОБ. Під час е спл атації об'є т — остьові автостоян и на 15 машино-місць,
автоматизирований пар ін на 60 місць.

6. Е оло ічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами
У прое ті б д ть враховані е оло ічні, санітарно- і ієнічні, протипожежні, містоб дівельні й територіальні

обмеження з ідно діючих нормативних до ментів.
7. Необхідна е оло о-інженерна під отов а і захист території за варіантами
Топо рафо- еодезичні, інженерно- еоло ічні та інші виш вання ви он ються необхідном обсязі. Прое тні

рішення б д ть забезпеч вати ви онання ДБН та санітарно- і ієнічних норм та правил, охоронні, відновлювальні та
захисні заходи. Передбачається: відведення осподарсь о-поб тових сто ів до місь ої аналізаційної мережі;
відведення дощових і талих до місь ої дощової аналізації; бла о стрій та озеленення приле лої території з ідно
дендроплан .

8. Можливі впливи планованої діяльності (при б дівництві й е спл атації):
- лімат і мі ро лімат: відс тні джерела, я і впливають на лімат та мі ро лімат;
- повітряне середовище— очі вані забр днення атмосферно о повітря не перевищ ватим ть 0,05 ГДК.мр. по

всім забр днюючим речовинам;
- водне середовище — водовідвід з території заб дови ви он ється за ритою системою з під люченням до

існ ючої дощової аналізації;
- р нти— збереження родючо о шар р нт з подальшим йо о ви ористанням для бла о строю території;
- рослинний та твариний світ, заповідні об'є ти—впливає, знесення зелених насаджень з ідно а т обстеження

зелених насаджень, що підля ають видаленню, від 10.12.12 № 2272 підля ають зріз ванню 9 дерев, 1 ча арни та
0,14 а азон , що знаходяться добром , задовільном та незадовільном стані. Збереженню підля ають 10 дерев
та 24 ча арни ів, що знаходяться добром та задовільном стані. Зелені насадження, що залишаються на місці,
передаються на збереження КП "Житлоінвестб д-УКБ". Після завершення б дівельних робіт бла о стрій території
б дмайданчи ів з ідно дендроплан ;

- нав олишнє соціальне середовище (населення) — прое том передбачено б дівництво житлово о б дин з
вб дованими приміщеннями офісно о призначення;

- нав олишнє техно енне середовище— прое тні рішення б д ть відповідати б дівельним вимо ам і правилам
9. Відходи виробництва, можливість їх повторно о ви ористання, тилізації, знеш одження або

безпечно о захоронення — тилізація та знеш одження ТПВ за о ремими до оворами
10. Обся ви онання ОВНС — з ідно з вимо ами ДБН А.2.2-1-2003
11. Участь ромадсь ості п блі ація в ЗМІ, надання онс льтацій і роз'яснень, час ознайомлення —

місяць з дня оп блі вання. Адреса: Київ, в л. Володимирсь а, 42.

№
п/п ЖЕК Адреса б дин

Тариф, рн./ в.м
за альної площі

вартири за
місяць

Тариф, рн./ в.м
за альної площі
вартири першо о
поверх за місяць

1 2 3 4 5

1 ЖЕК-512 Автозаводсь а, 5 3,44 2,85

2 ЖЕК-512 Автозаводсь а, 7 3,45 2,88

3 ЖЕК-512 Автозаводсь а, 7-А 3,50 2,92

4 ЖЕК-512 Автозаводсь а, 7-Б 3,38 2,80

5 ЖЕК-512 Автозаводсь а, 9-А 3,19 3,19

6 ЖЕК-512 Автозаводсь а, 11 3,36 2,94

7 ЖЕК-512 Автозаводсь а, 15-А 3,35 2,82

8 ЖЕК-512 Автозаводсь а, 17 3,38 2,56

9 ЖЕК-512 Автозаводсь а, 21 -А 3,29 3,29

10 ЖЕК-512 Автозаводсь а, 25 3,49 3,14

11 ЖЕК-512 Автозаводсь а, 25-А 3,44 3,44

12 ЖЕК-512 Автозаводсь а, 25-Б 3,41 2,38

13 ЖЕК-512 Автозаводь а, 25-В 3,44 3,44

14 ЖЕК-512 Автозаводсь а, 27 3,27 2,70

15 ЖЕК-512 Автозаводсь а, 27-Б 3,45 3,45

16 ЖЕК-512 Автозаводсь а, 27-В 3,39 3,39

17 ЖЕК-512 Автозаводсь а, 39 3,39 2,26

18 ЖЕК-512 Автозаводсь а, 41 3,40 2,56

19 ЖЕК-512 Автозаводсь а, 43 3,37 2,83

20 ЖЕК-512 А ре атна, 2 3,37 2,76

21 ЖЕК-512 Борови овсь о о, 1-А 3,45 3,45

22 ЖЕК-512 Виш ородсь а, 4 3,49 3,49

23 ЖЕК-512 Виш ородсь а, 4-А 3,38 2,73

24 ЖЕК-512 Виш ородсь а, 8 3,30 3,30

25 ЖЕК-512 Виш ородсь а, 10 3,26 2,96

26 ЖЕК-512 Виш ородсь а, 14 3,47 3,47

27 ЖЕК-512 Виш ородсь а, 16 3,47 3,47

28 ЖЕК-512 Виш ородсь а, 16-А 3,22 3,22

29 ЖЕК-512 Виш ородсь а, 18/2 3,17 3,17

30 ЖЕК-512 Виш ородсь а, 20/1 3,47 3,47

31 ЖЕК-512 Виш ородсь а, 22 3,47 3,47

32 ЖЕК-512 Виш ородсь а, 24 3,47 3,47

33 ЖЕК-512 Виш ородсь а, 26/2 3,46 2,53

34 ЖЕК-512 Виш ородсь а, 30 3,39 2,49

35 ЖЕК-512 Виш ородсь а, 32/2 3,38 2,56

36 ЖЕК-512 Виш ородсь а, 34/1 3,49 3,00

37 ЖЕК-512 Виш ородсь а, 36 3,35 3,35

38 ЖЕК-512 Виш ородсь а, 36-А 3,39 3,39

39 ЖЕК-512 Виш ородсь а, 36-Б 3,27 3,27

40 ЖЕК-512 Виш ородсь а, 38 3,43 2,83

41 ЖЕК-512 Д бровиць а, 8 3,40 2,58

42 ЖЕК-512 Д брозиць а, 10 3,37 2,67

43 ЖЕК-512 Д бровиць а, 12 3,38 3,38

44 ЖЕК-512 Іваш евича, 3 3,37 2,43

45 ЖЕК-512 Іваш евича, 4 3,44 3,44

46 ЖЕК-512 Іваш евича, 5 3,48 2,54

47 ЖЕК-512 Іваш евича, 6 3,37 2,75

48 ЖЕК-512 Іваш евича, 8 3,50 3,50

49 ЖЕК-512 Іваш евича, 8-А 3,38 2,74

50 ЖЕК-512 Іваш евича, 10 3,37 2,51

51 ЖЕК-512 Іваш евича, 12 3,47 2,92

52 ЖЕК-512 Іваш евича, 14 3,50 2,95

53 ЖЕК-512 Казансь а, 18 3,48 3,05

54 ЖЕК-512 Казансь а, 20 3,39 2,76

55 ЖЕК-512 Ма іївсь а, 2 3,41 3,41

56 ЖЕК-512 Ма іївсь а, 4 3,38 3,38

57 ЖЕК-512 Ма іївсь а, 6 3,38 3,38

58 ЖЕК-512 Ма іївсь а, 7 3,37 2,71

59 ЖЕК-512 Ма іївсь а, 10 3,37 2,76

60 ЖЕК-512 М ачівсь а, 3/9 3,10 3,10

61 ЖЕК-512 М ачівсь а, 4/7 3,25 3,25

62 ЖЕК-512 М ачівсь а, 5-А 3,47 3,47

63 ЖЕК-512 М ачівсь а, 6 3,37 3,37

64 ЖЕК-512 М ачівсь а, 9 3,42 2,27

65 ЖЕК-512 М ачівсь а, 14 3,36 3,36

1 2 3 4 5

135 ЖЕК-513 П.Панча, 3 3,36 2,73

136 ЖЕК-513 П.Панча, 4 3,36 3,00

137 ЖЕК-513 П.Панча, 5 3,40 2,53

138 ЖЕК-513 П.Панча, 7 3,37 2,81

139 ЖЕК-513 П.Панча, 9 3,39 2,59

140 ЖЕК-513 П.Панча, 11 3,39 2,72

141 ЖЕК-513 Полярна, 6 3,37 2,76

142 ЖЕК-513 Полярна, 6-Б 3,38 2,77

143 ЖЕК-513 Полярна, 6-В 3,37 2,78

144 ЖЕК-513 Полярна, 8-Г 3,39 2,59

145 ЖЕК-513 Полярна, 8-Д 3,37 2,83

146 ЖЕК-513 Полярна, 8-Е 3,38 2,71

147 ЖЕК-514 Виш ородсь а, 150-А 2,00 2,00

148 ЖЕК-514 Кондратю а, 2 3,37 2,81

149 ЖЕК-514 Кондратю а, 2-А 3,35 2,86

150 ЖЕК-514 Кондратю а, 4 3,37 2,84

151 ЖЕК-514 Кондратю а, 4-А 3,39 2,80

152 ЖЕК-514 Кондратю а, 4-Б 3,38 2,96

153 ЖЕК-514 Кондратю а, 4-В 3,39 2,79

154 ЖЕК-514 Кондратю а, 4-Г 3,39 2,90

155 ЖЕК-514 Мінсь е шосе, 6-А 3,36 2,91

156 ЖЕК-514 Мінсь е шосе, 8-А 3,45 3,04

157 ЖЕК-514 Мінсь е шосе, 10 3,36 2,91

158 ЖЕК-514 Мінсь е шосе, 10-А 3,50 3,09

159 ЖЕК-514 Мінсь е шосе, 12 3,39 2,61

160 ЖЕК-514 Майорова, 1 3,37 2,90

161 ЖЕК-514 Майорова, 1-А 3,38 2,78

162 ЖЕК-514 Майорова, 3 3,36 2,90

163 ЖЕК-514 Майорова, 5 3,38 2,77

164 ЖЕК-514 Полярна, 5 3,39 2,63

165 ЖЕК-514 Полярна, 5-А 3,38 2,73

166 ЖЕК-514 Полярна, 7 3,40 2,47

167 ЖЕК-514 Полярна, 7-Б 3,39 2,60

168 ЖЕК-514 Полярна, 11 3,38 2,78

169 ЖЕК-514 Полярна, 13 3,37 2,79

170 ЖЕК-514 Ро осовсь о о, 2 3,39 2,61

171 ЖЕК-514 Ро осовсь о о, 2-Б 3,45 2,98

172 ЖЕК-514 Ро осовсь о о, 3 3,36 2,97

173 ЖЕК-514 Ро осовсь о о, 3-А 3,53 3,03

174 ЖЕК-514 Ро осовсь о о, 3-Б 3,43 2,92

175 ЖЕК-514 Ро осовсь о о, 3-В 3,57 3,02

176 ЖЕК-514 Ро осовсь о о, 4 3,36 2,88

177 ЖЕК-514 Ро осовсь о о, 4-А 3,41 2,81

178 ЖЕК-514 Ро осовсь о о, 6 3,39 2,59

179 ЖЕК-514 Ро осовсь о о, 6-Б 3,37 2,85

180 ЖЕК-514 Ро осовсь о о, 7 3,36 2,98

181 ЖЕК-514 Ро осовсь о о, 10 3,47 2,69

182
ЖЕК-514 Ро осовсь о о, 10-А (1-2 під'їзд) 3,51 2,75

ЖЕК-514 Ро осовсь о о, 10-А (3 під'їзд) 3,37 2,93

183 ЖЕК-515 Дніпроводсь а, 1 3,47 3,22

184 ЖЕК-515 Дніпроводсь а,2 2,07 2,07

185 ЖЕК-515 Дніпроводсь а.б 2,17 2,17

186 ЖЕК-515 Дніпрово дсь а,7/1 3,41 3,41

187 ЖЕК-515 Дніпроводсь а,9/2 3,40 3,40

188 ЖЕК-515 Дніпроводсь а, 10 3,04 3,04

189 ЖЕК-515 Дніпроводсь а, 11 3,43 3,43

190 ЖЕК-515 Дніпроводсь а, 13/1 3,25 3,25

191 ЖЕК-515 Дніпроводсь а,3 3,46 3,21

192 ЖЕК-515 8- о Березня.З 3,43 3,43

193 ЖЕК-515 8- о Березня,4 3,45 3,45

194 ЖЕК-515 8- о Березня,5 3,44 3,44

195 ЖЕК-515 8- о Березня,6 3,43 3,43

196 ЖЕК-515 8- о Березня,7 3,44 3,44

197 ЖЕК-515 8- о Березня, 8/2 3,40 3,40

198 ЖЕК-515 в л. Джерельна,3 3,17 3,17

199 ЖЕК-515 в л. Джерельна,6/5 3,41 3,41

200 ЖЕК-515 в л. Джерельна,7/5 3,45 3,45

201 ЖЕК-515 пров. Джерельний,3 3,50 3,50

202 ЖЕК-515 пров. Джерельний,4 3,41 3,41

203 ЖЕК-515 пров. Джерельний,4а 3,46 3,46

1 2 3 4 5

66 ЖЕК-512 М ачівсь а, 14-А 3,39 2,53

67 ЖЕК-512 Пол панова, 9 2,93 2,93

68 ЖЕК-512 Пол панова, 11 3,29 3,29

69 ЖЕК-512 Пол панова, 12 3,14 3,14

70 ЖЕК-512 Пол панова, 13 3,29 3,29

71 ЖЕК-512 Пол панова, 15 3,30 3,30

72 ЖЕК-512 Пол панова, 17 3,46 3,46

73 ЖЕК-512 Попова, 3/5 3,49 3,49

74 ЖЕК-512 Попова, 4/2 3,20 3,20

75 ЖЕК-512 Попова, 5 3,37 2,82

76 ЖЕК-512 Попова, 6 3,40 2,54

77 ЖЕК-512 Попова, 8 3,38 2,83

78 ЖЕК-512 Попова, 8-А 3,36 3,01

79 ЖЕК-512 Попова, 9 3,47 3,47

80 ЖЕК-512 Попова, 10 3,38 2,70

81 ЖЕК-512 Попова, 10-А 3,40 2,60

82 ЖЕК-512 Попова, 11 3,38 2,62

83 ЖЕК-512 Попова, 12 3,41 2,44

84 ЖЕК-512 Со альсь а, 1 3,13 3,13

85 ЖЕК-512 Со альсь а, 4 3,48 3,48

86 ЖЕК-512 Со альсь а, 5 3,49 3,49

87 ЖЕК-512 Со альсь а, 6 3,37 2,81

88 ЖЕК-512 Со альсь а, 11 3,38 3,38

89 ЖЕК-512 Фр нзе, 152 3,40 2,70

90 ЖЕК-512 Фр нзе, 168 3,50 3,50

91 ЖЕК-512 Фр нзе, 170 3,26 3,26

92 ЖЕК-512 Фр нзе, 172 3,20 2,33

93 ЖЕК-512 пр.Попова, 5 3,40 2,77

94 ЖЕК-512 пр. К ренівсь ий, 4/8 3,40 3,40

95 ЖЕК-512 пр.К ренівсь ий, 4/8Б 3,38 3,38

96 ЖЕК-513 Автозаводсь а, 61 3,50 2,95

97 ЖЕК-513 Автозаводсь а, 63 3,49 2,96

98 ЖЕК-513 Автозаводсь а, 87 3,49 3,49

99 ЖЕК-513 Автозаводсь а, 87-А 3,36 3,36

100 ЖЕК-513 Автозаводсь а, 89 3,40 3,40

101 ЖЕК-513 Автозаводсь а, 89-А 3,38 2,69

102 ЖЕК-513 Автозаводсь а, 93 3,37 2,77

103 ЖЕК-513 Автозаводсь а, 97/5 3,25 3,25

104 ЖЕК-513 Бережансь а, 10 3,44 2,87

105 ЖЕК-513 Бережансь а, 12 3,45 2,88

106 ЖЕК-513 Бережансь а, 14 3,44 2,87

107 ЖЕК-513 Бережансь а, 16 3,45 2,86

108 ЖЕК-513 Бережансь а, 16-А 3,49 2,89

109 ЖЕК-513 Бережансь а, 18 3,44 2,85

110 ЖЕК-513 Бережансь а, 20 3,43 2,81

111 ЖЕК-513 Виш ородсь а, 44 3,47 3,47

112 ЖЕК-513 Виш ородсь а, 44-А 3,38 3,38

113 ЖЕК-513 Виш ородсь а, 44-Б 3,39 3,39

114 ЖЕК-513 Виш ородсь а, 46 3,39 3,39

115 ЖЕК-513 Виш ородсь а,46-А 3,40 3,40

116 ЖЕК-513 Виш ородсь а, 46-Б 3,38 3,38

117 ЖЕК-513 Виш ородсь а, 46-В 3,39 3,39

118 ЖЕК-513 Виш ородсь а, 48 3,40 3,40

119 ЖЕК-513 Виш ородсь а, 48-А 3,39 3,39

120 ЖЕК-513 Виш ородсь а, 50 3,40 3,40

121 ЖЕК-513 Виш ородсь а, 50-А 3,40 3,40

122 ЖЕК-513 Виш ородсь а, 50-Б 3,39 3,39

123 ЖЕК-513 Виш ородсь а, 50-В 3,40 3,40

124 ЖЕК-513 Виш ородсь а, 52 3,39 3,39

125 ЖЕК-513 Виш ородсь а, 54-Б 3,42 2,98

126 ЖЕК-513 Виш ородсь а, 56/2 3,38 3,38

127 ЖЕК-513 Д бровиць а, 3 3,38 2,89

128 ЖЕК-513 Д бровиць а, 5 3,36 2,88

129 ЖЕК-513 Д бровиць а, 7 3,36 2,91

130 ЖЕК-513 А .Навашина, 4 3,45 3,45

131 ЖЕК-513 А .Навашина, 9 3,41 3,41

132 ЖЕК-513 А .Навашина, 11 3,38 2,64

133 ЖЕК-513 П.Панча, 1 3,40 2,57

134 ЖЕК-513 П.Панча, 2 3,37 2,82



Ува а! О олошено он рс на надання посл
з тримання б дин ів і спор д та при

б дин ових територій б дин ів ом нальної
власності м. Києва Шевчен івсь ом районі
Відповідно до За он У раїни "Про житлово- ом нальні посл и" та Поряд

проведення он рс з надання житлово- ом нальних посл , затверджено о
Постановою Кабінет Міністрів У раїни від 21.07.05 № 631, Перелі житлово-
ом нальних посл житловом фонді м. Києва, право на здійснення я их
виборюється на он рсних засадах, затверджено о рішенням Київсь ої місь ої
ради від 08.11.07 № 1159/3992, (далі — Перелі ), он рсна омісія Ком нально о
підприємства "Кер юча дире ція Шевчен івсь о о район " о олош є он рс на
надання посл з тримання б дин ів і спор д та при б дин ових територій, а саме:
Технічне обсл ов вання та поточний ремонт систем протипожежної автомати и та
димовидалення, а та ож: інших вн трішньоб дин ових інженерних систем разі їх
наявності

Ор анізатор он рс — Ком нальне Підприємство "Кер юча дире ція
Шевчен івсь о о район ". Місце знаходження: 04050, м. Київ, в л. Білор сь а, 1.

Уповноважені особи, я і здійснюють зв'язо з часни ами он рс :

Дар а Оле сій Іванович — оловний інженер КП "Кер юча дире ція
Шевчен івсь о о район ", телефон 489-11-21, 483-99-06

Сопч О сана Сер іївна — се ретар дире тора, телефон 483-96-15

Заяв и на часть он рсі приймаються особисто або надсилаються поштою.

Кон рсна до ментація подається особисто ор анізатором он рс йо о
часни протя ом трьох робочих днів після надходження заяв и на часть
он рсі.

Кінцевий стро подання он рсних пропозицій — 10.00 28.02.2013.

Роз риття онвертів з он рсними пропозиціями проводиться в день за інчення
стро їх подання — 11.00 28.02.2013 (а това зала).

Кон рсна омісія КП "Кер юча дире ція Шевчен івсь о о район "

У зв'яз з припиненням термін дії розпорядження Ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації від 31.08.2009 р. № 978 та
з ідно з Поряд ом форм вання тарифів на посл и з тримання б дин ів і спор д та
приб дин ових територій, затвердженим постановою Кабінет Міністрів У раїни від
01.06.2011р. № 869 " Про забезпечення єдино о підход до форм вання тарифів на
житлово- ом нальні посл и" Державним підприємством "У ржитлосервіс" здійснено
розрах но тарифів на посл и з тримання б дин ів і спор д та приб дин ових
територій та надано на затвердження до Київсь ої місь ої державної адміністрації.

Стр т ра, періодичність та стро и надання цих посл відповідають вимо ам
розпорядження Ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) від 09,03.2011 № 307. Детальна інформація розміщена на
інформаційних стендах під'їздах б дин .

Тарифи на посл и з тримання б дин ів та приб дин ових територій, рн, за
1 в.м. за альної площі вартири за місяць.

За важення і пропозиції приймаються за адресою: м. Київ, б-р Л. У раїн и, 24-а
до 9 люто о 2013 ро .

№ з/п Адреса
для вартир першо о

поверх
рім вартир

першо о поверх

1 Інстит тсь а, 13/4 2,99 3,36
2 Інстит тсь а, 16 2,80 2,98
3 Інстит тсь а, 18 3,36 3,54
4 Інстит тсь а, 20/8 3,34 3,53
5 Шов овична, 10 3,39 3,68
6 Бан ова, 1/10 2,98 3,15
7 Бан ова, 3 2,34 2,49
8 Шов овична, 21 3,15 3,31
9 М. Гр шеїісь о о, 34-а 2,30 2,43
10 І. Мазепи, 12-а - 3,65
11 І. Мазепи, 12-6 - 3,57
12 Лаврсь а, 4 3,01 3,08
13 Лаврсь а, 4-а 2,92 3,08
14 Лейпцизь а, 3 3,16 3,16
15 С ворова, 5 3,08 3,20
16 С ворова, 7 3,28 3,40
17 С ворова., 11 - 3,69
18 С ворова, 13 - 3,55
19 Старонаводниць а, 4-а - 4,00
20 Старонаводниць а, 6 - 3,95
21 Терещен івсь а, 5 3,54 3,62
22 Десятинна, 8 3,20 3,35
23 Десятинна, 10 - 3,91
24 Срібно ільсь а, 20 3,37 4,00
25 Р. О іпної, 1 - 3,92
26 Р. О іпної, 3-а 3,29 4,00
27 Р. О іпної, 3-б 3,29 4,00
28 Р. О іпної, 3-Б 3,29 4,00
29 Флоренції, 1/11 2,96 3,74
30 Флоренції, 5 2,96 3,75
31 Флоренції, 9 3,05 3,83
32 О. Т маняна, 8 3,25 3,70
33 Генерала Жмачен а, 2 - 3,93
34 Дарниць ий б-р, 3 3,43 3,96
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СПОРТ
Хрещатик 25 січня 2013 року

Температура —14°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 86 %

Температура —11°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 82 %

Температура —14°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 86 %

Прогноз погоди на 25 січня 2013 року

ОВНИ, затя ніть пасо , побал вати себеневдасться—фінансовафор-
т на підведе, том е ономно розподіляйте роші, обходьтеся с ромним
достат ом, п йте лише добротні та я існі речі. Дбайте про д ховність,
полюбіть свою робот — то любленаМ за. Відмінно ви он йте ділові, сі-
мейні, шлюбні обов’яз и.
ТЕЛЬЦІ, ви з величезним ризи ом р хаєтеся по діловом полю, замі-

нованом підст пами он рентів, де потрібна ні альна “майстерність са-
пера”, щоб не підірватися. Зійти на ар’єрний олімп реально і необхідно!
Знань вас предостатньо, станьте творчим ори іналом, в ім’я про рес —
е сперимент йте, проб дж йте фантазії.
БЛИЗНЯТА, світо ляд різ о змінюється, зал чайте на опичений досвід

тажиттєв м дрість і визначайтеся, я філософіюб ття вам відтепер спо-
від вати. Адже більшість до м вже віджили себе. В офісі динамічна обста-
нов а, де вас оточ ють люди висо ої д ховної льт ри, том задовольни-
ти свої неординарні запити, самореаліз ватися можна сповна, я що з о-
ле ами жити д ша в д ш .
РАКИ, я що вас долають любовні розчар вання, це не повинно під-

штовхн ти до дезертирства з романтично о поля битви. Важливо зроби-
ти правильні виснов и. Можливо, ви (чо о ріха таїти!) пор шили баланс
“бер -даю”, е ономили на дрібницях і втратили лобально, чи не та ?..
ЛЕВИ, аби змінити себе на раще, ви орінюйте по ані звич и, втихо-

мирюйте амбіції, пра ніть армонії в партнерсь их взаєминах, віддавши
ермовлади с п тни . З холостяць имжиттямба атьомдоведеться роз-
прощатися, пар йтесь, сватайтеся, одр ж йтеся, створюйте затишне до-
машнє ніздеч о.
ДІВИ, ваш професійний престиж залежить від провадження інноваційних

техноло ій.Нетопчітьсянамісці,освоюйтеновіметоди и, ро йтевно зна-
овим про ресом,шт рм йте ар’єрні висоти не іль істю, а я істю і творчою
мітливістю. Я що знання даються важ о—небіда, ризіть раніт на и, обмі-
нюйтеся досвідом, радьтеся з роз мними людьми. Сваритися не можна, ідіть
наз стріч вимо ам оле і дбайте про армонійний сл жбовиймі ро лімат.
ТЕРЕЗИ, розважайтеся, творіть, охайте! Ця сфера потреб є найбільших

енер озатрат,більшевіддасте—більшеотримаєтенатомість!Нежалійтесер-
ця, рошей, час , ви під лючені до джерел Вселенсь ої Любові та Творчості.
СКОРПІОНИ, не наламайте дров, візьміть емоції під залізний само он-

троль— ризова вісь проля ає через дім та робот . Дипломатично балан-
с йте, делі атно спіл йтеся з рідними й ерівництвом, саме зараз може
з іс ри непороз мінь запалати во онь онфлі тів і нещадно спопелити
мости добрих взаємин.
СТРІЛЬЦІ д же острі на язи , одна слово не оробець — стежте за

мовою, не пліт йте, іна ше ризи єте стати зіпсованим телефоном, за-
п стити “в ефір” дезінформацію, зіпс вати реп тацію. Ви — ер дит-все-
знай о, маєте в своєм розпорядженні олосальні резерви інформації,
омпромати, але майте на вазі, що лише знання, проп щене через сер-
це, перетвориться на Божественн М дрість.
КОЗОРОГИ, форм ла вашо о щастя — правильний баланс “я — тобі,

ти — мені”, саме в цьом “торзі” з Пані Реальністю ваш тверезий підхід,
помножений на винахідливість плюс об’є тивна самооцін а дасть ба аті
плоди. З др зями б дьте щедрими, аби не славитися с пердяєм, адже
фінансові стр м и сті аються ваш аманець звід сіль.
ВОДОЛІЇ, вист пати з ініціативними пропозиціями перед шефом не

варто, для ерівництва ви зараз, я червона мантія для би а. Стримайте
ар’єрний запал і зосередьтеся на сердечних справах. Займіться по ра-
щенням зовнішньо о імідж , обновіть ардероб, зачіс , вам дано час пе-
ретворитися на аз ов фею (чи принца).
РИБИ проживають по-новом армічні сценарії, мотайте на в с те, що ч -

єте. На сл жбі зараз переломний етап, я що навантаження зменшаться—це
добрийзна , всіх рошейнезаробити, а вампотрібнобере тиздоров’я!Саме
робота,щодар є творч насолод , принеседов ожданийпсихоло ічнийзати-
шо . Ви вносите своєю чарівністюприємно тоніз ючі барви в ділов а р

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Будівельник" перервав 
переможну серію матчів
У груповому раунді Єврокубку столичний клуб програв 
чорногорській "Будучності"
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Завершилося перше оло
в р повом ра нді топ-16
оманд Євро б . Київ-
сь ий “Б дівельни ” після
двох яс равих перемо
над с перни ами не змі
за ріпити свій спіх. Віт-
чизняний л б на власно-
м майданчи пост пився
чорно орсь ій “Б д чно-
сті” — 75:79. Провівши не-
вдало дві чверті, третій
“ ладіатори” продемон-
стр вали феноменальн
р і мали ч дові шанси на
перемо . Втім, завер-
шальн частин поєдин
вони провели просто жах-
ливо — і в підс м про-
рали.

Цьогорічний розіграш топ�16

команд Єврокубку “Будівельник”

розпочав досить упевнено. Спо�

чатку команда Айнарса Багатскіса

обіграла на своєму майданчику ту�

рецький “Банвіт” — 76:69, а потім

на виїзді мінімально перемогла ро�

сійський “Тріумф” — 85:84. До то�

го ж, враховуючи попередній етап

турніру, кияни святкували успіх у

п’яти матчах поспіль. Однак, по�

при вражаючу переможну серію,

багато хто з фахівців виказував по�

боювання щодо гри з чорногор�

ським клубом, адже надмірна са�

мовпевненість може завадити

“гладіаторам” продемонструвати

свої бійцівські якості. На жаль, для

вітчизняних вболівальників усі пе�

рестороги виявилися небезпід�

ставними.

Початок зустрічі в свій актив мог�

ли записати лише гості. Вже на тре�

тій хвилині наставнику киян Ай�

нарсу Багатскісу довелося брати

тайм�аут, щоб хоч якось налаштува�

ти свою команду на потрібний

лад — “Будучность” почала з ривка

9:2. Короткі настанови тренера по�

діяли майже миттєво. Вже за декіль�

ка хвилин після переваги чорногор�

ських баскетболістів не залишилося

нічого. Кияни не тільки догнали, а

й випередили їх (12:11). Однак роз�

винути цей успіх “гладіаторам” не

вдалося — надалі вони різко скину�

ли оберти, до того ж допускали чи�

мало помилок в завершальній стадії

комбінацій. Особливо проблемною

для господарів склалася ситуація з

дальніми кидками — за першу

чверть “будівельники” не закинули

жодного триочкового, тому програ�

ли цей період матчу — 18:20.

Друга чверть стала логічним на�

слідком попередньої. Клуб з Чор�

ногорії продовжив, хоч і повільно,

але впевнено набирати очки, нато�

мість вітчизняні баскетболісти не

чинили цьому належного опору.

Все змінилося після чергового

тайм�ауту від Багатскіса. Першим,

хто спробував перехопити ініці�

ативу для столичного колективу,

став Малколм Ділейні, який на�

решті влучив у кошик з дальньої

дистанції, підкріпивши свій успіх

точним штрафним. Георгій Цинца�

дзе самовіддано діяв біля щита су�

перника і також вразив кільце, а

увінчали старання партнерів Ми�

хайло Анісімов і Лео Лайонс. Цен�

тровий з Литви зрівняв рахунок, а

американський форвард вивів ки�

ян уперед — 40:38. Однак закін�

чення першої половини гри знову

пройшло за повної переваги “Бу�

дучності”, тому на велику перерву

команди пішли за рахунку 44:40.

Пауза у матчі подіяла на гравців

“Будівельника” найкращим чи�

ном. У третій чверті кияни з пер�

шої до останньої секунди контро�

лювали гру. Натхненником відриву

наших баскетболістів став їх капі�

тан Артур Дроздов, який традицій�

но підірвав трибуни слем�данком,

а потім реалізував триочковий ки�

док. Перед заключною чвертю

команда Айнарса Багатскіса ліди�

рувала з різницею в десять пунктів.

Проте початок четвертого періо�

ду вийшов для господарів приго�

ломшуючим. Трьома точними влу�

ченнями у наш кошик чорногорці

здійснили ривок у 14 очок, який

врешті дозволив гостям відсвятку�

вати перемогу. У підсумку 75:79 — і

боротьба у групі І за вихід у на�

ступний раунд ще попереду
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Цей день в історії 25 січня

Православні вшанов ють
пам’ять вели ом чениці Татіани
1701 – російсь ий цар Петро I

видав аз про створення в Мос-
ві ш оли математичних і наві-
аційних на – першо о в Росії
війсь ово-морсь о о навчально-
о за лад
1895 – відб вся перший між-

народний матч з хо ею на траві.
Збірна Уельс пост пилася ос-
тям з Ірландії з рах н ом 0:3
1896 – Петерб рзі пройшов

перший світовий чемпіонат з фі-
рно о атання
1915 – винахідни Оле сандр

Белл провів перший трансамери-
ансь ий сеанс телефонно о зв'яз-
(Нью-Йор –Сан-Францис о)
1938 – народився Володимир

Висоць ий, радянсь ий співа -
бард, поет і а тор

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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"Б дівельни " не змі втримати перева 10 очо , я він здоб в третій
чверті і підс м пост пився чорно орсь ій "Б д чності"

Ува а! О олошено он рс на надання посл
з тримання б дин ів і спор д та

приб дин ових територій б дин ів ом нальної
власності м. Києва Шевчен івсь ом районі
Відповідно до За он У раїни "Про житлово- ом нальні посл и" та Поряд

проведення он рс з надання житлово- ом нальних посл , затверджено о
Постановою Кабінет Міністрів У раїни від 21.07.05 № 631, Перелі житлово-
ом нальних посл житловом фонді м. Києва, право на здійснення я их
виборюється на он рсних засадах, затверджено о рішенням Київсь ої місь ої
ради від 08.11.07 № 1159/3992, (далі — Перелі ), он рсна омісія Ком нально о
підприємства "Кер юча дире ція Шевчен івсь о о район " о олош є он рс на
надання посл з тримання б дин ів і спор д та приб дин ових територій, а саме:
Технічне обсл ов вання та поточний ремонт систем протипожежної автомати и та
димовидалення, а та ож: інших вн трішньоб дин ових інженерних систем разі їх
наявності

Ор анізатор он рс — Ком нальне Підприємство "Кер юча дире ція
Шевчен івсь о о район ". Місце знаходження: 04050, м. Київ, в л. Білор сь а, 1.

Уповноважені особи, я і здійснюють зв'язо з часни ами он рс :

Дар а Оле сій Іванович — оловний інженер КП "Кер юча дире ція
Шевчен івсь о о район ", телефон 489-11-21, 483-99-06

Сопч О сана Сер іївна — се ретар дире тора, телефон 483-96-15

Заяв и на часть он рсі приймаються особисто або надсилаються поштою.

Кон рсна до ментація подається особисто ор анізатором он рс йо о
часни протя ом трьох робочих днів після надходження заяв и на часть
он рсі.

Кінцевий стро подання он рсних пропозицій — 10.00 28.02.2013.

Роз риття онвертів з он рсними пропозиціями проводиться в день за інчення
стро їх подання — 11.00 28.02.2013 (а това зала).

Кон рсна омісія КП "Кер юча дире ція Шевчен івсь о о район "

У зв'яз з припиненням термін дії розпорядження Ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації від 31.08.2009 р. № 978 та
з ідно з Поряд ом форм вання тарифів на посл и з тримання б дин ів і спор д та
приб дин ових територій, затвердженим постановою Кабінет Міністрів У раїни від
01.06.2011р. № 869 " Про забезпечення єдино о підход до форм вання тарифів на
житлово- ом нальні посл и" Державним підприємством "У ржитлосервіс" здійснено
розрах но тарифів на посл и з тримання б дин ів і спор д та приб дин ових
територій та надано на затвердження до Київсь ої місь ої державної адміністрації.

Стр т ра, періодичність та стро и надання цих посл відповідають вимо ам
розпорядження Ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) від 09.03.2011 № 307. Детальна інформація розміщена на
інформаційних стендах під'їздах б дин .

Тарифи на посл и з тримання б дин ів та приб дин ових територій, рн. за
1 в.м. за альної площі вартири за місяць.

За важення і пропозиції приймаються за адресою: м. Київ, б-р Л. У раїн и, 24-а
до 9 люто о 2013 ро .

№ з/п Адреса
для вартир першо о

поверх
рім вартир

першо о поверх

1 Інстит тсь а, 13/4 2,99 3,36
2 Інстит тсь а, 16 2,80 2,98
3 Інстит тсь а, 18 3,36 3,54
4 Інстит тсь а, 20/8 3,34 3,53
5 Шов овична, 10 3,39 3,68
6 Бан ова, 1/10 2,98 3,15
7 Бан ова, 3 2,34 2,49
8 Шов овична, 21 3,15 3,31
9 М. Гр шевсь о о, 34-а 2,30 2,43
10 І. Мазепи, 12-а - 3,65
11 І. Мазепи, 12-б - 3,57
12 Лаврсь а, 4 3,01 3,08
13 Лаврсь а, 4-а 2,92 3,08
14 Лейпцизь а, 3 3,16 3,16
15 С ворова, 5 3,08 3,20
16 С ворова, 7 3,28 3,40
17 С ворова., 11 - 3,69
18 С ворова, 13 - 3,55
19 Старонаводниць а, 4-а - 4,00
20 Старонаводниць а, 6 - 3,95
21 Терещен івсь а, 5 3,54 3,62
22 Десятинна, 8 3,20 3,35
23 Десятинна, 10 - 3,91
24 Срібно ільсь а, 20 3,37 4,00
25 Р. О іпної, 1 - 3,92
26 Р. О іпної, 3-а 3,29 4,00
27 Р. О іпної, 3-б 3,29 4,00
28 Р. О іпної, 3-в 3,29 4,00
29 Флоренції, 1/11 2,96 3,74
30 Флоренції, 5 2,96 3,75
31 Флоренції, 9 3,05 3,83
32 О. Т маняна, 8 3,25 3,70
33 Генерала Жмачен а, 2 - 3,93
34 Дарниць ий б-р, 3 3,43 3,96


