
Бюджет столиці буде збільшено
КМДА запропонує депутатам Київради ухвалити міську казну вже
на початку лютого

Київ та Осло обміняються
досвідом в ІТ�сфері
Окрім того, обидві столиці нарощуватимуть туристичні потоки та розширять
співробітництво у галузях торгівлі й фармакології

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Київ і Осло мають давні традиції взаємо-
ви ідно о співробітництва. Зо рема в
р дні мин ло о ро завдя и фінансовій
допомозі та онс льтаціям норвезь ої
сторони в раїнсь ій столиці запрацював
прое т інноваційно о ін батора “іHub”,
що дозволяє молодим підприємцям та
стартап- омандам розвивати бізнес
сфері ІТ-техноло ій. Про розвито парт-
нерства між двома столицями в цій цари-
ні, а та ож про співробітництво т рис-
тичній ал зі, сферах тор івлі та фарма-
оло ії йшлося під час з стрічі олови
КМДА Оле сандра Попова та Надзвичай-
но о і Повноважно о Посла Королівства
Норве ія в У раїні Йона Фредрі сена.

Серед іншого, заплановано обмін офіційними делега�

ціями з метою вивчення позитивного досвіду розвитку в

ІТ�сфері. Відповідне доручення щодо опрацювання

цього питання Олександр Попов дав під час зустрічі.

“Україна має певні амбіції у сфері ІТ�технологій. Адже

саме в розвитку цього напрямку ми бачимо значну пер�

спективу та потенціал. Зокрема Київ планує реалізувати

масштабний проект зі створення власного інноваційно�

го парку “Bionic hill”. Тож обмін офіційними делегаці�

ями був би надзвичайно корисним, адже в Норвегії вже

є чималий досвід успішної реалізації подібного проек�

ту”,— заявив Олександр Попов.

Варто наголосити, що Київ вже досить активно спів�

працює з Норвегією у сфері ІТ�технологій. Проект ін�

новаційного інкубатора “іHub” дозволяє молодим під�

приємцям та стартап�командам розвивати власний біз�

нес у цій царині. Зазначимо, що створення “іHub” ста�

ло можливим завдяки об’єднанню зусиль МБФ “Сід

Форум Україна”, Торговельно�промислової палати

України та Державної корпорації промислового розвит�

ку Норвегії SIVA.

Як розповів під час зустрічі голова “Сід Форум Укра�

їни” Дмитро Подолєв, наразі триває розгляд заявок мо�

лодих бізнесменів, а з березня резидентів вже планують

розміщувати безпосередньо в “іHub”. Вже зараз кіль�

кість потенційних учасників в рази перевищує кількість

передбачених робочих місць.

“Вітчизняним програмістам не вистачає досвіду, який

є в розвинених країнах, в тому числі і Норвегії, стосов�

но того, як саме створювати бізнес, як можна коректно

комерціалізувати технічні розробки, як правильно спіл�

куватися з інвесторами та залучити перші інвестиції”,—

зазначив пан Подолєв.

Цікаво, що норвезька сторона готова поділитися

власними напрацюваннями в цій сфері. Як повідомив

Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства

Норвегія в Україні Йон Фредріксен, його держава три�

валий час працювала над оптимальною концепцію роз�

витку інноваційних технологій. Нині в Осло діє потуж�

ний технопарк.

Ще одним важливим напрямком розвитку стосунків

між Києвом та Осло є збільшення туристичних потоків.

За словами пана Посла, у цієї сфери бізнесу є значний

потенціал, однак наразі потоки туристів з обох сторін

скоріше випадкові та не дуже інтенсивні, що необхідно

виправляти спільними туристичними програмами. Та�

кож під час зустрічі сторони обговорили перспективи

розвитку й співпраці в інших сферах економіки, зокре�

ма — торгівлі та фармакології, адже ці галузі є одними з

пріоритетних для обох країн та столиць.

Зокрема, за словами директора Департаменту про�

мисловості та розвитку підприємництва Людмили Де�

нисюк, сьогодні є багато бізнес�пропозицій з боку нор�

везьского бізнесу. Наприклад, розглядаються можливо�

сті створення спільних підприємств, а також у планах

експортувати до Норвегії українську молочну продук�

цію та олію

У столиці вже готуються 
до відзначення 1025�річчя
хрещення Київської Русі 
Пам`ятн дат план ють відсвят вати в ожном
населеном п н ті держави
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Леви київського зоопарку
відсвяткували День народження 

Іменинни и отримали смачні подар н и
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"Київводоканал" впроваджує
енергозберігаючі технології 

Компанія а тивно ви ористов є відновлювальні
джерела еле троенер ії для заощадження оштів
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Очільник Києва відвідав 
найбільший в Україні науково�
дослідний центр IT�технологій
Вчора олова КМДА Оле сандр Попов відвідав

центр На ово-дослідних та дослідниць о- онс-
тр торсь их робіт омпанії “Samsung Electronics
У раїна”, розташований столиці. Від ритий
2009-м році, нині він є найбільшим в У раїні та
претенд є на першість в раїнах СНД та Східної
Європи. Наразі т т працюють понад тисяч раїн-
ців, перед сім ияни, молоді ІТ-фахівці. А прямі ін-
вестиції Центр в е ономі міста за останні три
ро и с лали $46 млн. Оле сандр Попов о лян в
приміщення Центр , ознайомився з напрям ами
йо о роботи та об оворив з ерівництвом стано-
ви перспе тиви розвит ІТ- ал зі на теренах
раїнсь ої столиці. “Київ заці авлений розвит о-

ві інноваційної ал зі я з точ и зор е ономі и
міста, та і соціальної сфери. Та і центри дають
можливість иївсь им ІТ-фахівцям отрим вати
добре оплач ван робот з висо им рівнем соці-
ально о захист в рідном місті, а не ш ати її за
ордоном. Тож місь а влада завжди б де надійним
партнером для та их центрів і підтрим ватиме їх-
ній розвито ”,— на олосив Оле сандр Попов. У
планах розвит НДДКР — протя ом 2 ро ів збіль-
шити іль ість працівни ів до 2 тис. Має зрости і
розмір інвестицій. У свою чер дире тор Центр
НДДКР Йон Юн Кім подя вав очільни ові міста
за ва до роботи Центр і висловив сподівання
щодо подальшої співпраці

Проект навчального ресурсу 
від столичних педагогів зацікавив
компанію Microsoft
З 28 до 30 січня троє столичних чителів інфор-

мати и переб ватим ть Лондоні та разом із про-
рамістами омпанії Microsoft створюватим ть інно-
ваційний еле тронний навчальний рес рс власно о
авторства. За рез льтатами презентації ма етів
своїх прое тів Світлана Литвинова, Оле сандр та
Оле сій Тебен и 4 січня війшли до 20- и най ра-
щих чителів світ . В Департаменті освіти й на и,
молоді та спорт інформ ють, що вчителі-новатори
для розроб и своєї ідеї орист валися підр чни а-
ми з математи и й ло і и. Розроблена про рама, на
д м авторів, сприятиме розвит ло ічно о й ри-
тично о мислення, пам’яті, ва и та зор чнів. Фі-
нальний прод т презент ють на за лючном
“Bettshow”, що відб деться напри інці візит до Ве-
ли обританії. На адаємо, аби мати можливість
представити свої розроб и в он рсі “Appathon”
рам ах про рами омпанії Microsoft, 50 інновацій-
них педа о ів з сьо о світ пройшли навчання в
трьох вірт альних ніверситетах напри інці мин ло-
о ро . В підс м вони повинні б ли представити
ма ет освітньо о еле тронно о рес рс

На Саперно�Слобідській 
відремонтують аварійні сходи 
надземного пішохідного переходу
Роботи з відновлення місць р йн вань сходів на

надземном пішохідном переході на в л. Саперно-
Слобідсь ій мають б ти ви онані в триденний тер-
мін. Відповідне рішення б ло прийнято під час виїз-
ної наради на аварійний об’є т представни ів ба-
лансо трим вача спор ди КП “Київавтошляхміст-
б д” та фахівців КК “Київавтодор”. Е сперти дійшли
виснов , що про онові б дови, опори, сходові
майданчи и та ост ри, на я их розташов ються
сходи, мають задовільний стан, чо о не можна с а-
зати про сходи, що потреб ють не айно о ремонт .
Тож їх мають пола одити най оротший термін.
Крім то о, об’є т запропоновано в лючити в План
робіт із апітально о ремонт в лично-шляхової ме-
режі міста на цей рі

Іван МАРЕК
“Хрещатик”

Про це під час апаратної наради із за-
ст пни ами та оловами столичних РДА
розповів олова КМДА Оле сандр Попов.
Керівни міста повідомив, що в рез ль-
таті тривалих перемовин столичної влади
з рядом вдалося вийти на принципові
домовленості щодо збільшення обся
оштів, необхідних для фінанс вання сто-
личних потреб. Крім то о, напрацьовані
заходи із зал чення додат ових вн тріш-
ніх рес рсів. Відта , же зараз Київ може
збільшити фінансові можливості місь ої
с арбниці на 1769 млн рн. Перед сім —
за рах но вн трішніх резервів.

Зокрема “Київенерго” за договором користування

майном має сплатити до бюджету міста 236 млн грн. Ці

кошти будуть спрямовані на покриття різниці в тарифах

на теплову енергію для населення, комунальних житло�

во�експлуатаційних організацій, ЖБК та ОСББ та на

оплату електроенергії КП “Київміськсвітло”.

На 292,5 млн грн збільшено доходи спеціального

фонду (100 млн грн — надходження від приватизації ко�

мунального майна та 182,5 млн грн — від продажу зем�

лі, 10 млн грн — надходження до цільового фонду від

продажу квартир). Їх спрямують на програму соціаль�

но�економічного розвитку: ремонт сходових клітин, за�

міну та модернізацію ліфтів, асфальтування прибудин�

кових територій, капітальний ремонт гуртожитків, ре�

монт колони Магдебурзького права тощо.

Голова КМДА наголосив, що, ухваливши бюджет, Ки�

їв не тільки створить умови для розгортання інвестицій�

ної активності, зокрема, у сфері капітального будівниц�

тва та соціальної інфраструктури, а й зможе збільшити

зарплату бюджетникам — освітянам, медикам, транс�

портникам, а також забезпечити фінансування соціаль�

них програм.

У новій редакції проекту бюджету, який буде винесе�

но на засідання Київради, загальна величина доходів

перевищить 18 млрд грн. Зокрема загальний фонд ста�

новитиме 13,1 млрд грн, спеціальний фонд — 1,98 млрд

грн, трансферти з державного бюджету — 2,94 млрд грн.

Ще понад 1,2 млрд грн надійдуть за рахунок залишку

коштів на початок року. Так, залишок загального фонду

становить 143 млн грн, бюджету розвитку — 524 млн

грн. Також місто має залишок з відновної вартості в су�

мі 23,2 млн грн, фонду охорони навколишнього середо�

вища — 49,4 млн грн, фонду дорожнього господар�

ства — 1,5 млн грн. Ще майже 500 млн грн — кошти, які

були виділені урядом наприкінці року як додаткова до�

тація на виплату заробітної плати працівникам бюджет�

ної сфери. Відповідно до вимог Бюджетного кодексу, ці

гроші не можуть бути враховані при прийнятті бюджету.

А тому КМДА запропонує депутатам спершу проголо�

сувати за міський бюджет, а за тиждень зібрати позачер�

гову сесію та прийняти зміни до столичного кошторису

“з плюсом” ще на 1,2 млрд грн.

Олександр Попов також повідомив, що міській владі

вдалося погодити з урядом, зокрема, з Мінфіном, пер�

спективу коригування столичного бюджету, який буде

прийнято у бік його збільшення за підсумками першого

кварталу поточного року. Механізми і деталі реалізації

цієї перспективи відпрацьовує спеціальна робоча група

у складі представників КМДА та профільних мініс�

терств

ЗА НЕЯКІСНІ ПОСЛУГИ

КИЯНАМ ПЕРЕРАХУВАЛИ

56 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ 
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ОГОЛОШЕНО КОНКУРС

НА КРАЩИЙ ПАМ’ЯТНИК

ШВЕДСЬКИМ ФАНАМ 
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СЕРЕД УКРАЇНЦІВ

ЗРОСТАЄ ПОПИТ НА

"ЕЛЕКТРОННІ" ГАМАНЦІ 
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ЦЬОГОРІЧ У КИЄВІ

ЗАПЛАНОВАНО 

ВІДКРИТТЯ 8 НОВИХ ТРЦ 
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Під час з стрічі сторони об оворили перспе тиви розвит й співпраці в інших сферах е ономі и, зо рема - тор івлі та фарма оло ії
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За неякісні комунальні послуги киянам 
перерахували 56 млн грн
Зо рема 13,7 млн рн — за неналежне тримання б дин ів та приб -

дин ових територій, 42,3 млн рн — за ненадання або надання неналеж-
ної я ості посл . Та , за посл централізовано о опалення б ло ви о-
нано перерах но на за альн с м 17,3 млн рн, том числі за 2,5 мі-
сяці опалювально о період 2012—2013 ро ів — на 4,7 млн рн. У КП
"ГІОЦ" зазначають, що за дор ченням місь ої влади з почат ом опалю-
вально о сезон нарах вання плати за спожит посл з центрально о
опалення ви он ється житловими ор анізаціями за мин лий місяць в по-
точном (без розрив в часі). Та им чином, меш анці міста сплач ють
тіль и за фа тично надані посл и, а при вчасній оплаті — отрим ють
зниж на посл опалення розмірі 6 %. За підс м ами 2012 ро се-
ред б дин ів ом нальної власності відсото поточної сплати с ладає
90,69 %. Оплата за спожиті ЖКП з врах ванням по ашеної забор овано-
сті дося н ла 98,6 %. Торі стовідсот ові по азни и перевищено Голо-
сіївсь ом та Дарниць ом районах. Слід на адати, що позитивном ре-
з льтат щодо стан сплати за ЖКП Києві сприяло прийняте місь ою
владою рішення про застос вання двох розмірів тарифів в залежності
від термін оплати (не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за
розрах н овим), я е набрало чинності два ро и том

Оголошено конкурс на кращий пам'ятник 
шведським фанам
На з ад про шведсь их болівальни ів на в лиці Тр ханівсь ій

Дніпровсь ом районі встановлять пар ов с льпт р . Відповідне роз-
порядження підписав олова КМДА Оле сандр Попов. З метою визна-
чення най ращої омпозиційно-просторової онцепції Департамент
містоб д вання та архіте т ри з 28 січня до 28 люто о проводитиме
бліц- он рс прое тів пар ової с льпт ри. За мовами, йо о часни а-
ми мож ть стати о ремі фахівці, авторсь і оле тиви, юридичні особи,
я і отримали письмове запрошення від замовни а. У профільном де-
партаменті зазначають, що часни ам необхідно передбачити та і
мови: виразне образно-пластичне вирішення пар ової с льпт ри, ра-
ціональне ви ористання земельної ділян и та проведення омпле сно-
о бла о строю й освітлення території нав оло с льпт ри. Прое тні
пропозиції необхідно подати не пізніше 16.00 26 люто о за адресою:
в л. Хрещати , 32, імната 36. Підведення підс м ів он рс відб -
деться 6 березня. Переможці отримають рошові премії: перша — 5 000
рн, др а — 3 750 рн, третя — 2500 рн. Володарю першої премії на-
даватиметься перева а для подальшої реалізації прое т

Триває розчищення закритої частини 
річки Либідь
Фахівці КП "Плесо" ви он ють роботи з розчищення за ритої части-

ни оле тора річ и Либідь від в лиці Саперно-Слобідсь ої до рочища
Лиса Гора. У підприємстві повідомили про те, що через а тивн жит-
тєдіяльність міста та недбале ставлення до природних рес рсів під-
земна частина оле тора Либідь засмітилася зам леним ґр нтом, по-
б товими б дівельними та іншими відходами. У зв'яз з цим проп с -
на спроможність водото зменшилася наполовин . Упродовж листо-
пада — р дня працівни и КП "Плесо" очистили 200 м підземно о о-
ле тора від різноманітно о сміття, а та ож 300 метрів від деревини.
Сьо одні тривають роботи з розчищення ще 200 метрів оле тора. За-
алом йо о звільнили від 845 тонн непотреб . Процес розчищення спо-
р ди с ладнюється через те, що всі роботи ви он ються в обмежено-
м просторі. До люто о б де розчищено ще близь о 700 м оле тора,
за альна довжина я о о с ладає 1 960 метрів

Оболонська прокуратура повернула навчальні
приміщення дітям
Господарсь ий с д Києва задовольнив позовні вимо и про рат ри

Оболонсь о о район та зобов'язав підприємців звільнити займані ними
приміщення навчально о за лад . На адаємо, що ре іональним відді-
ленням Фонд державно о майна У раїни по м. Києв б ло ладено з
ПП "Ма са" та ТОВ "Промислове підприємство "ОМІ" 2 до овори орен-
ди нежитлових приміщень Київсь о о вищо о професійно о чилища
техноло ій та дизайн виробів зі ш іри. Про рорсь ою перевір ою
встановлено, що приміщення навчально о за лад омерційними під-
приємствами ви ористов валися для надання посл з ви отовлення
вз ття та облашт вання с ладсь о о і тор овельно о приміщення для
продаж б дівельних матеріалів. Я повідомили "Хрещати " в прес-
сл жбі про рат ри Оболонсь о о район , за он забороняє передач в
оренд територій, б дівель, приміщень, обладнання навчальних за ладів
для ви ористання, що не пов'язане з навчально-виховним процесом

Стартує відкритий конкурс з інформаційних 
технологій
Я повідомили "Хрещати " в Департаменті освіти і на и, молоді та

спорт , з 1 люто о столиці старт є "Київсь ий місь ий від ритий он-
рс серед чнівсь ої молоді з інформаційних техноло ій-2013". Він

проводитиметься двох ві ових ате оріях: до 14 ро ів та від 15 до 18
ро ів. Учасни и зма атим ться я в індивід альній, та і омандній
першості. Кон рс проводиться наст пних номінаціях: презентація
теми "Моє захоплення"; про рамна розроб а на вільн тем ; статична
2D рафі а на тем "М льтперсонаж"; статична 3D рафі а на тем
"Пам'ятни раїнсь ої архіте т ри"; 2D та 3D-анімація на вільн тем ;
веб-сайт на тем "Мій ерой"; омп'ютерна ра та відеомонтаж на віль-
н тем . Та ож рам ах он рс відб деться "Олімпіада про раміс-
тів". Подавати заяв и та роботи на он рс необхідно до 10 люто о
2013 ро на еле тронн адрес он рс : info@it-arena.org

Відремонтують частину Прозорівського 
колектора
Відповідно до розпорядження КМДА, частин Прозорівсь о о (Клов-

сь о о) оле тора дощової аналізації в районі перетин б льв. Лесі
У раїн и та в л. Мечни ова, що на Печерсь , б де апітально відре-
монтовано. Робиться це з метою відновлення технічно о стан об'є та
і забезпечення стало о відведення поверхневих стічних вод із терито-
рії район . Замовни ом розроб и прое тно- ошторисної до ментації
та здійснення апітально о ремонт є КК "Київавтодор", я а має визна-
чити енеральн прое тн та підрядн ор анізації

Цифра дня

36 600 000 
вантажів було відправлено Південно�Західною залізницею у січні —
грудні 2012 року, що на 5,3 % більше, ніж за аналогічний період
минулого року 
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У місті вже готуються 
до відзначення 1025�річчя
хрещення Київської Русі

Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Вліт цьо о ро раїнці
відзначають 1025-т річни-
цю хрещення Київсь ої Р -
сі. Ключов подію для
християнсь о о світ в
У раїні план ють відзначи-
ти на найвищом рівні в
ожном населеном п н ті.
На цьом на олосив Пре-
зидент У раїни Ві тор Ян -
ович під час наради з
членами Ор анізаційно о
омітет з під отов и до
цієї знаменної події.

Як зазначив Президент, христи�

янізація Русі�України ознаменувала

собою нову віху національної історії.

Вона раз і назавжди окреслила циві�

лізаційну приналежність нашої дер�

жави. Фактично з часів великих

князів київських — Володимира

Святославовича, Ярослава Мудрого,

Володимира Мономаха — Русь�

Україна стала невід'ємною складо�

вою європейського простору.

Саме тому Віктор Янукович під�

креслив, що до участі в заходах з від�

значення річниці хрещення Русі ма�

ють бути запрошені глави та делега�

ції церков вселенського православ'я

та християнського світу. До того ж,

1025�та річниця хрещення Русі має

бути відзначена в кожному населено�

му пункті України.

Основне число культурних захо�

дів, як відомо, відбудеться у Києві.

Адже після прийняття християнства

у Київській Русі саме це місто стало

одним із найбільших духовних цен�

трів світу. "Саме з християнством

пов'язана цивілізаційна роль Києва

в Європі. Адже Древня Русь не тіль�

ки увійшла в сім'ю християнських

народів на правах рівноправного

члена, а й почала відігравати роль

вагомого гравця на міжнародній

арені молодої Європи. Україна по�

слідовно продовжує цю місію",— на�

голосив глава держави.

В організації та проведенні свят�

кових заходів із підготовки та від�

значення ювілею Президент розра�

ховує на тісну взаємодію та співпра�

цю всіх християнських церков, дер�

жавних установ та органів місцевого

самоврядування. До святкової дати

необхідно впорядкувати території та

релігійні об'єкти, пов'язані з істо�

рією та християнською традицією.

Також особлива увага має бути при�

ділена християнській культурній

спадщині — пам'яткам архітектури,

живопису, скульптури, писемності.

Під час наради глава держави за�

явив про важливість проведення

конференцій та інших заходів за

участю науковців та експертів, при�

свячених історії, культурній спад�

щині, питанням державно�церков�

ного діалогу.

На важливості наукових конфе�

ренцій наголошують і столичні на�

уковці. "Для відзначення такої мас�

штабної події було б добре організу�

вати велику академічну конферен�

цію та підготувати наукові збірники

статей на цю тему",— зазначив

"Хрещатику" академік, директор Ін�

ституту археології НАНУ Петро То�

лочко.

Важливо, що деякі культурні та

релігійні установи столиці уже роз�

почали підготовку до відзначення

цієї знаменної події. Як розповіла

"Хрещатику" заступник гендиректо�

ра Національного заповідника "Со�

фія Київська" з музейно�фондової та

наукової роботи Єлизавета Архипо�

ва, у заповіднику нині працюють

над організацією виставки, присвя�

ченої 1025�річчю хрещення Русі.

"Також наші працівники разом з фа�

хівцями Херсонеського заповідника

готуються до участі в Свято�Володи�

мирських читаннях",— зазначила

пані Архипова

Леви київського зоопарку 
відсвяткували День народження
Іменинники отримали смачні подарунки та величезний торт�іграшку
Ірина ЩЕРБАТА
"Хрещатик"

Цими вихідними столичном зві-
ринці на "Острові звірів" відб валося
справжнє свято. Чотири афри ансь і
леви: Гер лес, Кристина, Дарина і
Вілія відсвят вали День народжен-
ня. На іменинни ів че ав свят овий
м'ясний обід та артонний торт для
забав. А для дітлахів влашт вали
майстер- лас з од вання звірів.
Особливо допитливих відвід вачів
працівни и зоопар навчили ви о-
товляти і раш и для тварин та роз-
повіли про ці аві фа ти із життя хи-
жа ів.

Народилися левенята чотири роки тому — 

25 січня 2009 року — в одному із найстаріших зоо�

парків Європи — у Калінінграді. Уже через шість

місяців вони прибули до Київського звіринця. З

перших днів великі кішки стали улюбленцями не

лише усіх тутешніх співробітників, а й більшості

відвідувачів. Грайливі, веселі, вони оселилися в

найбільшому вольєрі павільйону "Острів звірів".

Як розповідають співробітники звіринця, звика�

ли до нових умов леви досить складно. "Близько ро�

ку тварини освоювалися. Спочатку вони лячно ре�

агували на кожен звук, адже у Калінінграді їхні по�

мешкання були у підвальних приміщеннях, куди

відвідувачі практично не заходили. Тому одразу піс�

ля прибуття звірів ми закрили скло вольєру плів�

кою, щоб леви не бачили людей, таким чином змен�

шили їм ступінь стресу",— розповіла "Хрещатику"

завідувачка відділу хижих тварин Марія Палькіна.

А щоб левенята познайомилися з новими на�

глядачами та могли їх ідентифікувати, тваринам

навіть читали літературу. "Щоб привчити звірів до

наших голосів, ми з ними багато спілкувалися.

Але теми для тривалих розмов швидко закінчили�

ся. Тому просто брали книги і читали їх уголос",—

пояснює Марія Палькіна.

У День народження іменинники отримали не�

звичні, але смачні та корисні подарунки: по кіль�

ка кілограмів свіжої яловичини та картонний

торт. "М'ясо подали тваринам не як зазвичай, а

сховали його у паперових пакунках. Це викликає

інтерес у хижаків та підвищує їхню активність",—

зазначає завідувач відділу хижих тварин.

У звірів, як і серед людей, є власна ієрархія.

Найголовнішою серед чотирьох великих кішок є

Кристина. Вона ж перша почала досліджувати

картонний торт, інші троє вирішили зачекати

своєї черги осторонь. "Цього варто було очікува�

ти. Адже Кристина — лідер серед левів. Вона

їсть завжди першою. Може навіть відібрати у ко�

гось шматочок м'яса",— зауважують наглядачі за

тваринами.

Окрім цікавого видовища привітання хижих кі�

шок на гостей чекала цікава розважальна програ�

ма. Малюків веселили аніматори у костюмах тва�

рин. Найбільш активні учасники свята отримали

призи та пам'ятні подарунки

Як розповіла "Хрещатику"
заступник гендиректора

Національного
заповідника "Софія

Київська" з музейно�
фондової та наукової

роботи Єлизавета
Архипова, у заповіднику

нині працюють над
організацією виставки,
присвяченої 1025�річчю

хрещення Русі

Пам'ятну дату планують відсвяткувати в кожному населеному
пункті держави

Більшість льт рних заходів, я відомо, відб деться Києві. Адже після
прийняття християнства Київсь ій Р сі саме це місто стало одним
із найбільших д ховних центрів світ

У День народження іменинники
отримали незвичні, але смачні 

та корисні подарунки: по кілька
кілограмів свіжої яловичини 

та картонний торт�іграшку
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У звірів, я і серед людей, є власна ієрархія. Най оловнішою серед чотирьох вели их ішо є Кристина



Новини компаній

Ділові новини

Договір про зону вільної
торгівлі з ЄС підпишуть 
у листопаді

У раїна план є підписати од
про асоціацію та зон вільної тор-
івлі з Євросоюзом під час саміт
Східно о партнерства Вільнюсі
в листопаді цьо о ро . Про це
повідомив Президент У раїни
Ві тор Ян ович, омент ючи з -
стріч з оловою Європарламент
Мартіном Ш льцом. За словами
Президента, на з стрічі з оло-
вою Європарламент та ож об о-
ворювалася під отов а та поря-
до денний саміт У раїна — ЄС,
я ий має відб тися 25 люто о в
Брюсселі. “І, без мовно, мова
йшла про під отов саміт , я ий
відб деться Вільнюсі в листопа-
ді цьо о ро і на я ом ми план -
ємо підписати од про асоці-
ацію і зон вільної тор івлі”,— до-
дав лава держави

Задекларувати доходи 
можна через Інтернет

Цьо оріч передати звітність до
подат ово о ор ан можна в

еле тронном ви ляді. Та , для
зр чності й по ращення обсл -
ов вання платни ів подат ів по-
дат ова сл жба запровадила
еле тронний сервіс — “Запов-
нення де ларації про майновий
стан і доходи”, що дозволяє
безпосередньо на веб-порталі
відомства (http://sts.gov.ua) за-
повнити та надіслати звітність
до подат ової. Аби с ористати-
ся посл ою, платни ові треба в
представництві А редитовано о
центр сертифі ації лючів Ін-
формаційно-довід ово о депар-
тамент ДПС У раїни (АЦСК ІДД
ДПС) отримати еле тронний
люч цифрово о підпис , а та-
ож встановити відповідне про-
рамне забезпечення. І те, й ін-
ше надається без оштовно.
Створення еле тронної де лара-
ції с ладається з трьох етапів.
Насамперед, платни пропо-
н ється обрати одн з ате о-
рій — “фізична особа-підпри-
ємець” або “ ромадянин”, да-
лі — варіант збереження запов-
неної де ларації: паперовом
чи еле тронном ви ляді. Після
цих ро ів можна перейти без-

посередньо до заповнення до-
мента. Внесені дані с ріплюю-

ться цифровим підписом. За ба-
жанням платни а де ларація
надсилається на еле тронн по-
шт подат ової або збері ається
для роздр ов вання в паперо-
вом ви ляді

КП “Київкомунсервіс” 
оприлюднило список 
несумлінних підприємців
Фахівці КП “Київ ом нсервіс”

с лали списо нес млінних під-
приємців, я і не сплач ють за ви-
везення поб тово о сміття. Для
вжиття відповідних заходів за по-
р шення правил бла о строю
цей списо передано до Депар-
тамент місь о о бла о строю і
збереження природно о середо-
вища та інших омпетентних ор-
анів. У залежності від подальших
дій підприємців він б де ори -
ватися. Про це повідомив дире -
тор КП “Київ ом нсервіс” Сер ій
Мельни . Ознайомитись із зазна-
ченим перелі ом можна на офі-
ційній сторінці КП “Київ ом нсер-
віс” — www.kks.kiev.ua

На іпотечне кредитування
спрямують 
2,5&3,5 млрд грн

Про це с азано в повідомленні
Державної іпотечної станови (ДІУ)
з посиланням на олов правління
Валентина Рибач а. “Іпотечне
редит вання — це основа розвит-
б дівельної ал зі. Стим люючи

рино іпотечно о редит вання,
ми даємо поштовх для розвит
б дівництва в У раїні. У поточном
році ДІУ план ється направити на
іпотечне редит вання від 2,5 до
3,5 млрд ривень із рах ванням
оштів, зал чених торі ”,— цит є
прес-сл жба пана Рибач а

“Київенерго” інвестувала 
42 млн грн в реконструкцію
підстанцій
У 2012 році “Київенер о” ре он-

стр ювала трансформаторні та роз-
подільчі підстанції на с м 42 млн
рн. Фінанс вання здійснювалося
за рах но інвестиційної про рами
омпанії. Фахівці замінили 78 сило-
вих трансформаторів 10/0,4 В на
більш пот жні. Без збільшення по-

т жності замінено 90 трансформа-
торів, ще 53 відремонтовано. Під
час ре онстр ції розподільчих під-
станцій замінено 339 масляних ви-
ми ачів на с часні ва мні, ре он-
стр йовано абельні лінії протяжніс-
тю понад 5 м. “Компанія дотрим є-
ться омпле сно о підход до мо-
дернізації енер етичних пот жнос-
тей та постійно інвест є власні ош-
ти в оновлення та ре онстр цію
столичних енер ооб’є тів”,— зазна-
чив ендире тор ПАТ “Київенер о”
Оле сандр Фомен о

Торік податківці виявили
898 власників нелегальних
МАФів
Фізичним особам, я і не мали

жодних до ментів на земельні ді-
лян и, додат ово нараховано до
сплати в бюджет понад 2,7 млн рн
плати за землю, повідомила оло-
ва столичної ДПС Ірина Носачова.
За її словами, в мин лом році
працівни и подат ової зал чили до
оподат вання 2131 фізичн особ ,
до бюджет перераховано 13,7
млн рн земельно о подат . О рім
власни ів тор овельних іос ів, в

ході перевіро б ли виявлені 454
землевласни и, я і самостійно змі-
нили цільове ви ористання зе-
мельних діляно . Зазначеним ро-
мадянам донараховано 3,2 млн рн
плати за землю. З-поміж решти,
слід відзначити, що за рез льтата-
ми перевіро б ли виявлені 779
власни ів нежитлових приміщень,
я им донараховано до сплати в
бюджет 7,8 млн рн. Та их рез ль-
татів подат івці дося ли за рах но
тісної співпраці із місь ою владою
в межах спільно о прое т “Дорож-
ня арта”

У грудні середня зарплата
підвищилася на 9 %

У р дні 2012 ро середня заро-
бітна плата підвищилася порівняно
з листопадом на 9 %, або на 279
рн — до 3377 рн на місяць. Про
це повідомляє Держсл жба ста-
тисти и. Найвищий рівень зарплат
зареєстровано Києві — 5368 рн
за місяць. Найнижчий рівень —
Тернопільсь ій області, де середня
зарплата становила 2466 рн за мі-
сяць, повідомляють “У раїнсь і но-
вини”

Попит 
на "електронні" 
гаманці зростає

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

На фінансовом рин наб в поширення ще один вид
зр чних розрах н ів — еле тронні роші. Щоб орист -
ватися та им сервісом, не обов’яз ово носити з собою
спеціальний інстр мент, я , напри лад, бан івсь а арт-
а. Для оплати товар чи посл и б де достатньо мати
дост п до інтернет-портал , на я ом створено персо-
нальний аманець споживача.

Обіг електронних грошей у секторі, що діє за національними правилами,

в січні�вересні 2012 року склав 1,164 млрд грн. Про це “Хрещатику” повідо�

мили в Національному банку України (НБУ). “Сума електронних грошей,

на яку користувачі здійснили операції з метою оплати товарів, за три квар�

тали 2012 року (1,164 млн грн) збільшилася майже в десять разів у порівнян�

ні з показником за весь 2011 рік (116 млн грн). Лідером за обсягом викорис�

тання електронних грошей є система “ГлобалМані”, — йдеться в повідом�

ленні Нацбанку.

Як відомо, вимоги до випуску і використання e�грошей в Україні вста�

новлені законом про платіжні системи та переказ коштів. Згідно з цим до�

кументом, право випуску так званих “віртуальних” коштів в Україні мають

виключно банки. При цьому установа, що планує випустити e�гроші, зо�

бов’язана узгодити з НБУ правила їх використання.

На сьогодні за узгодженими з НБУ правилами випуск e�грошей здійсню�

ють “ВіЕйБі Банк” (система e�гроші — “Максі”), “Фідобанк” (“МопеХу”),

Ощадбанк (“ГлобалМані”). Крім того, в цьому переліку банки�члени між�

народної платіжної системи “Visa Internationa” — “Кредитпромбанк” і

“Південний”, а також банки�члени НСМЕП — “Імексбанк”, “Львів”,

“ФольксБанк”, “Меркурій”, “Хрещатик”, “Експрес�Банк” та ін.

Водночас представники НБУ неодноразово заявляли, що правила пла�

тіжних систем “WebMoney Transfere” і “Яндекс” не узгоджувалися в перед�

баченому законодавством порядку. Директор генерального департаменту

інформаційних технологій і платіжних систем НБУ Наталія Синявська по�

відомила, що регулятор очікує активізації діалогу з цими системами.

Експерти зазначають, що конвертувати готівку в електронні гроші варто

відповідно до власних потреб. Наприклад, якщо ви плануєте оплачувати

ними в основному покупки в закордонних інтернет�магазинах, то логічно

відкрити гаманець, де будуть зберігатися долари або євро.

Для сплати електронними грошима за комунальні послуги, користуван�

ня Інтернетом, мобільним телефоном варто завести власний гаманець у

системі, яка має договори з компаніями, що надають подібні послуги. Фа�

хівці радять звернути увагу на комісії, які беруться при тих або інших пла�

тежах — їхні розміри для платіжних систем можуть різнитися.

Якщо жодна платіжна система не задовольняє цілком ваших потреб,

можна створити кілька електронних гаманців. Тільки користуватися ними

доведеться як окремими гаманцями, а не одним загальним. Це так само, як

використовувати декілька рахунків в різних банках.

Серед переваг використання електронних грошей споживачі називають

анонімність платежів. Як відомо, при цьому не обов’язково повідомляти ін�

формацію про себе — затребуваний лише номер електронного гаманця.

Плюси такої системи — це також швидкість і зручність транзакцій. Разом з

тим, “віртуальні” гроші мають й недоліки. По�перше, на перераховану су�

му не нараховуються відсотки, що можливо при користуванні банківською

карткою. По�друге, зняти готівку без комісії не вдасться
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Столичні торговельні площі
зростуть кількісно та якісно
Цього року в місті заплановано відкриття восьми нових ТРЦ 
з унікальними ідеями та рішеннями
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Київ залишається лючовим ре іо-
ном плані розвит прое тів рі-
тейл-нер хомості. Протя ом мин ло-
о ро столичних ТЦ збері ався
мінімальний рівень ва антності, що
свідчить про висо ий потенціал по-
пит на тор ові площі. Одна най-
більш я існих центрах можливе по-
мірне зростання орендних ставо
межах 5-7 %. Цьо о ро в столиці
заявлено до від риття 8 нових ТРЦ
за альною орендованою площею
близь о 193 тис. в. м, що б д ть
по линені рин ом і не ви лич ть іс-
тотно о зростання вільних тор о-
вельних місць.

“Ocean Plaza” одразу став 
найпопулярнішим ТРЦ

Торік в Києві розпочали роботу п’ять торгових

центрів загальною орендованою площею 

112,8 тис. кв. м. Таким чином, ринкова пропозиція

збільшилася на 14 % і склала 916 тис. кв. м. Багато

проектів, заявлених до відкриття на минулий рік, бу�

ли перенесені на 2013�й. У результаті цього року очі�

кується запуск восьми нових ТРЦ загальною орендо�

ваною площею 192,6 тис. кв. м, що збільшить загаль�

ну пропозицію ринку на 21 % — до 1,1тис. кв. м.

Наразі в столиці на стадії будівництва перебуває

сім проектів торгово�розважальних центрів. Серед

них є об’єкти з унікальною для України концеп�

цією, першими новими магазинами світових брен�

дів і новітньою архітектурою. Йдеться, зокрема,

про ТРЦ “Lavina Mal” та “Respublika”. В останньо�

му обіцяють розмістити такий собі аналог “Дісней

Ленду”, але під дахом. Ще 12 проектів знаходяться

на етапі проектування та початку будівництва. Екс�

перти ринку припускають, що їхнє відкриття може

відбутися у 2015�2016 р.

На даний момент найбільш відвідуваними і попу�

лярними ТРЦ Києва, згідно з результатами загаль�

номіського опитування консалтингової компанії

“UTG”, є “Ocean Plaza”, “Dream Town”, “Караван”

та “Sky Mall”. Загалом торік середня відвідуваність

столичних ТРЦ склала 1,1 тис. осіб на 

1 тис. кв. м торгової площі в день. В “Ocean Plaza”

даний показник досягає 60 тис. осіб за один день. В

середньому троє з чотирьох киян роблять покупки

тільки в торгових центрах, гіпер� і супермаркетах.

Мешканці столиці є активними покупцями і витра�

чають близько 62 % щомісячного сімейного доходу

на споживчі витрати — це стимулює розвиток роз�

дрібного ринку торгівлі. Найбільшою статтею сі�

мейних витрат киян є купівля продуктів харчуван�

ня.

“Економічна ситуація в країні призвела до пере�

розподілу структури сімейних витрат киян у бік

скорочення затрачених коштів на одяг та взуття.

Однак збільшення витрат населення на харчуван�

ня поза домом супроводжується зростанням кіль�

кості закладів громадського харчування у складі

ТРЦ”,— констатує керівник департаменту страте�

гічного консалтингу компанії “UTG” Віктор

Оборський.

Попит на торгові площі

Обмежене введення нової пропозиції упродовж

2011�2012 років призвело до практично цілковито�

го поглинання всіх вакантних площ в якісних ТРЦ

Києва. У найбільш успішних з них існує так званий

“лист очікування орендарів”.

Експерти інформують, що минулий рік був ре�

кордним стосовно виходу на український ринок но�

вих зарубіжних брендів. У цей період в київських

ТРЦ відкрилося понад 40 нових магазинів. При�

близно 70 % нових брендів презентували себе в ТРЦ

“Ocean Plaza”. Серед них — магазини одягу та взут�

тя з Іспанії, Італії, США, Великобританії, Туреччи�

ни.

Розвиток мережевих операторів в даний час пе�

реважно зосереджено в Києві та містах�мільйонни�

ках. При цьому торгові оператори ретельно підхо�

дять до оцінки якості проектів�концепції, умов

оренди і рівня управління. “Продовження експан�

сії провідних світових рітейлерів в Україну можна

очікувати у 2014�2015 роках, коли відкриються за�

плановані ТРЦ. Це призведе до нового етапу роз�

витку ринку — лідируючі позиції будуть займати

концептуально ефективні та великі проекти”, —

прогнозує партнер “UTG” Віталій Бойко.

Орендні ставки

Минулого року спостерігалося помірне зростан�

ня орендних ставок у кращих ТРЦ Києва на рівні

5�8 %. В залежності від їх розташування і популяр�

ності, орендні ставки в торговельній галереї на кі�

нець 2012 року перебували в діапазоні від 30 до 100

доларів за кв. м на місяць. Середньоринкова оренд�

на ставка на площу 100�200 кв. м в торговій галереї

складає $70 за кв. м на місяць. Найдорожче кошту�

ють невеликі площі в прикасовій зоні супермарке�

тів і поблизу вхідної групи. Для якірних орендарів

вартість оренди значно нижча.

Фахівці відзначають, що стає досить активною

тенденція поширення змішаної схеми орендної

плати, коли з метою мінімізації своїх ризиків орен�

дарі сплачують замість фіксованої ставки або разом

з нею відсоток від обігу. Така практика в Європі вже

не нова, але на вітчизняному ринку вона лише по�

чала завойовувати свої позиції. Залежно від но�

менклатури продукції чи послуг, відсоток від това�

рообігу складає 3�5 % для якірних орендарів і 10�17

% — для операторів торгової галереї.

Експерти прогнозують, що у цьому році в най�

більш якісних торгових центрах можливе помірне

зростання орендних ставок у межах 5 %.

Інвестиційна активність

Протягом 2012�го року торговельна нерухомість у

столиці залишалася одним з найбільш привабливих

сегментів для інвестування, здатним приносити 20�

25 % прибутку на вкладені кошти. Зрозуміло, що це

стало сферою концентрації капіталу. З моменту від�

криття ТРЦ “Ocean Plaza” і, як наслідок цього, під�

вищення інтересу інвесторів до українського ринку,

сформувалося розуміння основних цілей девелоп�

менту (продаж, а не володіння), а також можливого

потенціалу та масштабу інвестиційних угод.

В даний час відзначається активний інтерес до тор�

гової нерухомості в Україні з боку російських і міжна�

родних інвесторів. При цьому, якщо перші орієнтова�

ні переважно на спекулятивний характер угод, то дру�

гі розглядають тривалу операційну діяльність. Поточ�

на активність російського капіталу пов’язана із зрос�

танням кількості угод і обсягу інвестицій у торговель�

ну нерухомість Росії, який досяг за підсумками 2012

року $8,7 млрд. Прикладом цього є успішні багато�

мільйонні транзакції з продажу ТЦ “Галерея” (Санкт�

Петербург), ТЦ “Метрополіс” (Москва) та ін.

Слід зазначити, що зацікавленість професійних

інвесторів українськими торговельними об’єктами

пов’язана з якісними проектами площею від 70�80

тис. кв. м, які можуть забезпечити довгострокові

конкурентні позиції і стабільні грошові потоки. Та�

кі об’єкти тільки починають з’являтися в Україні і

мають добрі перспективи для інвестицій. За дани�

ми АН “Park Lane”, ставка капіталізації для най�

більш якісних проектів торгової нерухомості до

цього часу перебувала на рівні 10�12 %.

Поява великоформатних професійних ТРЦ,

стверджують експерти, забезпечить умови для при�

току в Україну нових іноземних інвесторів і міжна�

родних рітейл�операторів. У той же час буде ство�

рено висококонкурентне ринкове середовище,

підвищиться значення професійного підходу до ре�

алізації та управління торговими центрами.

За прогнозами компанії “UTG”, до 2015 року від�

будеться стабілізація орендних ставок і корекція

рівня вакантності на ринку рітейл�нерухомості. На�

слідком цього буде також ротація орендарів з менш

якісних об’єктів у нові професійні ТЦ. Однак у по�

рівнянні з містами Східної Європи ринок торго�

вельної нерухомості Києва має високий потенціал

для розвитку
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Минулого року українці 
витратили більше мільярда 
"віртуальних" гривень
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Хрещатик 29 січня 2013 року

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

У рам ах співпраці з А а-
демією педа о ічних на
У раїни з ініціативи Дар-
ниць о о районно о на о-
во-методично о центр в
імназії № 267 відб лася
творча з стріч вчителів
почат ових ласів. При-
с тні об оворювали осо-
бливості навчання першо-
ласни ів за новою про-
рамою, під отов чнів
4-тих ласів до державної
підс м ової атестації. Та-
ож освітянам б ло пре-
зентовано авторсь ий по-
сібни для післяб варно-
о період “Подорож до
мовної раїни”.

З огляду на запровадження в

цьому навчальному році нового

Державного стандарту початкової

загальної освіти в центрі уваги

учасників зустрічі було питання

“Особливості навчання грамоти

першокласників за новою на�

вчальною програмою”. Перед учи�

телями виступила кандидат педа�

гогічних наук, старший науковий

співробітник Інституту педагогіки

НАПН України Катерина Поно�

марьова. Катерина Іванівна роз�

крила основну мету навчання гра�

моти як формування предметної

компетентності учнів. Досить де�

тально науковець зупинилась на

методиці проведення уроків роз�

витку мовлення в 1 класі. Презен�

тувала авторський посібник для

післябукварного періоду навчання

грамоти “Подорож до мовної кра�

їни”, який справив на вчителів ду�

же позитивне враження.

Традиційно на початку ІІ семе�

стру педагогами обговорюється пи�

тання підготовки учнів 4�тих класів

до державної підсумкової атестації.

Тому доречною стала ще одна пре�

зентація Катерини Пономарьової

на тему “Науково�методичні засади

укладання контрольних робіт для

державної підсумкової атестації з

української мови”. До слова, науко�

вець, яка є співавтором збірника

державної підсумкової атестації з

української мови, звернула увагу

присутніх на зміни, що відбулися в

цьогорічному виданні. “Збірники

ДПА цього року оновлені на 70 %.

Вони містять нові тексти, а зна�

чить, і нові завдання”,— зазначила

Катерина Пономарьова. Присутні

на зустрічі педагоги були поінфор�

мовані про зміст і форму контроль�

них робіт, а також ознайомлені з

методикою оцінювання виконаних

завдань. Представник Центру на�

вчально�методичної літератури

(ЦНМЛ) Юлій Зоря ознайомив

аудиторію з оригінальними збірни�

ками для проведення ДПА, які ре�

комендовані МОНМС і захищені

голограмою, що містить зображен�

ня логотипу та назву видавництва.

Методист з початкової освіти

районного науково�методичного

центру Дарницького району Олена

Сухаревська підбила підсумки зу�

стрічі й подякувала всім присутнім

за плідну працю

Поклоніння чесним веригам
святого апостола Петра

Ці вериги отримали від тіла апостола, який

був міцно ними зв’язаний, цілющу силу. Відо�

мо, що головні пов’язки і хустки святого апос�

тола Павла зціляли хвороби і виганяли нечис�

тих духів, тому що були просочені потом його;

таку ж дію мали вериги святого Петра, тому що

колись щільно охоплювали тіло апостола. Віру�

ючі з глибоким благоговінням шанували ці чес�

ні вериги, віддавали їм поклоніння і ретельно

зберігали їх, як дорогий спадок, з роду в рід,

причому кожного разу батьки — дітям, а ті —

своїм спадкоємцям пояснювали, якого велико�

го в’язня торкалися ці вериги, і чиїм тілом вони

освячені.

Так перейшли вони по спадку в руки Святі�

шого Єрусалимського Патріарха Ювеналія. І

коли благочестива цариця Євдокія, дружина ца�

ря Феодосія Молодшого, поверталася в Царго�

род з Єрусалиму, де за час свого перебування

побудувала багато церков і прикрасила зі своїх

царських коштів святі місця, то Патріарх Юве�

налій подарував їй за її благочестя і любов до

святинь немало різних духовних скарбів. У їх

числі і ці чесні і чудотворні вериги святого

апостола Петра.

Після повернення в Царгород Євдокія одну

веригу принесла в дар храму святого апостола

Петра, що знаходився всередині Великого Со�

фійського собору, а іншу послала до Риму своїй

дочці Євдокії, яка була одружена з римським ца�

рем Валентиніаном ІІІ. Благочестива Євдокія,

подібно до матері, з любов’ю прийняла цей до�

рогоцінний дар і, побудувавши на Ексквілій�

ській горі храм в ім’я святого апостола Петра,

поклала там цю веригу разом із знайденою в Ри�

мі іншою веригою святого апостола Петра, якою

зв’язав його під час мук Нерон.

Після того було установлено здійснювати 

29 січня свято поклоніння цим чесним веригам в

пам’ять і честь святого апостола Петра і в славу

Христа Бога нашого

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української Православної 
Церкви

У Голосієво організували 
кулінарно.мистецькі дегустації
У с бот в пар льт ри та відпочин

ім. М. Рильсь о о відб лися лінарно-мистець і
де стації “У раїнсь і са ральні страви”. Під час
заход сі бажаючі змо ли відвідати майстер-
лас з при от вання озаць о о леш , майстер-
ласи народних мільців Київщини, побачити ви-

ст п сімейно о етно- оле тив “Б ття”, по азові вист пи від Міжна-
родної федерації бойово о опа а. Цьо о дня всі охочі мали на од
с шт вати справжній ліш, а та ож посма вати аряче за арпат-
сь е вино. Для дорослих та дітей ор аніз вали різні забави: “порося-
чі пере они”, " озли в саноч ах".
За словами ор анізаторів, с бот сотні меш анців Голосіївсь о о

район столиці змо ли дол читися до свят вання та хоч ненадов о
порин ти вир раїнсь о о народно о мистецтва, страв та забав

При Подільській РДА створено
оргкомітет зі встановлення 
меморіалу воїнам 
Великої Вітчизняної війни
Відповідно до У аз Президента У раїни від

19 жовтня 2012 ро “Про заходи зв’яз з від-
значенням 70-ї річниці визволення У раїни від фа-

шистсь их за арбни ів та 70-ї річниці Перемо и ВВВ 1941—1945 ро-
ів”, з метою ідно о відзначення Ро ветеранів війни та на ви онання
звернень меш анців олова Подільсь ої РДА Петро Матвієн о ініціював
створення ор анізаційно о омітет зі встановлення меморіал .
Серед запрошених до об оворення — х дожни -мон менталіст, на-

родний х дожни У раїни, засл жений діяч мистецтв У раїни та Націо-
нальної спіл и х дожни ів У раїни А. Гайдама а, почесний олова ГО
“Право Киян” В. Міронов, олова ГО ветеранів Подільсь о о район С.
Четвери ов, олова Подільсь ої районної ор анізації “Товариство Чер-
воно о Хреста” Т. Гоєн о, олова ГО “Спіл а ветеранів Аф аністан По-
дільсь о о район Києва” С. Афінд ліді, олова омітет мі рорайон
“Рада житлово о масив Вино радар” А. Захарчен о.
На першом засіданні члени ор омітет о реслили основні питання

щодо необхідності визначення місця встановлення меморіал , розроб-
и йо о онцепції, створення робочої р пи з фахівців відповідної ал -
зі та зал чення ромадсь ості до об оворення прое т меморіал . На-
ст пн з стріч заплановано провести лютом 2013 ро

Інспектори ДАІ Подолу відвідали 
спецшколу.інтернат № 5 для дітей 
з вадами зору
По іршення по оди, а саме сні , т ман та ожеледиця створюють не-

сприятливі та небезпечні мови для часни ів дорожньо о р х . Осо-
блив ва ви ли ає одна з найнезахищеніших верств населення —
ш олярі. Нещодавно працівни и відділ ДАІ Подільсь о о РУ ГУ МВС
У раїни в місті Києві відвідали спеціалізован ш ол -інтернат № 5 для
слабозорих, я а розташована по в л. Виш ородсь а, 35. Правоохорон-
ці провели профіла тичн бесід зі ш олярами про безпечне переб -
вання на в лиці, обов’яз ове дотримання правил дорожньо о р х .
Гості на адали чням ази дорожньої азб и та на олосили, що під час
р х с тін ах та темн пор доби слід б ти особливо важними та ма-
ти на одязі світлоповертаючі елементи.
О рім цьо о, біля навчально о за лад Державтоінспе ція міста об-

лашт вала пішохідний перехід спеціальним зв овим світлофором.
Під час бесіди б ло застосовано відповідні до специфі и за лад ме-

тоди надання інформації. Адже діти з обмеженими можливостями не
мож ть сприймати світ та , я бачимо ми. Том б ло проінстр товано
педа о ічний оле тив та бать ів щодо безпечно о переб вання ш о-
лярів на в лиці

Пункт обігріву Деснянського 
району з дня його відкриття 
відвідало 310 бездомних 
громадян
З настанням морозів Деснянсь ом районі по

в лиці Ж ова, 4-а б ло встановлено мобільний
п н т обі рів . Сюди може зверн тися ожен, хто

потреб є допомо и морозні зимові дні. За алом 310 бездомних ро-
мадян знайшли прит ло цьом п н ті обі рів з дня йо о встанов-
лення.
Т т н жденні мож ть випити арячо о чаю з пиріж ами, зі рітися бі-

ля р б и та відпочити. Завдя и з силлям працівни ів районної ор ані-
зації Товариства Червоно о Хреста безхатчен ам п н ті обі рів та-
ож видають теплий одя та вз ття, с пи швид о о при от вання, чіп-
си, печиво та меди аменти для хворих.
“Ще до почат морозів ми провели а цію зі збор тепло о одя для

н жденних людей, том сьо одні можемо забезпечити сіх бажа-
ючих”,— розповіла олова районної ор анізації Товариства Червоно о
Хреста Валентина Романю .
До слова, з аданій ор анізації продовж є діяти про рама “Чобіто ”

зі збор тепло о одя та вз ття. Тож сі небайд жі ияни мож ть на-
дати допомо безхатчен ам за адресами: в л. Ж ова, 4-а та в л.
К рчатова, 8-а, тел. для довідо : 518-54-27

Дніпровська РДА розпочинає 
формування інформаційної бази
видатних мешканців району
Дніпровсь а райдержадміністрація запрош є під-

приємства, ор анізації та станови, ЗМІ, ромад-
сь ість взяти часть форм ванні інформаційної
бази про людей, чиєю працею, особистими спіха-

ми, дося неннями зростав авторитет Дніпровсь о о район столиці.
У зв’яз з цим інформацію про видатних дніпровчан (автобіо рафіч-

ні довід и та фото) ор анізатори просять надсилати на еле тронн
с ринь tolianio@gmail.com
Матеріали про видатних меш анців район б д ть розміщені на офі-

ційном веб-сайті Дніпровсь ої РДА. Конта тна особа — оловний спе-
ціаліст ор анізаційно о відділ апарат А. О тисю , тел.: 226-28-22

Торік підприємства 
Шевченківського району погасили
понад 54 млн грн заборгованості
по зарплаті
На особливом онтролі шевчен івсь их подат-
івців підприємства, я і мають забор ованість пе-
ред працівни ами, а та ож ті, що пор ш ють нор-

ми За он У раїни “Про оплат праці” щодо термінів виплати зарпла-
ти. Подат івцями район разом з райдержадміністрацією постійно по
ожном боржни здійснюється аналіз причин вини нення забор ова-
ності та визначаються шляхи її по ашення.
Та , за наслід ами роботи з ерівни ами підприємств-боржни ів та

рез льтатами роботи тимчасової омісії при Шевчен івсь ій РДА,
с ладі я ої працюють місцеві подат івці, 2012 році відб лось по а-
шення забор ованості по виплаті зарплати працівни ам на 1 615 під-
приємствах на 53 мільйони 740 тисяч ривень.
При цьом до бюджет надійшло 11 мільйонів 595 тисяч ривень по-

дат на доходи фізичних осіб
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Новини районівСпівпраця освітян з науковцями
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"Київводоканал" впроваджує
енергозберігаючі технології
Компанія активно використовує відновлювальні джерела 
електроенергії для заощадження коштів
Мирослава ЛЕУС
“Хрещатик”

За 2012 рі “Київводо а-
нал” спожив майже 380
млн Вт- од. Том питання
оптимізації ви ористання
енер орес рсів залиша-
ється на сьо одні надзви-
чайно а т альним. Про
очевидн необхідність
впровадження енер озбе-
рі аючих техноло ій та ви-
ористання відновлюваль-
них джерел енер ії йшлося
під час традиційно о прес-
л б , часть в я ом взяв
олова правління ПАТ “АК
“Київводо анал” Валерій
Ченчевий.

Щомісячне споживання електро�

енергії “Київводоканалом” за 2012

рік складає від 29,5 млн кВт�год до

33,5 млн кВт�год. Загалом за мину�

лий рік обсяг витраченої компанією

електроенергії склав близько 380

млн кВт�год. За словами радника

голови правління з інформаційної

політики Вікторії Яковлєвої, най�

більш енергоємними з виробничих

потужностей є об’єкти водопровід�

ного господарства.

“За 2012 рік для підйому річкової

та артезіанської води, її очищення та

подачу в мережу було спожито більш

ніж 205 млн кВт�год. Найбільшим

споживачем електроенергії серед

об’єктів водопровідного господар�

ства є Деснянська станція водопід�

готовки. Кількість кВт�год, вико�

ристаних на її потреби за рік, сягну�

ла 90 млн. Такий об’єм зумовлений

тим фактом, що Деснянська водо�

провідна станція є найбільшим пос�

тачальником питної води в Києві. Її

частка від загального обсягу подачі

води складає понад 60 %”,— зазна�

чила “Хрещатику” радник голови

правління. Вона додала, що 172,5

млн кВт�год було використано на

потреби каналізаційного господар�

ства, зокрема 15 % (26,5 млн кВт�

год) на перекачку та 75 % (130 млн

кВт�год) на очистку стічних вод на

Бортницькій станції аерації.

Голова правління товариства пові�

домив, що у ПАТ “АК “Київводока�

нал” розробляється комплексна про�

грамна модернізації насосних станцій

з впровадженням нового високоефек�

тивного обладнання з частотним ре�

гулюванням та системами автомати�

зації. Окрім цього, одним з пріорите�

тів компанії є використання віднов�

лювальних джерел енергії. “Споруди

“Київводоканалу” мають величезний

потенціал видобутку тепла з віднов�

лювальних джерел енергії. Низькопо�

тенційного тепла стічних вод, які що�

дня надходять на одну тільки Борт�

ницьку станцію аерації, вистачить на

забезпечення теплом та гарячою во�

дою всієї лівобережної частини Ки�

єва”,— наголосив Валерій Ченчевий.

За словами головного енергетика

“Київводоканалу” Миколи Надто�

чія, використання теплових насосів,

введених в експлуатацію в жовтні

минулого року на водопровідній на�

сосній станції “Оболонь�1” та кана�

лізаційній насосній станції “Комсо�

мольська”, дало значний економіч�

ний ефект вже за перші два місяці їх

роботи. Так, в порівнянні з листопа�

дом — груднем 2011 року, за анало�

гічний період 2012�го загальна вар�

тість споживання електроенергії,

яка тепер використовується на за�

значених об’єктах виключно для ро�

боти теплових насосів, знизилась

майже на 37 тис. грн на ВНС “Обо�

лонь�1” та на 32,5 тис. грн на КНС

“Комсомольська”.

“Впровадження частотного регу�

лювання також сприяє значній еко�

номії електроенергії на насосних

станціях. Так, термін окупності час�

тотного перетворювача, введеного в

експлуатацію в травні 2011 року на во�

допровідній насосній станції “Тро�

єщина”, склав всього три місяці. Ана�

логічне обладнання, що було встанов�

лене в жовтні минулого року на водо�

провідній насосній станції “Степан

Разін”, окупатиметься впродовж року.

Частотний перетворювач, введений в

експлуатацію на каналізаційній на�

сосній станції “Борщагівка�1” у 2011

році, дозволяє щомісяця заощаджува�

ти 8 тисяч кіловат�годин”,— підкрес�

лив Микола Надточій.

ПАТ “АК “Київводоканал” і на�

далі буде впроваджувати енергозбе�

рігаючі системи. Зокрема серед про�

ектів — побудувати теплонасосні

станції, які б забезпечували опален�

ня на найбільших об’єктах — Дес�

нянській та Дніпровській водопро�

відних станціях, Бортницькій стан�

ції аерації та виробничій базі Розра�

хункового департаменту

Святий апостол Петро за на азом
царя Ірода б в ин тий до темниці
та с тий двома залізними ланцю а-
ми. Але вночі, оли він спав серед
двох воїнів, Ан ел Господній розб -
див йо о, штовхн вши в бі , і вивів
із темниці, причом залізні вери и
впали з р апостола, я роз аз -
ється про це в низі Діянь Апос-
тольсь их. Звіст а про ч дове по-
збавлення Петра від о ов і темниці
розійшлася по всьом Єр салим , і
дея і з вір ючих, зявши таємно ці
вери и, стали збері ати їх себе,
щоб, дивлячись на них, мати перед
очима я би само о первоверховно-
о апостола Петра, я ий після вихо-
д з темниці відправився для про-
повіді Слова Божо о в інші раїни і
не повертався до Єр салим .
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Про затвердження попереднього звіту тимчасової 

контрольної комісії Київради щодо перевірки 
використання приміщень та якості харчування дітей у навчальних закладах

міста Києва
Рішення Київської міської ради №687/8971 від 25 грудня 2012 року

Заслухавши та обговоривши попередній звіт тимчасової контрольної комісії Київради щодо перевірки використання примі

щень та якості харчування дітей у навчальних закладах міста Києва, відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самовря

дування в Україні”, статті 26 Регламенту Київської міської ради, рішення Київради від 23.12.2010 № 418/5230 “Про створення тим

часової контрольної комісії Київради щодо перевірки використання приміщень та якості харчування дітей у навчальних закладах
міста Києва” та рішення Київради від 27.10.2011 № 391/6607 “Про затвердження попереднього звіту тимчасової контрольної комі

сії Київради щодо перевірки використання приміщень та якості харчування дітей у навчальних закладах міста Києва” Київська
міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома попередній звіт тимчасової контрольної комісії Ки�
ївради щодо перевірки використання приміщень та якості харчування ді�
тей у навчальних закладах міста Києва згідно з додатком.

2. Подовжити термін роботи тимчасової контрольної комісії Київради
щодо перевірки використання приміщень та якості харчування дітей у на�
вчальних закладах міста Києва на 6 місяців.

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

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Додаток
до рішення Київської міської ради

25.12.2012 № 687/8971

Попередній звіт тимчасової контрольної комісії Київради щодо перевірки використання
приміщень та якості харчування дітей у навчальних закладах міста Києва

Тимчасова контрольна комісія Київради щодо перевірки використання
приміщень та якості харчування дітей у навчальних закладах міста Києва
була створена рішенням Київради від 23.12.2010 № 418/5230 та у зв’яз�
ку з численними зверненнями батьків до депутатів Київради зі скаргами
на якість харчування у навчальних закладах міста Києва та на випадки не�
правомірної передачі в оренду приміщень закладів освіти.

Метою тимчасової контрольної комісії є встановлення контролю з боку
Київської міської ради за правомірністю передачі в оренду приміщень на�
вчальних закладів міста Києва та якістю харчування дітей в закладах осві�
ти.

Основними завданнями тимчасової контрольної комісії є:
— перевірка використання за призначенням приміщень у навчальних

закладах міста Києва;
— контроль за якістю харчування;
— надання пропозицій щодо поліпшення організації процесу надання

послуг щоденного харчування дітей у навчальних закладах міста Києва.
Для вирішення поставлених завдань тимчасовою контрольною комі�

сією здійснюється співпраця з:
— головним державним санітарним лікарем міста Києва;
— Головним управління освіти і науки виконавчого органу Київради

(Київської міської державної адміністрації);
— управліннями освіти районними в м. Києві державними адміністра�

ціями;
— Головним управлінням з питань захисту прав споживачів виконавчо�

го органу Київради (Київської міської державної адміністрації);
— директорами комунальних підприємств та представниками комер�

ційних структур, які забезпечують харчування у навчальних закладах міс�
та Києва;

— директорами загальноосвітніх навчальних закладів та завідуючими
дошкільних навчальних закладів міста Києва;

— прокуратурою міста Києва;
— вчителями, вихователями та батьками.
У процесі вивчення ситуації та з метою виконання завдань, поставле�

них перед комісією, нею були направлені звернення до голови виконав�
чого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Головно�
го управління освіти і науки виконавчого органу Київради (Київської місь�
кої державної адміністрації), Головного управлінням з питань захисту
прав споживачів виконавчого органу Київради (Київської міської держав�
ної адміністрації), головного державного санітарного лікаря міста Києва,
районних управлінь освіти стосовно таких питань:

— видатків, передбачених у бюджеті міста Києва на 2012 рік для забез�
печення харчування дітей та учнів;

— вартості харчування та розмір батьківської плати в дошкільних на�
вчальних закладах комунальної форм власності міста Києва;

— вартості харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах
міста Києва;

— вартості харчування вихованців в інтернатних закладах міста Києва;
— графіка проведення конкурсних закупівель товарів та послуг для за�

безпечення харчування дітей в навчальних закладах міста Києва;
— переможців конкурсних закупівель товарів та послуг для забезпечен�

ня харчування дітей в навчальних закладах міста Києва;
— документації конкурсних закупівель товарів та послуг для забезпе�

чення харчування дітей в навчальних закладах міста Києва;
— складу комітету з конкурсних закупівель товарів та послуг для забез�

печення харчування дітей в навчальних закладах міста Києва;
— переліку виявлених порушень організації харчування дітей, дотри�

мання санітарно�гігієнічного та протиепідемічного режимів у закладах ос�
віти міста Києва;

— виявлених порушень при закупівлі товарів та послуг для забезпечен�
ня харчування дітей в навчальних закладах міста Києва;

— розрахунків оплати та заборгованості з постачальниками за постав�
ку продуктів харчування (послуги з організації гарячого харчування).

На запити тимчасової контрольної комісії була отримана інформація
від усіх вищезазначених підприємств, установ та організацій міста. Після
розгляду цих матеріалів комісією було узагальнено та з’ясовано таке:

— графік проведення та переможці конкурсних закупівель товарів та
послуг для забезпечення харчування дітей в навчальних закладах міста
Києва (визначені у додатку 1);

— вартість харчування дітей у навчальних закладах міста Києва (зазна�
чено у додатку 2).

Головним державним санітарним лікарем міста Києва було надано на
звернення комісії перелік виявлених порушень організації харчування ді�
тей та дотримання санітарно�гігієнічного та протиепідемічного режимів у
закладах освіти міста Києва.

За інформацією головного державного санітарного лікаря фахівцями
санепідслужби міста Києва здійснюється нагляд за 576 дошкільними на�
вчальними закладами, у тому числі 84 школами�дитячими садками; 415
загальноосвітніми навчальними закладами, у т. ч. 295 загальноосвітніх
шкіл, 11 вечірніх шкіл, 40 ліцеїв, 60 гімназій, 5 навчально�виробничих
комбінатів, 1 колеж, 3 колегіуми; 41 закладом інтернатного типу; 30 за�
кладами профтехосвіти; 32 вищими навчальними закладами I — II рівня
акредитації та 6 дитячими санаторіями.

Фахівцями санепідслужби на початок нового 2011/2012 навчального
року було здійснено контроль по асортименту буфетної продукції та по
примірному двотижневому меню.

При аналізі дотримання примірного двотижневого меню, розглянутого
державними санітарними лікарями районів міста Києва, та контролі вико�
нання норм харчування відповідно до постанови Кабінету Міністрів Укра�
їни від 22.11.2004 № 1591 “Про затвердження норм харчування у на�
вчальних та оздоровчих закладах” встановлено, що у 2011 році у дошкіль�
них навчальних закладах, загальноосвітніх навчальних закладах та шко�
лах�інтернатах норми харчування виконуються на 98 — 100 %, у деяких
районах міста Києва невиконання норм становить (1 — 2 %) за рахунок
сиру кисломолочного, свіжих овочів та фруктів, риби.

Заборонених страв та продуктів харчування відповідно до спільного на�
казу МОЗ України і МОН України від 15.08.2006 № 620/563 “Щодо невід�
кладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноос�
вітніх, навчальних закладах” не виявлено, за винятком ліцею № 38 Шев�
ченківського району, де здійснювалась реалізація буфетної продукції про�
мислового виробництва без висновків Державної санітарно�епідеміологіч�
ної експертизи МОЗ України, що містила ароматизатори. За фактом вияв�

лених порушень головним державним санітарним лікарем Шевченківсько�
го району було винесено 2 постанови про вилучення з реалізації буфетної
продукції загальною вагою 22 кг 80 г на суму 2328 грн. 50 коп. та 2 поста�
нови про застосування фінансової санкції на суму 451 грн. 50 коп.

Усі підприємства, які організовують харчування учнів, здійснюють пос�
тачання продуктів за складеними угодами з фірмами, виробниками при
наявності всіх дозвільних документів, передбачених законодавством. Але
були виявлені такі порушення: постачання продуктів та продовольчої си�
ровини без відповідного маркування на етикетці виробника, даних лабо�
раторних досліджень за фізико�хімічними, органолептичними, мікробіо�
логічними показниками на кондитерські вироби, супровідної документа�
ції, що свідчить про якість харчових продуктів.

При перевірці навчально�виховних закладів освіти у I кварталі 2012 ро�
ку виявлено ряд закладів, де були порушення, а саме:

— недотримання умов зберігання продуктів харчування в 2 ДНЗ, у 7
ЗНЗ;

— недотримання умов зберігання добових проб у 1 ДНЗ та у 1 ЗНЗ;
— недотримання технології приготування страв у 12 ДНЗ, у 9 ЗНЗ, у З

закладах інтернатного типу та у 1 ПТУ;
— заниження калорійності готових страв у 11 ДНЗ, у 5 ЗНЗ, у 1 закла�

ді інтернатного типу;
— недотримання санітарно�гігієнічного та протиепідемічного режимів у

37 ДНЗ, у 25 ЗНЗ.
З метою профілактики виникнення спалахів гострих кишкових інфек�

ційних захворювань, харчових отруєнь серед дітей фахівцями ВГДП
районних санепідстанцій були проведені наради з працівниками їдалень,
адміністрацією та керівниками навчальних закладів та направлені припи�
си в районні управління освіти щодо створення необхідних умов для ор�
ганізації повноцінного, якісного та безпечного харчування дітей.

За інформацією Головного управління з питань захисту прав спожива�
чів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції) фахівцями управління перевірено організацію харчування у навчаль�
них закладах міста Києва, а саме:

Солом’янський район:
— ЗНЗ № 149 (вул. Петровська, 1);
— ЗНЗ № 52 (вул. Донця, 16);
— СЗШ № 26 (просп. А. Комарова, 32);
— СЗШ № 71 (пров. Польовий, 10), надає послуги з виготовлення та

реалізації страв КП “Школяр”.
Шевченківський район:
— ЗНЗ № 138 (вул. Артема, 27);
— ЗНЗ № 101 (вул. Коперника, 8), надає послуги з виготовлення та ре�

алізації страв КП “Школяр”.
Святошинський район:
— ЗНЗ № 154 (просп. Перемоги, 63);
— ЗНЗ № 35 (вул. Гната Юри, 10�б), надає послуги з виготовлення та

реалізації страв КП територіальної громади Святошинського району міста
Києва “Промінь”.

Дніпровський район:
— ЗНЗ № 128 (вул. Р. Окіпної, 16);
— ЗНЗ № 201 (бульв. Перова, 14�а), надає послуги з виготовлення та

реалізації страв ПАТ “Юність”.
Дарницький район:
— ЗНЗ № 314 (вул. Княжий Затон, 7�а), надає послуги з виготовлення

та реалізації страв КП “Школяр”.
Оболонський район:
— ЗНЗ № 14 (вул. Макіївська, 5);
— ЗНЗ № 225 (просп. Оболонський, 96), надає послуги з виготовлен�

ня та реалізації страв КП ГХ “Шкільне харчування”.
Подільський район:
— ЗНЗ № 19 (вул. Межигірська, 16), надає послуги з виготовлення та

реалізації страв КП “Шкільне харчування”;
— Ліцей № 100 “Поділ” (вул. Покровська, 4/6), надає послуги з виго�

товлення та реалізації страв ТОВ “Підліток”.
Печерський район:
— ЗНЗ № 90 (вул. Мазепи, 22);
— ЗНЗ № 134 (вул. Печерський узвіз, 13�а), надає послуги з виготов�

лення та реалізації страв КП “Шкільне”.
Перевірками встановлено порушення вимог законодавства про захист

прав споживачів, "Порядку провадження торговельної діяльності та пра�
вил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів", затвер�
дженого постановою Кабінету Міністрів України № 833 від 15.06.2006,
"Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закла�
дах", затвердженого наказом МОЗ України, Міністерства освіти і науки
України № 242/329 від 01.06.2005, а саме:

обіг продовольчої сировини для приготування страв та продовольчих
товарів без необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації
про товар;

— без супровідних документів, що посвідчують якість та безпеку про�
дукції тощо;

— у їдальні ЗНЗ № 128 ПАТ “Юність” відсутня інформація про ціну на
страви за вільним вибором учнів 5 — 11 класів;

— у їдальні ЗНЗ № 201 ПАТ “Юність” реалізувалася сировина для при�
готування страв: картопля, морква, буряк, капуста б/к свіжі вагові — на
споживчому маркуванні відсутня доступна, достовірна, необхідна та своє�
часна інформація про найменування виробника, його адресу, склад, хар�
чову та енергетичну цінність, наявність або відсутність ГМО, не представ�
лено накладних від постачальників;

— у ЗНЗ № 225 КП ГХ “Шкільне харчування” в м’ясному цеху порушую�
ться норми зберігання продукції, а саме: в холодильному обладнанні
“М’ясної продукції” зберігається продовольча продукція (сир твердий та
яйця курячі); у приміщенні розташований стелаж для зберігання хлібобу�
лочної продукції;

— у ЗНЗ № 134 КП “Шкільне” ваги настільні механічні, на яких зважує�
ться готова продукція, та ваги настільні механічні, на яких зважуються
м’ясні напівфабрикати, знаходяться в несправному стані;

— у харчоблоку ліцею № 100 “Поділ” ТОВ “Підліток” порушуються умо�
ви зберігання продукції (у холодильному обладнанні “Готової продукції”
зберігаються продовольчі продукти у тарі постачальника);

— у ЗНЗ № 19 КП “Шкільне харчування” брокеражний журнал готової
продукції оформлений та ведеться не в установленому порядку (відсутня

відмітка відповідальної особи про дозвіл видачі готової страви на обід,
журнали готової та сирої продукції не прошиті та не прошнуровані);

— у ЗНЗ № 154 та ЗНЗ № 35 КП територіальної громади Святошин�
ського району м. Києві “Промінь” встановлено, що ваговимірювальні при�
лади не повірені в установленому порядку;

— у ЗНЗ № 269 КП “Шкільне харчування” брокеражні журнали готової
та сирої продукції ведуться не в установленому порядку (відсутня відміт�
ка відповідальної особи про дозвіл видачі готової страви “Сирники” на
обід, у брокеражному журналі “Сирої продукції” відсутній підпис відпові�
дальної особи — медичного працівника);

— у ЗНЗ № 37 КП “Шкільне харчування” та ЗНЗ № 71 КП “Школяр” від�
сутня інформація про ціну на страви за вільним вибором учнів 5 — 11 кла�
сів;

— У ЗНЗ № 314 та ЗНЗ № 26 КП “Школяр” встановлено порушення ви�
мог товарного сусідства (разом зберігається овочева, молочна та м’ясна
продукція).

За результатами матеріалів перевірок у їдальнях надано приписи “Про
усунення порушення вимог чинного законодавства України про захист
прав споживачів”, якими зобов’язано керівництво підприємств усунути
виявлені недоліки. Відповідальних осіб за виявлені правопорушення при�
тягнуто до адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 155
частини 1 КпАП України.

Депутатами Київради, членами тимчасової контрольної комісії в ході
перевірок їдалень закладів освіти було визначено, що всі навчально�ви�
ховні заклади міста Києва на 100 % забезпечені холодильним та техноло�
гічним обладнанням, але тривалого часу використання (більше 20 років),
тому є потреба здійснити перевірку технічного стану обладнання, забез�
печити його ремонт або повну заміну. Застаріле (40 років) обладнання у
харчоблоці у НВК “Домінанта” Дніпровського району міста Києва можли�

во і стало однією з причин масового отруєння дітей, які відвідують цей за�
клад.

Однією з нагальних проблем залишається прозорість проведення кон�
курсних закупівель товарів та послуг для забезпечення харчування дітей в
навчальних закладах міста Києва.

Так, прокуратурою міста Києва була здійснена перевірка щодо закон�
ності використання бюджетних коштів, виділених для організації харчу�
вання дітей, та виявлено факти незаконного використання бюджетних
коштів на загальну суму близько 5,7 млн. грн., порушено 9 кримінальних
справ.

Також під час моніторингу закупівлі продуктів харчування для закладів
освіти у 2012 році виявлено завищення ціни закупівлі продуктів харчуван�
ня у порівнянні із середніми цінами на аналогічні товари, закуплені під�
приємствами, установами та організаціями освіти інших районів міста Ки�
єва, у Дніпровському районі, НВК “Домінанта”, Печерському, Оболон�
ському та Деснянському районах.

З метою зняття соціальної напруги в суспільстві і вирівнювання соці�
ального статусу дітей, забезпечення дітей якісним безкоштовним харчу�
ванням за рахунок місцевого бюджету було підготовлено та прийнято Ки�
ївською міською радою рішення від 16.02.2012 № 102/7432 “Про забез�
печення харчування дітей дошкільного віку в навчальних закладах міста
Києва”.

Враховуючи викладене вище та великий обсяг завдань по перевірці
використання приміщень та якості харчування дітей у навчальних закла�
дах міста Києва, тимчасова контрольна комісія пропонує продовжити тер�
мін її роботи ще на 6 місяців.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Додаток 1
до звіту тимчасової контрольної комісії Київради

№
п/п

Місце
проведення

Дата про

ведення

Час про

ведення

Назва об'єкта закупівель Переможець
тендерних
закупівель

Контактні дані

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН

1 03127, 
м. Київ,
проспект 40
річчя Жовтня,
118б

19.01.2012 11:00 Масло вершкове ТОВ Фірма
"Фавор"

03170, м. Київ, 
вул. Тулузи, 5 
т. 2736924

2 19.01.2012 15:00 Молоко рідке та вершки (молоко питне
фасоване у поліетиленові пакети)

ТОВ Фірма
"Фавор"

3 20.01.2012 11:00 Сир сичужний та кисломолочний (сир
кисломолочний, сир твердий)

ТОВ Фірма
"Фавор"

03170, м. Київ, 
вул. Тулузи, 5 
т. 2736924

4 20.01.2012 15:00 Продукти молочні інші 
Лот 1. Молоко згущене Лот 2. Йогурт  Лот
3. Кефір  Лот 4. Ряжанка Лот 5. Сметана

ТОВ Фірма
"Фавор"

03170, м. Київ, 
вул. Тулузи, 5 
т. 2736924

Лот 6. Продукти молочні інші
(кисломолочний продукт "еквівалент"
Лактіум")

ПП НВФ
"Лактіум"

м. Київ, пров.
Островського, 14а,
оф. 41а  т. 2494129

5 14.03.2012 12:00 М'ясо свіже та заморожене (яловичина
свіжа, печінка ялова свіжозаморожена)

ПП "Ніка 1" 04074, м. Київ, 
вул. Сокольського, 5,
кв. 12  т. 4638642

6 22.03.2012 11:00 М'ясопродукти (ковбаси варені, сосиски,
сардельки, м'ясна тушонка)

ТОВ "Край2" 03187, м. Київ, 
вул. Академіка
Білецького, 34, 
т./ф. 2066772

7 26.01.2012 15:00 М'ясо та харчові субпродукти свійської
птиці (м'ясо куряче свіже: тушки, окорока,
філе)

ПП "Ніка1 " 04074, м. Київ, 
вул. Сокольського, 5, 
кв. 12 
т. (044) 4638642

8 27.03.2012 11:00 Продукція рибна

9 06.02.2012 11:00 Крупи ПП "Ніка 1" 04074, м. Київ, 
вул. Сокольського, 5, 
кв. 12  т. 4638642

10 03.02.2012 11:00 Цукор ПП "Ніка 1" 04074, м. Київ, 
вул. Сокольського, 5, 
кв. 12  т. 4638642

11 03.02.2012 15:00 Вироби хлібобулочні, тістечка та здобні
хлібобулочні вироби (хліб український,
батон)

12 26.01.2012 11:00 Яйця птиці (яйця кур) ПП "Ніка 1" 04074, м. Київ, 
вул. Сокольського, 5,
кв. 12  т. 4638642

13 09.02.2012 11:00 Послуги їдалень (послуги з організації
гарячого харчування учнів)

КП "Шкільне
харчування"

03039, м. Київ,
просп. Науки, 8

СПД 
Осипова Л. Д.

03127, м. Київ, 
вул. Сєченова, 7а,
кв. 6

ПП "Вікін Г" 03040, м. Київ,
просп. 40річчя
Жовтня, 94/1

14 23.02.2012 15:00 Продукти готові та консерви овочеві ПП "Ніка 1" 04074, м. Київ, 
вул. Сокольського, 5,
кв. 12  т. 4638642

15 23.02.2012 11:00 Фрукти, ягоди та горіхи (фрукти та ягоди,
цитрусові, банани)

ПП "Ніка1" 04074, м. Київ, 
вул. Сокольського, 5,
кв. 12  т. 4638642

16 09.02.2012 15:00 Культури овочеві (картопля, квасоля) ПП "Ніка1" 04074, м. Київ, 
вул. Сокольського, 5,
кв. 12  
т. (044) 4638642

17 10.02.2012 11:00 Овочі свіжі ПП "Ніка 1" 04074, м. Київ, 
вул. Сокольського, 5,
кв. 12 
тел. (044) 4638642

18 24.02.2012 11:00 Продукти готові та консерви плодові
(сухофрукти, повидло, ізюм)

ПП "Ніка 1" 04074, м. Київ, 
вул. Сокольського, 5,
кв. 12  т. 4638642

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

1 м. Київ
04071, 
вул.
Введенська,
35, поверх 
4й, каб. 420

06.02.2012 р. 1430 М'ясо та харчові субпродукти свійської
птиці (тушки заморожені / курей)

ПП
"Торгпродсервіс"

04108, м. Київ, 
пров. Квітневий б, 
1б, кв. 37 
т./ф. 4982800,
4982802

2 06.02.2012 р. 1600 М'ясо свіже та заморожене (яловичина
свіжа та заморожена, свинина свіжа та
заморожена, субпродукти харчові
(печінка свіжа великої рогатої худоби))

3 07.02.2012 р. 1400 Продукти молочні інші (молоко згущене,
йогурти, кефір, сметана)

ПП "Ніка 1" 04074, м. Київ, 
вул. Сокольського, 5,
кв. 12  т. 4638642

Наріне Дочірнє
підприємство
"НарінеЛайф"

03179, м. Київ, 
вул. Чорнобильська,
9а

4 06.02.2012 р. 1230 Крупи (крупи пшеничні та інші зернові) ПП
"Торгпродсервіс"

04108, м. Київ, 
пров. Квітневий б, 
1б, кв. 37  
т./ф. 4982800,
4982802

5 07.02.2012 р. 1530 Масло вершкове ПП "Ніка1" 04074, м. Київ, 
вул. Сокольського, 5,
кв. 12  т. 4638642

6 06.02.2012 р. 1500 Яйця птиці ПП
"Торгпродсервіс"

04108, м. Київ, 
пров. Квітневий б, 
1б, кв. 37  
т./ф. 4982800,
4982802

7 07.02.2012 р. 1430 Продукція рибна (риба заморожена та
слабосолена)

ПП "Ніка 1" 04074, м. Київ, 
вул. Сокольського, 5,
кв. 12  т. 4638642

8 07.02.2012 1500 М'ясопродукти (ковбаси варені та
напівкопчені)

ПП "Ніка 1" 04074, м. Київ, 
вул. Сокольського, 5,
кв. 12  т. 4638642

9 06.02.2012 1400 Цукор ПП
"Торгпродсервіс"

04108, м. Київ, 
пров. Квітневий б,
1б, кв. 37  т./ф.

4982800, 
4982802

10 06.02.2012 1530 Вироби сухарні, печиво та здобні
хлібобулочні вироби довгочасного
зберігання (печиво та пряники)
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№
п/п

Місце
проведення

Дата про

ведення

Час про

ведення

Назва об'єкта закупівель Переможець
тендерних
закупівель

Контактні дані

11 03.02.2012 1100 Овочі свіжі КП "Поділ
Нерухомість"

м. Київ, 
вул. Костянтинівська,
2712 13.02.2012 1530 Продукти готові та консерви плодові

13 03.02.2012 1200 Фрукти, ягоди та горіхи

14 03.02.2012 1130 Продукти готові та консерви овочеві ФОП Єкименко
А. М.

Чернігівська обл., 
м. Мена, вул.
Жовтнева, 112, кв. 1

15 13.02.2012 1500 Культури овочеві (картопля) ФОП Бородіна 
Л. О.

Чернігівська обл., 
м. Мена, вул.
Жовтнева, 39, кв. 12

16 09.02.2012 1200 Вироби хлібобулочні, тістечка та здобні
хлібобулочні вироби (хліб житній та
пшеничний)

ДП
"Хлібокомбінат
№ 2" ВАТ
"Київхліб"

вул. Щекавицька, 55

17 13.02.2012 1400 Молоко рідке та вершки (молоко
пастеризоване та питне фасоване)

ПП "Ніка 1" 04074, м. Київ, 
вул. Сокольського, 5,
кв. 12 
т. (044) 463864218 13.02.2012 1430 Сир сичужний та кисломолочний (сир

кисломолочний та сир твердий)

19 09.02.2012 1400 Послуги їдалень (послуги з організації
гарячого харчування) для учнів
загальноосвітніх закладів району

КП "Шкільне
харчування"

04073, м. Київ, 
вул. Захарівська, 10  
т. 4682196

Ліцей № 100 ТОВ
"Підліток"

04070, м. Київ, 
вул. Покровська, 46  
т. 4253369

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН

1 Управління
освіти
Оболонської
районної в
місті Києві
державної
адміністрації
м. Київ, 
вул. Лайоша
Гавро, 11а,
кімната 212

07.02.2012 1100 Борошно зернових та овочевих культур
(борошно пшеничне)

Приватне
підприємство
"Ніка1"

04074, м. Київ, 
вул. Сокальського, 5,
кв. 12 
т. (044) 4688923,
т./ф. 4638642

2 07.02.2012 1130 Вироби макаронні

3 07.02.2012 1200 Рис обрушений Приватне
підприємство
"Ніка1"

04074, м. Київ, 
вул. Сокальського, 5,
кв. 12  
т. (044) 4688923,
т./ф. 4638642

4 09.02.2012 1100 Послуги їдалень (послуги з організації
гарячого харчування в закладах освіти)

ФОП 
Плаксійчук Г. О.

м. Київ, вул. Північна,
6, кв. 191 
т. 4128432

ФОП 
Прибора Н. Л.

м. Київ, вул. Зої
Гайдай, 7, кв. 70 
т. 4899222

ФОП
Тиндинченко О. І.

м. Київ, 
пров. Квітневий, 3, 
кв. 65  т. 4199182

КП "Шкільне
харчування"

04073, м. Київ, 
вул. Захарівська, 10 
т. 4682196

5 09.02.2012 1130 Продукти готові та консерви овочеві Відкрите
акціонерне
товариство
"Плодоовоч"
Оболонського
району м. Києва

6 14.02.2012 1100 Соки фруктові та овочеві ТОВ "Екосфера" м. Калинівка, 
вул. Фрунзе, 45  
т. 2876223

7 14.02.2012 1130 Продукти готові та консерви плодові Відкрите
акціонерне
товариство
"Плодоовоч"
Оболонського
району м. Києва

8 20.02.2012 1100 Фрукти, ягоди та горіхи Відкрите
акціонерне
товариство
"Плодоовоч"
Оболонського
району м. Києва

04073, м. Київ, 
пров. Балтійський, 20
т./ф. (044) 4301766,
т. (044) 4688624

9 20.02.2012 1130 Овочі свіжі

10 27.02.2012 1100 Культури овочеві

11 М'ясо свіже та заморожене Приватне
підприємство
"Ніка1"

04074, м. Київ, вул.
Сокальського, 5, кв. 12
т. (044) 4688923,
т./ф. 4638642

12 М'ясо та харчові субпродукти свійської
птиці

13 Молоко рідке та вершки (молоко 2,5 %
для дошкільних навчальних закладів та
шкілінтернатів, молоко 3,2 % жирності
для дошкільних навчальних закладів)

14 Продукти молочні інші (сметана, йогурт,
кефір, напій кисломолочний "Наріне"
або еквівалент, молоко згущене з
цукром)

15 Сир сичужний та кисломолочний
16 Цукор
17 Олії та жири очищені (олія соняшникова

рафінована)
18 Вироби сухарні, печиво та здобні

хлібобулочні вироби 
довгочасного зберігання

19 Крупи

20 Шоколад та вироби кондитерські
цукрові

21 Масло вершкове

22 Яйця птиці (яйця курячі I категорії)

23 Продукція рибна

24 М'ясопродукти
25 Вироби хлібобулочні, тістечка та здобні

хлібобулочні вироби (хліб житній,
батон)

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН
1 м. Київ, 

вул. Якуба
Колоса, 6а,
актова зала

25.01.2012 1030 Послуги їдалень (послуги з організації
гарячого харчування)

КП "Промінь" 03046, м. Київ, 
вул. Якуба Колоса, 15
т. 4030815

2 14.02.2012 1100 Вироби хлібобулочні, тістечка та здобні
хлібобулочні вироби

ПАТ "Київхліб"
ДП
Хлібокомбінат 
№ 12

03048, м. Київ, 
вул. Чаадаєва, 5 
т./ф. 2760533

3 14.02.2012 1130 М'ясопродукти ТОВ "Край 2" 03187, м. Київ, 
вул. Академіка
Білецького, 34  
т./ф. 2066772

4 14.02.2012 1200 М'ясо та харчові субпродукти свійської
птиці

Приватне
підприємство
"Ніка1"

04074, м. Київ, 
вул. Сокальського, 5,
кв. 12 
т. (044) 4688923,
т./ф. 4638642

5 21.02.2012 1030 Продукти готові та консерви плодові ТОВ "Гранат" 02094, м. Київ, 
вул. Краківська, 18а
т./ф. 2921149

6 21.02.2012 1130 Цукор ТОВ "Златохата
Ко"

03162, м. Київ, 
просп. Леся Курбаса,
9, кімн. 437  
т./ф. 0444503493

7 07.03.2012 1100 Яйця птиці Приватне
підприємство
"Ніка1"

04074, м. Київ, 
вул. Сокальського, 5,
кв. 12  
тел. (044) 4688923,
т./ф. 4638642

8 10.01.2012 1030 М'ясо свіже та заморожене ТОВ "Край2" 03187, м. Київ, 
вул. Академіка
Білецького, 34  
т./ф. 2066772

9 10.01.2012 1230 Продукція рибна ТОВ "Гранат" 02094, м. Київ, 
вул. Краківська, 18а
т./ф. 2921149

10 11.01.2012 1430 Продукти готові та консерви овочеві ТОВ "Бізнес плюс
ЛТД"

02094, м. Київ, 
вул. Краківська, 18а
т./ф. 2928264

11 11.01.2012 1230 Олія та жири очищені ТОВ "Гранат" 02094, м. Київ, 
вул. Краківська, 18а
т./ф. 2921149

12 11.01.2012 1200 Молоко рідке та вершки ТОВ "Фірма
"Фаворит"

03170, м. Київ, 
вул. Тулузи, 5  
т./ф. 2745210

13 11.01.2012 1100 Масло вершкове ТОВ "Рол
Стандарт"

Київська обл., Києво
Святошинський район,
с. Петрівське, 
вул. Польова, 55  
т./ф. 2235593

14 11.01.2012 1130 Сир сичужний та кисломолочний ТОВ "Гранат"
(лот 1)

02094, м. Київ, 
вул. Краківська, 18а
т./ф. 2921149

ТОВ "Фірма
"Фаворит" (лот 2)

03170, м. Київ, вул.
Тулузи, 5  т./ф. 2745210

№
п/п

Місце
проведення

Дата про

ведення

Час про

ведення

Назва об'єкта закупівель Переможець
тендерних
закупівель

Контактні дані

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН

15 11.01.2012 1030 Продукти молочні інші ТОВ "Фірма
"Фаворит" 
(лот 1, 2, 4)

03170, м. Київ, 
вул. Тулузи, 5  
т./ф. 2745210

ДП "НарінеЛайф"
(лот 3)

03179, м. Київ, 
вул. Чорнобильська, 5
т./ф. 2440914

16 12.01.2012 1030 Крупи ПП
"Укрпродпостач
КБ"

07400, Київська обл.,
м. Бровари, 
вул. Кутузова, 8, кв. 40
т/ф. 0459456990

17 12.01.2012 1130 Вироби сухарні, печиво та здобні
хлібобулочні вироби довгочасного
зберігання

ТОВ "Гранат" 02094, м. Київ, 
вул. Краківська, 18а
т./ф. 2921149

18 Культури овочеві ТОВ "Бізнес плюс
ЛТД"

02094, м. Київ, 
вул. Краківська, 18а
т./ф. 2928264

19 Овочі свіжі ТОВ "Бізнес плюс
ЛТД"

02094, м. Київ, 
вул. Краківська, 18а
т./ф. 2928264

20 Фрукти, ягоди та горіхи ПРАТ "Плодоовоч" 08132, Київська обл.,
КиєвоСвятошинський
рн., м. Вишневе, 
вул. Київська, 6в  
т. 5029495

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН

1 Управління
освіти
Печерської
РДА м. Київ,
вул. Липська,
9а, 1 під'їзд,
каб. 2, зала
засідань
методичного
кабінету

23.02.2012 1100 Послуги їдалень (послуги з організації
гарячого харчування)

КП "Шкільне" 01042, м. Київ, 
вул. Раєвського, 25  
т. 5292383

2 23.02.2012 1200 Вироби хлібобулочні, тістечка та
здобні хлібобулочні вироби

ПП "РоСА" 01103, м. Київ, бульвар
Дружби Народів, 14а
т. 5283638

3 відміна Продукти готові та консерви овочеві

4 23.02.2012 1400 Культури овочеві ТОВ "Дніпровська
плодоовочева
база"

02002, м. Київ, 
вул. Каховська, 64  
т. (044)5172322

5 23.02.2012 1500 Овочі свіжі ПП "КГС Компанія
Благодар"

02088, м. Київ, 
вул. Леніна, 34  
т. 5647878, 
5647875

6 відміна Фрукти, ягоди та горіхи

7 24.02.2012 1100 Масло (з коров'ячого молока) ПП "РоСА" 01103 м. Київ, 
"бульвар Дружби
Народів, 14а  
т. 5283638

8 24.02.2012 1200 Молоко рідке та вершки

9 24.02.2012 1300 М'ясо та харчові субпродукти
свійської птиці (м'ясо куряче)

ТОВ "Край2" 09000, Київська обл.,
Сквирський рн, 
м. Сквира, вул. Леніна,
22  
т. 2066772

10 24.02.2012 1400 М'ясо свіже та заморожене (м'ясо
яловиче та субпродукти)

ПП "РоСА" 01103 м. Київ, бульвар
Дружби Народів, 14а
т. 5283638

11 24.02.2012 1500 Продукція рибна ТОВ "Гранат" 02094, м. Київ, 
вул. Каховська, 18а 
т. 2921149

12 24.02.2012 1600 Сир сичужний та кисломолочний ПП "РоСА" 01103 м. Київ, 
бульвар Дружби
Народів, 14а 
т. 5283638

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН

1 вул.
Єреванська, 7
актова зала

01.03.2012 1100 Послуги з організації гарячого
харчування

КП "Школяр" 02091, м. Київ, 
вул. Вербицького, 9в,
т. 5626807

ПП Пісменюк К. І.
(ЗНЗ № 43)

т. 2759395

ПП Сапарова Т. М.
(ЗОШ № 69)

т. 2420540

ПП Поліщук В. К.
(гімназія № 178)

т. 2440233

ПП Сліпченко Н. О.
(школа № 64)

т. 2424128

ПП Ковальова С. Ю.
(гімназія № 318,
ліцей № 144)

2 Молоко ТОВ "Фірма
Фавор"

03170, м. Київ, 
вул. Тулузи, 5  
т./ф. 27452103 Сир твердий ТОВ "Фірма

Фавор"
4 Сир кисломолочний ТОВ "Фірма

Фавор"
5 Молоко згущене ТОВ "Фірма

Фавор"
6 Кефір 2,5 % ТОВ "Фірма

Фавор"
7 Ряжанка 4 % ТОВ "Фірма

Фавор"
8 Сметана 20 % ТОВ "Фірма

Фавор"
9 Йогурти 2,5 % ТОВ "Фірма

Фавор"
10 Масло вершкове ПП

"Торгпродсервіс"
04108, м. Київ, 
пров. Квітневий б, 1б,
кв. 37  
т./ф. 4982800, 
4982802

11 Ковбаса напів.копч. ПП
"Торгпродсервіс"

12 Ковбаса (лікарська) ПП
"Торгпродсервіс"

13 Ковбаса (дитяча) ПП
"Торгпродсервіс"

14 Сосиски ПП
"Торгпродсервіс"

15 Сардельки ПП
"Торгпродсервіс"

16 Консерви м'ясні ПП
"Торгпродсервіс"

17 Цукор ПП
"Торгпродсервіс"

18 Овочі свіжі ТОВ "Золота
Осінь10

19 М'ясо свіже та заморожене ПП
"Торгпродсервіс"

04108, м. Київ, 
пров. Квітневий б, 1б,
кв. 37  
т./ф. 4982800, 
4982802

20 М'ясо та харчові субпродукти
свійської птиці

ПП
"Торгпродсервіс"

21 М'ясопродукти ПП
"Торгпродсервіс"

22 Продукція рибна ПП
"Торгпродсервіс"

23 Вироби хлібобулочні, тістечка та
здобні хлібобулочні вироби

ПП
"Торгпродсервіс"

24 Соки фруктові та овочеві ТОВ СП "Вітмак
Україна"

м. Одеса, 
пров. Високий, 22  
т. (0482) 344043

25 Крупи ПП
"Торгпродсервіс"

04108, м. Київ, 
пров. Квітневий б, 1б,
кв. 37 
т./ф. 4982800, 
4982802

26 Яйця ТОВ "СВІТ ПЛЮС"
27 Продукти готові, консерви овочеві та

плодові
ТОВ "СВІТ ПЛЮС" 2499218

28 Олія ПП
"Торгпродсервіс"

04108, м. Київ, 
пров. Квітневий б, 1б,
кв. 37  т./ф. 4982800
4982802

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН

1 Актова зала
управління
освіти

26.12.2011 1330 Послуги їдалень (послуги з організації
гарячого харчування у закладах
освіти)

ПАТ "Юність" 02100, м. Київ, 
вул. Попудренка, 22
т./ф. 5591488, 
5596980

2 11.01.2012 1100 Борошно зернових та овочевих
культур (борошно пшеничне)

ПП
"Торгпродсервіс"

04108, м. Київ, 
пров. Квітневий б, 1б,
кв. 37  
т./ф. 4982800, 
4982802

3 11.01.2012 1100 М'ясо та харчові субпродукти
свійської птиці (тушки заморожені
курей)

ПП
"Торгпродсервіс"

04108, м. Київ, 
пров. Квітневий б, 1б,
кв. 37  
т./ф. 4982800, 
4982802

4 11.01.2012 1630 Продукція рибна (риба заморожена
(минтай, хек, сайда), продукти готові
(оселедці)

Приватне
підприємство
"Ніка1"

04074, м. Київ, 
вул. Сокальського, 5,
кв. 12  
тел. (044) 4688923,
т./ф. 4638642

5 11.01.2012 1600 Масло (масло вершкове) ТОВ "Фірма
"Фавор"

03170, м. Київ, 
вул. Тулузи, 5  
т./ф. 2745210

Продовження в наступному номері
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Жіноча хустка як оберіг 
пам’яті українського народу
Людмила Грабовенко збирає різнобарвні сімейні реліквії
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

До 1 люто о в Київсь ом
місь ом центрі сім’ї “Ро-
динний дім” проходить
персональна вистав а
раїнсь ої х ст и Людми-

ли Іванівни Грабовен о.
Захоплення иян и розпо-
чалося з родинних пред-
метів, а зараз в її оле ції
понад 100 е земплярів з
різних ре іонів У раїни.
Я роль х ст а віді рава-
ла в житті нашо о народ ,
дізнавався “Хрещати ”.

Понад шістдесят хусток різних роз�

мірів та кольорів прикрашають стіни

залу “Родинного дому”, милуючи око

відвідувачів. “Збирати хустки спону�

кала мене історія власної сім’ї. Мій

дідусь загинув на війні, і пам’ятаю,

що після цього бабуся ніколи не зні�

мала рябенької хустки, забравши її з

собою, коли пішла за межу. Я зрозу�

міла, наскільки ця річ була для неї до�

рога, — розповіла “Хрещатику” Люд�

мила Грабовенко.— Спочатку в моїй

колекції були лише родинні хустки —

моєї бабусі, мами, але згодом з’яви�

лися й знайомих, друзів. Таким чи�

ном, ці хустки, кожна з яких має свою

історію і енергетику, продовжують

жити, їх бачать люди”.

Михайло Грушевський в “Історії

України” писав, що хустка відома по

всій території України, починаючи ще

з часів Київської Русі. Це невід’ємний

елемент одягу, що підкреслює його

буденність чи святковість, інформує

про родинний чи матеріальний статус

жінки. І досі хустка в Україні зберігає

побутове та обрядове значення. “Ра�

ніше хустки були прикрашені геомет�

ричними фігурами, в основному біло�

го кольору, їх вишивали вручну сріб�

лом чи золотом, — говорить Людмила

Грабовенко. — З 18�го сторіччя з’яви�

лися хустки з квітковими орнамента�

ми. Ці візерунки, що збереглися і по�

нині, пішли від південних слов’ян,

турків і персів”. Хустку традиційно

використовували, коли народжувала�

ся дитина, а потім і на хрестини.

Хлопчиків на проводах в армію мами

обов’язково перев’язували ними.

Вважалося, що ця хустка берегтиме

від усіх негараздів. В Україні був по�

ширений такий звичай: дівчина мала

винести судженому хустку як знак

згоди, що виходить заміж по любові.

А на весіллі і зараз збереглася тради�

ція три рази покривати цим головним

убором наречену. Це означало, що во�

на переходить в статус заміжньої жін�

ки.

Серед численних експонатів Люд�

мили Іванівни є й давнішні, яким

понад 80 років, і більш сучасні. А

представлені вони широкому загалу

вперше. “Моя колекція не повинна

бути вдома, красу нашого народу

мають побачити люди. Тож, коли

мені запропонували представити її в

“Родинному домі”, я погодилася із

задоволенням”, — зазначила пані

Грабовенко.

“Наша мета — популяризація кра�

щих сімейних цінностей, традицій,

звичаїв. В нас працює постійно ді�

юча галерея “Родина”, в якій прово�

димо виставки: збираємо роботи

творчих сімей, які мають одне й те

саме ремесло або колекціонують те,

що передається з покоління в поко�

ління — рушники, сорочки, ляльки,

— розповіла “Хрещатику” началь�

ник відділу планування і роботи з

сім’ями “Родинного дому” Інна

Душка. — Ми дізналися, що пані

Людмила колекціонує хустки — і за�

просили її”. Познайомитися з ко�

лекцією Людмили Грабовенко, по�

бачити хустки на власні очі можна в

Київському міському центрі сім’ї

“Родинний дім” за адресою: вул. Са�

лютна,11�а

Киянам показали містичну Україну
В театрі Франка презентували українсько�швейцарську виставу “Вій”
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

У иївсь ом Національном а аде-
мічном драматичном театрі ім.
Івана Фран а відб лася раїнсь а
прем’єра спе та лю “Вій”, спільно о
прое т театр “ДАХ” (У раїна) і Те-
атр Віді Лозанна (Лозанна, Швей-
царія). Вистав режисера Влада
Троїць о о раїнці змо ли побачити
лише один раз: в йо о інтерпретації
події перенесені в с часні Карпати,
а оловними ероями стали інозем-
ці.

“Вій” вперше з’явився на сцені у травні минуло�

го року в швейцарському Театрі Віді Лозанна. Ця

мистецька студія щороку ставить понад тридцять

вистав і працює лише із запрошеними акторами.

П’єсу написав драматург Володимир Клименко, ві�

домий за псевдонімом КЛІМ, який співпрацює з

театром “ДАХ”. Присвячена вистава Рене Гонзале�

су — керівнику Театру Віді Лозанна, який помер то�

рік. Саме він запросив режисера Владислава Тро�

їцького і театр “ДАХ” створити проект “Вій” за мо�

тивами твору Миколи Гоголя, проте так і не поба�

чив самої вистави. Зате її подивилися не лише в

Швейцарії, а й в Парижі — на гастролях у відомому

парижському Театрі де ля Віль.

“Мені хотілося показати іноземним глядачам та�

ку Україну, про яку вони навіть не підозрювали,—

розповів режисер Влад Троїцький.— Це зустріч з ін�

шим світом. Конфлікт цивілізацій, можливість і не�

можливість зрозуміти одне одного — саме про це

йдеться у виставі. Про Гоголя в Європі знають, про�

те знайомі переважно з його “малоросійським”

циклом, а не з містичними творами”.

В центрі вистави — історія двох швейцарських

студентів, один з них українського походження, які

приїжджають в Карпати у пошуках села, де жила ба�

буся героя. Студентів зіграли справжні іноземці —

П’єр�Антуан Дюбеї та Бартек Созанскі, інших пер�

сонажів — актори та музиканти театру “ДАХ”. Пе�

ред роботою над виставою Влад Троїцький відвіз

виконавців головних ролей до Карпат, щоб ті зрозу�

міли, яку атмосферу їм потрібно відтворити. “Для

мене це був справжній шок, я ніколи не уявляв, що

люди й досі можуть жити без електрики та душу. Ми

познайомилися з іншим способом мислення, але

найскладнішим був мовний бар’єр”, — зізнався

П’єр�Антуан Дюбеї. Вистава починається з того, що

ці два юнаки бредуть Карпатами, розмовляючи на

філософські теми, і один з них пригадує історію про

Вія. Обох зачаровує можливість зустріти тут

справжніх відьом. Хлопці раптово потрапляють на

місцеве весілля, а далі події розгортаються зовсім

несподівано. Зранку дівчину�наречену знаходять

мертвою, а один зі студентів прокидається зі скри�

вавленою сокирою поряд. Містичний дух переда�

ють і декорації — звисаючі стовбури дерев, світло і

жива музика. Наприкінці один зі студентів тікає, а

інший, українського походження, залишається зі

словами “Хоч це дикий, варварський народ, але

мій”. Власне, такою незрозумілою, містичною та

дивною і постає у виставі Україна. “На сцені ми

прагнемо створити світ, відмінний від нашого по�

всякденного життя. Це загублений світ, чиї обряди,

містика і метафізичні сили занепадають”, — заува�

жив "Хрещатику" Влад Троїцький

Відповіді на сканворд 

Людмила Грабовен о пам'ятає історію ожної х ст и і пере он є, що цю рас
мають побачити я омо а більше людей
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Громадсь і сл хання прое т детально о план території
омпле сної заб дови з об'є тами житлово о,

ромадсь о о, адміністративно о, на ово-виробничо о та
промислово о призначення, об'є тами соціальної

інфрастр т ри та пар ін ами на земельній ділянці на
в л. Пономарьова, 1-а Святошинсь ом районі м. Києва
Департамент містоб д вання та архіте т ри Київсь ої місь ої державної

адміністрації та Ком нальна ор анізація "Інстит т Генерально о план м. Києва"
повідомляють про почато процед ри ромадсь их сл хань прое т детально о
план території омпле сної заб дови з об'є тами житлово о, ромадсь о о,
адміністративно о, на ово-виробничо о та промислово о призначення, об'є тами
соціальної інфрастр т ри та пар ін ами на земельній ділянці на в л. Пономарьо-
ва, 1-а Святошинсь ом районі м. Києва відповідно до поряд проведення
ромадсь их сл хань щодо врах вання ромадсь их інтересів під час розроблення
прое тів містоб дівної до ментації на місцевом рівні, затверджено о постановою
Кабінет Міністрів У раїни від 25 травня 2011 р. № 555.

Детальний план території (ДПТ) ви он ється відповідно до Рішення Київсь ої
місь ої ради від 29.11.2012 ро № 511/8795.

Детальний план території після затвердження є основним до ментом, я ий
ре ламент є розміщення об'є тів містоб д вання, відведення земельних діляно ,
б дівництво та бла о стрій територій, про лад інженерних мереж тощо.

Ви онання детально о план території пов'язано з необхідністю деталізації
прое тних рішень Генерально о план розвит м. Києва до 2020 р., ори вання
або точнення о ремих йо о положень, пов'язаних з прийняттям Київрадою рішень
про розміщення о ремих об'є тів містоб д вання.

Детальний план території розроблено на ви онання постанови Кабінет Міністрів
У раїни від 31 жовтня 2012 р. №1014 щодо реалізації національно о прое т
"Технополіс" — створення інфрастр т ри інноваційно о розвит та висо их
техноло ій" і йо о с ладових.

Передбачено створення прое т BIONIC HILL — це прое т інноваційно о IT пар
інформаційних та інших висо их техноло ій, що в лючатиме бізнес-центри, на ові
центри, висо отехноло ічн виробнич баз , я і не матим ть не ативно о вплив на
нав олишнє природне середовище, житло, дош ільні та ш ільні навчальні за лади,
спортивно-оздоровчий омпле с, тор ово-розважальний центр, ре реаційн
територію тощо.

Промислова та на ово-виробнича зона с ладає 45,37 а. За альна площа
б дівель с ладає 356721 в.м., іль ість робочих місць — 30000 роб.місць.

Ба ато вартирний житловий фонд представлений середньо та ба атоповерхови-
ми житловими б дин ами (5-7 поверхів). Кіль ість населення с ладе 12,2 тис.чол.
Всьо о в новом житловом фонді в ба ато вартирній заб дові на інець
розрах н ово о стро розміститься житловий фонд за альною площею вартир —
335,6 в.м.

Мережа ромадсь о о обсл ов вання населення форм ється з підприємств та
станов обсл ов вання, я і поділяються на:
- підприємства та станови обсл ов вання населення мі рорайонно о значення,

я і обсл ов ють населення в межах ма симально доп стимих раді сів, до с лад
я их входять: дош ільні навчальні за лади, за альноосвітні навчальні за лади,
підприємства продовольчої і непродовольчої тор івлі, підприємства ромадсь о о
харч вання ( афе, їдальні, афетерії), підприємства поб тово о обсл ов вання,
за лади охорони здоров'я (апте и), приміщення для льт рно-масової роботи з
населенням, дозвілля та аматорсь ої діяльності, підприємства зв'яз , приміщення
для фіз льт рно-оздоровчих занять;

- підприємства та станови обсл ов вання населення житлово о район з
раді сом обсл ов вання не більше 1500 м, до с лад я их входять: підприємства
непродовольчої тор івлі, підприємства ромадсь о о харч вання ( афе, ресторани),
підприємства поб тово о обсл ов вання, полі ліні а для дорослих та дітей,
за лади льт ри, за лади позаш ільно о виховання дітей, фіз льт рні та спортивні
спор ди.

Детальним планом території передбачається ма симальне збереження існ ючих
зелених насаджень. План ється форм вання пар ової зони в центрі творення та
ор анізація зелених насаджень мі рорайонно о значення.

Замовни розроб и — Головне правління містоб д вання та архіте т ри
ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної адміністрації).
Генеральний прое т вальни — ом нальна ор анізація "Інстит т Генерально о
план м. Києва".

Е спозиція прое т детально о план території розміщена в приміщенні
Святошинсь ої районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: пр.
Перемо и, 97.

Матеріали прое т детально о план території та ож розміщені на сайтах
www.kga.gov.ua та www.kievgenplan.grad.gov.ua .

Пропозиції до прое т детально о план території приймаються з 28.01.2013 р. до
28.02.2013 р. за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 32, Департамент
містоб д вання та архіте т ри.

Пропозиції надаються фізичними та юридичними особами письмовом ви ляді
із зазначенням прізвища, ім'я та по бать ові, місця проживання, особистим
підписом, назви та адреси юридичної особи і повинні містити об р нт вання з
рах ванням вимо за онодавства, б дівельних норм, державних стандартів та
правил.

ЗАЯВА про наміри

ОГОЛОШЕННЯ
Департамент фінансів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої

місь ої державної адміністрації) о олош є он рс на заміщення ва антної
посади начальни а відділ фінансів місцевих ор анів влади і самовряд вання
(додат ова інформація щодо основних ф н ціональних обов'яз ів надається
адровою сл жбою).
Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів — ромадянство У раїни,

вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо-
валіфі аційним рівнем спеціаліст, ма істр. Дос онале володіння
омп'ютером.
Заяви приймаються протя ом 30 алендарних днів від дня оп блі вання

о олошення за адресою: м. Київ-044, в л. Хрещати , 36, Департамент фінансів
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації), імн. 819.
Телефон для довідо : 234-62-50.

Київсь ий місь ий центр сім'ї "Родинний дім"
о олош є набір сл хачів навчально о рс "Почни власн справ "

В рам ах реалізації місь ої про рами "Гендерна освіта населення" Київсь ий місь ий центр сім'ї
"Родинний дім" впровадж є соціально-освітню про рам "Почни власн справ ", з метою
соціалізації жіно після де ретної відп ст и, жіно і молодих сімей, я і бажають від рити власн
справ та по ращити фінансовий стан.

Сл хачі та сл хач и навчально о рс змож ть по либити свої знання з менеджмент ,
психоло ії, е ономі и, юриспр денції, а та ож сформ вати та і я ості особистості, я реативність,
н ч ість мислення, вольові я ості, мітливість, міння долати тр днощі в процесі дося нення
поставлених цілей при від ритті власної справи.

Бажаючі стати сл хачами навчальної про рами "Почни власн справ " можна попередньо
зареєстр вавшись, надати інформацію П.І.Б. та онта тний телефон за ел.адресою:
rodyniy.dim@gmail.com або за телефоном 422-10-69 до 8 люто о 2013 ро .

Попередня дата першо о заняття 13 люто о о 15:00 в приміщенні Київсь о о місь о о
центр сім'ї "Родинний дім" за адресою: в л. Салютна, 11-а (на території ліцею-
інтернат № 23).

Заняття проходитим ть щочетвер а о 15.00 в приміщенні КМЦС "Родинний дім".
Координатор про рами: Мартинен о Оле сій Сер ійович — (063) 29-244-33, 422-10-69.

В азеті "Хрещати " № 10 від 25 січня 2013 ро в о олошенні
ом нально о підприємства "Житлосервіс "К ренів а" Оболонсь о о
район м. Києві слід читати:
За важення і пропозиції приймаються на адрес : 04074, м. Київ, в л.

Попова, 1 по 11.02.2013 р. в лючно. Решта по те ст .

Втрачений до овір оренди приміщення від 19.02.2009 р. № б/н, ладений між

Полі ліні ою № 1 Дніпровсь о о р-н м. Києва та ТОВ "Діамед", вважати недійсним.

Повідомлення про наміри
СТРУКТУРНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО"

повідомляє про наміри щодо отримання дозволів на ви иди забр днюючих речовин в атмосферне повітря для діючих отелень, що
розташовані за адресами, в азаними нижче, призначених для централізовано о забезпечення тепловою енер ією об'є тів житлово о
фонд , соціальної та ом нально-поб тової сфери. В я ості палива ви ористов ється природний аз. Прийняті технічні рішення щодо
техноло ічно о стат вання отелень не передбачають перевищення нормативів раничнодоп стимих ви идів та і ієнічних нормативів

атмосферно о повітря в процесі їх е спл атації. З 2008 ро змін техноло ії, навантаженні та обладнанні не відб валося

За важення та пропозиції шодо намірів СВП "КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
надсилати протя ом 30 алендарних днів до відділ е оло ії відповідно о район .

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

1. Інвестор (Замовни ) Національний бан У раїни

Поштова та еле тронна адреса 01601 м. Київ, в л. Інстит тсь а, 9

2. Варіанти розташ вання б дмайданчи ів в 1 варіанті

Ре онстр ція автобази з влашт ванням адміністративних приміщень та архів
по в л. Ямсь ій, 60 Голосіївсь ом районі м. Києва

3. Хара теристи а діяльності
(об'є та)

адміністративна б дівля з пар ін ом (прое тований об'є т є е оло ічно
небезпечним (з ідно Постанови Кабінет міністрів У раїни "Про внесен-
ня зміни до п. 22 "Перелі видів діяльності та об'є тів, що становлять
підвищен е оло ічн небезпе " від 6 червня 2011 р. № 630 даний
об'є т належить до IV-V ате орії с ладності та віднесений до об'є тів,
що становлять підвищен е оло ічн небезпе )

4. Потреба в рес рсах при ре онстр ції і е спл атації:

- земельних — 0,49 а постійне орист вання з ідно Державном а т

- еле тропостачання — від зовнішньої мережі з ідно з ТУ

- теплопостачання — від зовнішньої мережі з ідно з ТУ

- водопостачання — від зовнішньої мережі з ідно з ТУ

- тр дових — б дівельна ор анізація та персонал з ідно з штатним роз ладом

5. Транспортне забезпечення (при б дівництві й е спл атації)

з ідно з планом ор анізації б дівельних робіт, пар ін на 50 місць,
автостоян а на 40 місць

6. 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, охоронних, відновлювальних та захисних заходів. Бла о стрій приле лої території.

7. Можливі впливи планованої діяльності (при б дівництві й е спл атації):

- повітряне середовище
очі ване забр днення атмосферно о повітря не перевищ ватиме 0,04
ГДК.мр. по всіх забр днюючих речовинах

- водне середовище
водовідвід з території заб дови ви он ється за ритою системою через
ло альні очисні спор ди

- рослинний і тваринний світ,
заповідні об'є ти

Підля ають знесенню 1 дерево ( оріх рець ий), 1 щ (спірея) та
0,004 а азон звичайно о. Залишаються в межах ділян и, відведеної
під заб дов , 4 дерева ( оріх рець ий), 13 щів (спірея), я і переда-
ються на збері ання Замовни .

8. Відходи виробництва, можливість їх повторно о ви ористання, тилізації, знеш одження або безпечно о
захоронення

- тилізація та знеш одження за о ремими до оворами з спеціальними підприємствами

9. Обся ви онання ОВНС з ідно з вимо ами ДБН А.2.2-1-2003

10. Участь ромадсь ості
Пропозиції та за важення надсилати протя ом місяця після п блі ації
Заяви за адресою: 01601 м. Київ, в л. Інстит тсь а, 9

Адреса отельні
Тип обладнання
(мар а отла)

Кіль-
ість,
шт.

Забр днююча
речовина

Потенційний
обся ви идів Гр па

Адміністратив-
ний район
міста Києва

Адреса відділ е оло ії РДА

т/рі /с

в л. Новопольова, 69 Універсал-5М 2

О сид в лецю 0,045561 0,02621

III Солом'янсь ий
03020, м. Київ, пp. Повітрофлотсь ий, 41

226-20-88, 249-46-29
zagaI@solor.da-kyiv.gov.ua

О сиди азот
( перерах н на NO2)

0,122426 0,073315

в л. Волинсь а, 69 Колві-350 3

О сид в лецю 0,076282 0,044287

III Солом'янсь ий
03020, м. Київ, пр. Повітрофлотсь ий, 41

226-20-88, 249-46-29 zagal@solor.da-kyiv.gov.uaО сиди азот
( перерах н на NO2)

0,149592 0,136965

в л. Горлівсь а, 220 НИИСТУ-5 4

О сид в лецю 0,131134 0,10452

III Дарниць ий

02660, м. Київ, в л. О. Кошиця, 11,
560-66-66, 564-90-06, 564-90-12
zagvid@drda.gov.ua — для юр. осіб

zvernennja@drda.gov.ua — для фіз. осіб
О сиди азот

( перерах н на NO2)
0,192426 0,23428

в л. Ялин ова, 58/60
Е-1-0,9Г-ЗУХЛ-4 2 О сид в лецю 0,141531 0,04312

III Дарниць ий

02660, м. Київ, в л. О. Кошиця, 11,
560-66-66, 564-90-06, 564-90-12
zagvid@drda.gov.ua — для юр. осіб

zvernennja@drda.gov.ua — для фіз. осіб
КВАС-Гн-0,8 1

О сиди азот
( перерах н на NO2)

0,111082 0,04725

в л. Білиць а, 14 НИИСТУ-5 2
О сид в лецю 0,070970 0,06812

III Подільсь ий
04070, м. Київ, Контра това площа, 2
417-31-32, 226-20-26, фа с: 417-53-20

adminpodil@ukr.net
О сиди азот

( перерах н на NO2)
0,213064 0,14705

Головне правління юстиції м. Києві
повідомляє, що з 1 січня 2013 ро ф н ції в сфері державної реєстрації речових прав на нер хоме майно та їх обтяжень
в поряд , визначеном За оном У раїни "Про державн реєстрацію речових прав на нер хоме майно та їх обтяжень"

розпочала ви он вати Реєстраційна сл жба Головно о правління юстиції м. Києві.

Стр т рні підрозділи реєстраційної сл жби, я і забезпеч ють
ви онання вищезазначених ф н цій, розташовані за адресою: м. Київ,
проспе т Повітрофлотсь ий, 76-Г, та працюють за та им рафі ом:
Понеділо ( рім др о о) вівторо , середа, четвер — з 9.00 до 18.00
др ий понеділо місяця — з 09.00 до 20.00
п'ятниця — з 09.00 до 16.45
перша с бота місяця — з 09.00 до 16.00
обідня перерва з 13.00 до 13.45
Телефоном " арячої лінії" — 521-95-20.

З метою оптимізації державної реєстрації прав та створення
сприятливих і дост пних мов для реалізації фізичними і юридичними
особами та их прав на території Солом'янсь о о та Дарниць о о районів
міста Києва додат ово ор анізовано прийом заяв/запитів та видач
до ментів ( рім заяв та витя ів про державн реєстрацію
обтяження) відділом державної реєстрації речових прав на нер хоме

майно Реєстраційної сл жби Головно о правління юстиції м. Києві в
приміщеннях:

П'ятої Київсь ої державної нотаріальної онтори за адресою:
м. Київ, в л. Машиноб дівна, 8

наст пні дні і одини:
з понеділ а по четвер — з 09.00 до 15.30
п'ятницю — з 09.00 до 15.15

обідня перерва з 13.00 до 13.45

Сьомої Київсь ої державної нотаріальної онтори за адресою:
м. Київ, проспе т Бажана, 7-є

наст пні дні і одини:
вівторо , середа, четвер — з 09.00 до 15.30
п'ятниця — з 09.00 до 15.15
обідня перерва — з 13.00 до 13.45
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Спортивні новини

Київ спортивний. "Укрчастотнагляд" —
переможець турніру з міні�футболу 
"Меморіал Володимира Баженкова"
У Києві старт вала місь а спарта іада "Здоровий иянин". Упродовж

ро столичні спарта івці зма атим ться майже з двадцяти видів спор-
т . Вже традиційно т рнір розпочали ф тболісти. На базі спортивно о
омпле с "На а-Спорт" фініш вав VІ Все раїнсь ий т рнір з міні-
ф тбол "Меморіал Володимира Бажен ова". У зма аннях взяли чать
12 оманд: "У раїнсь ий державний центр радіочастот", ICTV "Надзви-
чайні новини", "Київсь а місь а лінічна лі арня № 6", "Національний
медичний ніверситет імені Бо омольця", МФК "Стрес", "Київсь а
місь а станція швид ої медичної допомо и", ДК "У ртранс аз", "Київ-
аз", "Мінсоцполіти и", "Національна теле омпанія У раїни", "Київсь а
місь а лінічна лі арня швид ої медичної допомо и", "Кривоозерсь а
харчосма ова фабри а". За підс м ами жереб вання оманди б ло
поділено на чотири під р пи по три оле тиви в ожній. За рез льтата-
ми р пових і ор до фінальної частини вийшло по два представни а з
ожної р пи, я і за олімпійсь ою системою розі рали призові місця.
За підс м ами зма ань золоті на ороди т рнір виборола оманда
У раїнсь о о державно о центр радіочастот, я а перемо ла ж рналіс-
тів "Надзвичайних новин" анал ІСТV з рах н ом 4:2. Бронза ф т-
зально о оле тив "Київсь а місь а лінічна лі арня № 6"

Фехтування. Українські шаблісти вибороли 
золоті нагороди Кубка світу
На К б світ в Лондоні, де відб лися зма ання з жіночої шаблі, на-

ші спортсмен и здоб ли дві на ороди — бронзов й золот . Спочат
в індивід альном ра нді на п’єдестал пошани піднялася наша найти-
т лованіша фехт вальниця — Оль а Харлан. Олімпійсь а чемпіон а Пе-
іна-2008 й бронзова медаліст а Лондона-2012, я а з ле істю дійшла
до 1/2 фінал , але за вихід до вирішально о ра нд пост пилася всьо-
о одним олом Ірені Веччі з Італії, я а й стала переможницею т рні-
р — 14:15. "Срібло" — росіян и Катерини Дячен о, а др а "брон-
за" — поль и Але сандри Сохи. А вже наст пно о дня б ли розі рані
на ороди в омандній першості, де наші дівчата впевнено перемо ли
збірні Ме си и (45:24), Китаю (45:29), Німеччини (45:34) й Росії (45:31)
і здоб ли золото. Срібло дісталося росіян ам, бронза — польсь им
спортсмен ам

Гандбол. Збірна Іспанії — чемпіон світу
У Барселоні (Іспанія) завершився чемпіонат світ з андбол серед

чоловічих оманд. Найсильнішими т рнірі стали осподарі зма ань,
я і в фінальном поєдин роз ромили опонентів з Данії — 35:19. Та-
им чином, збірна Іспанії стала дворазовим чемпіоном світ , раніше
вона перема ала в 2005 році. Данці вдр е поспіль завоювали срібні
на ороди. У поєдин за "бронз " збірна Хорватії пере рала національ-
н оманд Словенії — 31:26

Температура —8°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 91 %

Температура —4°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 82 %

Температура —7°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 89 %

Прогноз погоди на 29 січня 2013 року

ОВНИ, ваше місце — на тр довом фронті, де маєте стати е-
роєм та довести свою адров цінність перед ерівним персона-
лом. На чільне місце в спис справ слід поставити пош і с нен-
ня дрібних помило , доп щених олись вами чи підле лими. Тіло —
це храм д ші, том правильно харч йтеся, вчасно відпочивайте і
присл хайтеся до позивних ор анізм .
ТЕЛЬЦІ, про орид заб дьте — нині доля при от вала плідне

пасовище, ніхто вас не драт ватиме, всі любитим ть, тож радо
"пасіться", на опич йте енер орес рси. Ситий би в омфортній
атмосфері не є небезпечним для оточення, а навпа и — ви ли ає
симпатію та пова . На професійном фронті роз ортаються про-
ресивні події, не розслаблюйтеся, вас є серйозні он ренти.
БЛИЗНЯТА, дбайте про домашній доброб т, приберіть в оселі,

але не перетворіться на сімейно о тирана! Заохоч йте та ор анізо-
в йте домочадців до роботи, не присі ючись до дрібниць, приче-
п ріть родинні пенати, по аз ючи власним при ладом, я слід б -
ти взірцевим осподарем в домі.
У РАКІВ романтичний шал з асне, світ сприйматиметься через

тверез прис іплив призм , онта ти з людьми б д ватим ться
на пра матичном підґр нті, де бартерним одам "отримав-е ві-
валентно віддячив" надається оловне значення.
ЛЕВИ продемонстр ють ні альний осподарсь ий хист, жодної

опій и не вилетить на вітер! Все б де інвестовано з ма сималь-
ною пра матичністю в бла і справи! Е ономно розподіляйте надхо-
дження до аманця, роші мають працювати з прод тивною від-
дачею с різь: від подар н ів оханим до в ладень бізнесові про-
е ти.
ДІВАМ с дилося стати зар чни ом власно о бойово о темпера-

мент . Вади та не ативні звич и, що либо о п стили оріння, д -
же впливатим ть на поведін , а це зна , що слід міняти себе на
раще, а тивіз вати арні риси, розвивати чесноти, поводитися
бла ородно заради підтрим и бла одатно о мі ро лімат в родині
й на сл жбі.
ТЕРЕЗИ, події дня роз ортаються за армічним сценарієм, тож

менше переймайтеся ч жими справами, не зад рманюйте олов
сторонніми проблемами, особливо оли вони не стос ються без-
посередньо ваших інтересів. Бер чись до роботи, с р п льозно
вни айте в ожн деталь, до оп йтеся до с ті предмета, іна ше на
ефе тивність рез льтат оді й сподіватися. В іршом разі може-
те навіть захворіти.
СКОРПІОНИ, я що з оле ами по роботі, роботодавцями вас

пов’яз ють др жні взаємини — це ч дово, ос іль и намічається
риза в ба атьох сферах. Та , я б ло раніше — вже не б де, ваші
амбіції з цим миритися вже не мож ть. Одна доля вима ає ерм -
вати, том , прийнявши я есь ардинальне рішення, пишайтеся
власною хоробрістю і... при от йтеся до р йнацій.
СТРІЛЬЦІВ нинішній стат с с оріше не влаштов є; я що потріб-

но зміцнити свої позиції, облиште атити сили на пош и дешевої
поп лярності. Відійдіть тінь або зробіть тайм-а т роботі. Я що
ваша діяльність тісно пов'язана з п блічним спіл ванням, навчан-
ням, онс льт ванням, пильн йте за реп тацією і б дьте отові до
прово аційних сит ацій, інтри , несподівано з’яс ються фа ти, що
мож ть підірвати впевненість собі.
КОЗОРОГИ, ви сам собі пан і сл а, день промайне на ма си-

мально прод тивній хвилі, оли ви здатні добитися запаморочли-
вих рез льтатів завдя и не по ровителям, а власній спостережли-
вості, на опиченом досвід , ло іці, точним розрах н ам. Концен-
тр йтеся на своїх планах, збері айте спо ій, не дозволяйте іншим
відволі ати вас, а роз м не підведе!
У ВОДОЛІЇВ день втілення теорії на пра тиці. Озбройтеся "мі -

рос опом" і ретельно роз лядайте та аналіз йте всі найдрібніші
деталі на ділових теренах. Підлаб знюйтеся перед стро им ше-
фом! А я що ловитимете ґав — вім нете махови р йнацій! Е с-
пл атація обладнання, проведення на ових е спериментів,
оформлення фінансових до ментів потреб є надзвичайної пиль-
ності. Брати роші в бор , з’ясов вати непороз міння з подат о-
вою інспе цією, страховою фірмою чи вима ати поверн ти вам по-
зичене — дозволяється.
РИБИ, тримайтеся від з’яс вань стос н ів, не пред’являйте

претензій партнерам. У бідолах олова ма ітриться від робочих
проблем, не ативно о самопоч ття, а ось ваша д м а ці авитиме
їх, швидше за все, в останню чер . Я що вас не просять, три-
майтеся від втр чань в діла бла овірних. Замість то о, аби лама-
ти списи через поб тові дрібниці, ліпше прод майте плани на
майб тнє

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Мюнхенський клуб на виїзді переміг "Штутгарт"

"Баварія" закріпила лідерство
у Бундеслізі
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У Б ндеслізі відб ли-
ся матчі 19 т р .
Мюнхенсь а "Бава-
рія" зробила ще
один важливий ро
на шлях до чемпі-
онсь о о тит л .
Команда Юппа Хайн-
еса впевнено пере-
мо ла виїзном по-
єдин "Шт т арт" —
2:0. Крім то о, най-
ближчий переслід -
вач мюнхенців — ле-
вер зенсь ий "Ба-
йєр" — не змі на-
брати необхідні три
оч и Фрайб рзі.
"Апте арі" розійшли-
ся н льовою нічиєю
з місцевим л бом.

Перед початком матчу в

Штутгарті фаворитом зу�

стрічі вважалися саме гості з

Мюнхена. Про це свідчила і

статистика — "Баварія" не

програвала місцевому клубу

сім матчів поспіль. Не стала

винятком і звітна гра.

Від самого початку по�

єдинку господарі мало не

всією командою відійшли в

оборону, надавши суперни�

ку можливість грати "пер�

шим номером". Пресингу�

вати у них не виходило,

втім, відбивалися "шваби"

організовано і цілком

успішно. А ось мюнхенці

діяли дещо розслаблено.

Підопічні Хайнкеса багато

комбінували, однак не по�

спішали підходити до воріт

гостей. До того ж, уболі�

вальники "Штутгарта" до�

помагали своїй команді,

періодично освистуючи

футболістів "Баварії". Час

минав, а гості не могли ні�

чого створити в атаці. Од�

ного разу на ударну пози�

цію вийшов Франк Рібері,

але француз підіграв собі

рукою. Так за нічийного ре�

зультату закінчилися перша

половина зустрічі.

Гольова засуха у цьому

матчі протривала до 50�ї

хвилини, коли оборона

"Штутгарта" провалилася.

Крістіан Молінаро у простій

ситуації вирішив зробити

пас на воротаря, але послав

м’яч занадто слабко. Напад�

ник "Баварії" Маріо Ман�

джукіч, який був непоміт�

ний більшу частину поєдин�

ку, перехопив пас, зблизив�

ся з голкіпером і точним

ударом вивів свою команду

уперед. Стратегія господа�

рів на гру провалилася, про�

те виявилося, що у них

практично не було аргумен�

тів для того, щоб виправити

становище. "Шваби" майже

не атакували, тоді як футбо�

лісти "Баварії" володіли іг�

ровою та територіальною

перевагою, рідко даючи гос�

подарям простір для атак.

Щоправда, попереду у мюн�

хенців все ще мало що вихо�

дило.

Залишалося чекати на

чергову помилку, причому

це стосувалося обох ко�

манд. Її припустилися міс�

цеві футболісти після того,

як мюнхенці суттєво збіль�

шили швидкість. Уже на 72�

й хвилині автор першого

голу Маріо Манджукіч зно�

ву скористався недопрацю�

ванням у захисті опонентів

і зробив передачу до

штрафного майданчика, де

Томас Мюллер вдало зіграв

на випередження. Рахунок

став 0:2 — і, фактично, це

означало, що для "Штут�

гарта" поєдинок закінчено.

Тим більше, що невдовзі

господарі залишилися в

меншості — Мартін Харнік

був вилучений з поля за

грубу гру проти Франка Рі�

бері і отримав другу в цій

зустрічі жовту картку. Та�

ким чином, "Баварія" здо�

була чергову перемогу і вже

на 11 очок випереджає сво�

го найближчого пересліду�

вача — леверкузенський

"Байєр", який, до речі, зро�

бив чудовий подарунок лі�

деру, втративши очки у

Фрайбурзі. "Аптекарі" не

змогли забити місцевій

команді бодай один гол.

Однак і жодного не пропус�

тили. В підсумку матч за�

вершився з рахунком 0:0.

А ось чинний чемпіон

країни дортмундська "Бо�

руссія", яка наразі займає

третю сходинку в турнірній

таблиці, на своєму полі здо�

була впевнену перемогу над

"Нюрнбергом". Майбутній

суперник донецького "Шах�

таря" у 1/8 Ліги чемпіонів

забив у ворота гостей три

"сухих" м’ячі. Успіх своїй

команді принесли два фут�

болісти з Польщі — дублем

відзначився Якуб Блащи�

ковскі, один гол на рахунку

Роберта Левандовскі
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Цей день в історії 29 січня

1616 — олландсь і море-
плавці Лемер і Сха тен від рили
райню південн точ Південної
Амери и — мис Горн
1804 — Хар ові від рито на-

ціональний ніверситет імені
В. Н. Каразіна, один з найстарі-
ших навчальних за ладів Схід-
ній Європі
1856 — оролева Вели обри-

танії Ві торія засн вала вищ вій-
сь ов на ород раїни — "Хрест
Ві торії"
1896 — амери ансь ий фізи

Гр ббе першим світі ви орис-
тав радіоа тивне випромінюван-
ня для лі вання ра
1927 — в Ан лії вперше

з'явився отель з ванними ім-
натами
1960 — створена перша шт ч-

на нир а

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Нападни "Баварії" Томас Мюллер (правор ч) допомі своїй оманді перемо ти "Шт т арт", забивши др ий м'яч
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