
В бюджетних питаннях місто 
шукає конструктивні рішення
За урядової підтримки Київ планує домогтися зарахування до бюджету 
столиці 100 % надходжень від податку на доходи фізичних осіб

Київ посилить 
інвестиційну співпрацю
з Кореєю
Відповідний меморандум підписано в столичній адміністрації

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Київ має чимало позитивних при ладів із
зал чення орейсь их інвестицій. Та ,
2009 році на території міста б в зб дова-
ний Центр на ово-дослідних та дослід-
ниць о- онстр торсь их робіт омпанії
“Samsung Electronics У раїна”, я ом
вже зараз працює понад тисяч молодих
ІТ-фахівців. Про подальші перспе тиви
співпраці між двома раїнами йшлося під
час офіційної з стрічі олови КМДА Оле -
сандра Попова з Надзвичайним і Повно-
важним Послом Респ блі и Корея в У ра-
їні Кім Ин-Цж ном.

Насамперед голова КМДА Олександр Попов подякував

пану послу за всі ті проекти, які вже були реалізовані в Ки�

єві за участі корейських компаній та висловив сподівання,

що таке співробітництво між двома країнами буде розви�

ватися і надалі.

“Переконаний, що ми маємо великі перспективи у спів�

праці в найрізноманітніших напрямках. Ми з радістю під�

тримуватимемо всі проекти соціального та наукового

спрямування, які представники вашої країни реалізовува�

тимуть у Києві”,— наголосив Олександр Попов.

Зі свого боку пан посол висловив намір сприяти залу�

ченню в економіку української столиці корейських інвес�

тицій, тим паче, що такі вдалі приклади співробітництва

між Києвом та Республікою Корея вже є.

Зазначимо, що з 2009 року у столиці діє Центр науково�

дослідних та дослідницько�конструкторських робіт ком�

панії “Samsung Electronics Україна”. Він є найбільшим в

Україні та претендує на першість в країнах СНД та Східної

Європи. Наразі тут високооплачувану роботу отримали

понад тисячу молодих київських ІТ�фахівців. У той же час

прямі інвестиції центру в економіку міста за останніх три

роки склали 46 млн доларів США.

“Я вдячний київській владі за сприяння в будівниц�

тві цього дослідного центру “Samsung Electronics

Україна”. Він є символом нашого успішного співро�

бітництва у сферах науки і технологій. З вашою допо�

могою до кінця наступного року до роботи в центрі

буде залучено ще близько двох тисяч дослідників”, —

зазначив посол Кім Ин�Цжун.

Під час зустрічі голова КМДА Олександр Попов та

Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Ко�

рея в Україні Кім Ин�Цжун підписали меморандум

про співпрацю між міськдержадміністрацією, по�

сольством Республіки Корея в Україні та Генераль�

ною дирекцією з обслуговування іноземних пред�

ставництв.

Наостанок посол подарував очільнику столичної

адміністрації світлину традиційного корейського са�

ду, який торік облаштували на території Національно�

го ботанічного саду імені Миколи Гришка, та запро�

сив Олександра Попова долучитися до весняної толо�

ки, яка пройде на його території

Ніна ШВЕЦЬ: 
"Київська фабрика виробляє
майже 60 найменувань макаронних
виробів класу "Екстра"
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У столиці з`явилась
різнокольорова ковзанка 
Її своїми силами залили і розфарб вали меш анці
в лиці Челябінсь ої
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Національний цирк презентував
нову програму 

Киян вражатим ть мистецтвом а робати, пелі ани
та дресирований морж
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Розв’язку на Поштовій площі 
і реконструкцію вулиці Сагайдачного
завершать до травня
Разом з транспортною розв’яз ою на Поштовій пло-

щі, я влада пообіцяла завершити до Дня Києва,
столиці здад ть в е спл атацію ще один важливий
об’є т — ре онстр йован в лицю Са айдачно о, де
план ють поряд вати фасади б дин ів. Влада пла-
н є, що в найближчом майб тньом ця історична в -
лиця стане ви лючно пішохідною. Про це розповів о-
лова КМДА Оле сандр Попов в прямом ефірі теле а-
нал “Київ”. “С аж відверто, я сам за орівся цією іде-
єю, ос іль и, на жаль, Києві немає жодної пішохідної
в лиці. А Са айдачно о — це я раз частина старо о
міста, і вона вима ає та о о підход . Я тіль и ми від-
ведемо транспорт з цієї ма істралі, тоді зможемо зро-
бити її пішохідною. В лиця Са айдачно о, дійсно, що
не б дино , то історія. І д же вірно б ло б, я би цю іс-
торію ми збере ли і примножили. Том зараз ми сер-
йозно над цим працюємо, і я тіль и зможемо фінан-
с вати цей прое т, а це станеться десь березні, то
відраз розпочнемо роботи. Хотілося б до Дня міста
омпле сно вирішити це питання”,— зазначив він

Боротися з бурульками в місті 
будуть за допомогою 
нових технологій
Вже в цьом році в Києві почн ть випробов вати но-

вітні техноло ії для боротьби з б р ль ами, я і є д же
небезпечними для жителів міста. “Ми вивчали досвід
інших раїн. Є техноло ії, я і дозволяють, та би мови-
ти, піді ріти тр б , по я ій з по рівлі сті ає тала вода.
Але цю техноло ію потрібно придбати, встановити та
ввести в е спл атацію, а це недешеве задоволення.
Але, незважаючи на те, що це доро о, нам потрібно
йти на та і ро и. І в цьом році нас з’являться та і пі-
лотні об’є ти. Це б де вже наст пно о опалювально о
сезон , і ми це обов’яз ово зробимо, особливо в тих
місцях, де нас є за роза постійно о наростання б р -
льо ”,— зазначив олова КМДА Оле сандр Попов

Фахівці “Київзеленбуду” 
утилізували близько 3,5 тисячі 
новорічних ялинок
За період післяноворічних свят фахівці КО “Київзе-

ленб д” тиліз вали близь о 3 500 новорічних ялино .
Частин ви ористали на опалення теплиць, що пра-
цюють на азо енераторних отлах, інші дерева пере-
робили на щеп , я ви ористають для теплення тро-
янд та тюльпанів с верах і пар ах столиці. “Опален-
ня отлами на твердом паливі теплиць дає можли-
вість зе ономити до 40 % оштів, я і витрачались на
оплат за аз. За попередніми підрах н ами, встанов-
лення азо енераторних отлів на всіх виробничих ба-
зах об’єднання дозволить заощадити до 1 мільйона
ривень за рі ”, — зазначив ендире тор КО “Київзе-
ленб д” Михайло Царен о

Столичні учителі візьмуть участь 
у конференції “Інновації. 
Світ навчання”
Сьо одні об 11.00 Київсь ом місь ом Б дин

вчителя відб деться від риття педа о ічної онференції
“Інновації. Світ навчання”, що спрямована на підвищен-
ня інноваційно о потенціал педа о ічно о співтовари-
ства. Метою заход є поширення інноваційних пра ти
та зба ачення ними досвід вчителів. Учасни ами он-
ференції б д ть представни и Національної а адемії
педа о ічних на У раїни, Інстит т інноваційних техно-
ло ій та зміст освіти МОНМС У раїни, Інстит т після-
дипломної педа о ічної освіти КУ імені Бориса Грінчен-
а, Національно о центр “Мала а адемія на У раїни”,
Київсь о о місь о о Б дин вчителя, ерівни и та пе-
да о ічні працівни и столичних навчальних за ладів

Іван МАРЕК
“Хрещатик”

Столична влада зважено та цілеспрямовано прос вається в пи-
таннях вдос оналення прое т місь о о бюджет . Я стало ві-
домо “Хрещати ”, варіанти ори вання держбюджет щодо
надання додат ових рес рсів Києв б д ть відпрацьовані робо-
чою р пою, що с ладається з представни ів КМДА та Мініс-
терства фінансів У раїни. Про це повідомив олова КМДА Оле -
сандр Попов.

“Процес проведення консультацій із урядом йде конструктивно. Найближчим ча�

сом ми узгодимо обсяг збільшення бюджетних асигнувань, які спрямуємо на вирі�

шення соціальних питань і розвиток міста, його транспортної інфраструктури, реалі�

зацію програми “Доступне житло”, зведення об’єктів капітального будівництва тощо.

Щоб мати необхідні кошти і законне право їх використовувати, міськрада має затвер�

дити бюджет столиці”, — зазначив у ефірі програми “Столиця” на ТРК “Київ” голо�

ва КМДА Олександр Попов.

Так, за його словами, між Міністерством фінансів України та КМДА планується

підписати відповідний меморандум. Документ має передбачити не тільки збільшення

видатків поточного року. За наполяганням столичного керівництва планується узго�

дити і внести до Верховної Ради України проект закону “Про внесення змін до Бю�

джетного кодексу України”, згідно з яким до столичної казни надалі буде зараховува�

тися вся сума — 100 % надходжень — від податку на доходи фізичних осіб, що спла�

чується на території Києва.

У КМДА також розроблено низку проектів інших нормативно�правових актів, які,

після погодження з урядом, мають бути затверджені. Відтак Київ отримає додаткові

внутрішні можливості наповнення бюджету для потреб територіальної громади, зок�

рема за рахунок оптимізації фінансового регулювання земельних відносин, містобу�

дування та благоустрою
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Новини

Цьогоріч у столичній підземці відремонтують 
13 ескалаторів
На станції “Політехнічний інстит т” завершилася одна зі стадій апіталь-

но о ремонт ес алатора— демонтаж йо о с ладових. Починаючи з 9 січ-
ня, ремонтні роботи тривають цілодобово. 22 працівни и ес алаторної
сл жби в три зміни подетально розбирали величезний механізм. І після
двох тижнів роботи цей тр доміст ий процес завершено. “Під час апі-
тально о ремонт ес алатор розбирається повністю, але в чіт ій послі-
довності. Спочат робітни и знімали східці, потім — тя ові ланцю и, по-
р чневі пристрої, оловний еле тродви н, допоміжний привід, вали ре-
д торів. Ця машина д же масивна, що с ладнювало процес”,— розпо-
вів начальни першої дистанції ес алаторів Юрій Мельнич . Після ремон-
т й заміни деталі знов збер ть с ладові ес алатора. Вже чистими та
оновленими їх завез ть на станцію і заново збер ть цей велетенсь ий
омпле с. Відремонтований механізм протест ють, він пройде об ат та
перевір . І лише по завершенню цьо о процес підйомни знов почне
перевозити иян. Це відб деться середині березня. До речі, апітальний
ремонт ес алатора № 3 на станції “Політехнічний інстит т” обійдеться 4
млн рн. Усьо о протя ом 2013 ро столичній підземці план ється
здійснити апітальні ремонти 13-ти ес алаторів

Рівень захворюваності на грип та ГРВІ 
в столиці нижче епідпорогу в 1,7 разів
Я зазначили "Хрещати " в ГУ державної санітарно-епідеміоло ічної

сл жби Києва, за четвертий алендарний тиждень січня на рип та ГРВІ
столиці захворіло 18 083 осіб, інтенсивний по азни на 10 тисяч населен-
ня с лав 64,3, що нижче епідемічно о поро в 1,7 разів. Фахівці зазнача-
ють, що порівнянні з попереднім третім тижнем спостері ається пост -
пове зростання захворюваності на 12,8 %. За алом станом на 28 січня
вір соло ічній лабораторії міста проведено 68 досліджень зраз ів матері-
алів від хворих на рип та ГРВІ методом ім нофлюоресцентної мі рос о-
пії, виявлено 1 позитивний рез льтат респіраторно-синцитиально о вір -
с . У Департаменті охорони здоров’я на олош ють — най ращим профі-
ла тичним засобом проти рип визнано саме ва цинацію. Та , станом на
28 січня проти цо о захворювання столиці щеплено 15 525 осіб. Наразі
проведення процед р щеплення проти рип триває. Воно здійснюється
визначених 12 амб латорно-полі лінічних за ладах, незалежно від міс-

ця проживання

Цифра дня

19 600 000 000 
гривень доходів отримано столичними підприємствами пошти та
зв’язку у січні–листопаді 2012 року, що на 3,6 % більше, ніж у
відповідному періоді минулого року 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві
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Садибу Мурашка можуть передати 
в користування художникам
Про це розповів олова КМДА Оле сандр Попов в прямом ефірі те-

ле анал “Київ”. “Ця садиба обов’яз ово повинна б ти ре онстр йова-
на. Проблема в том , що ми дійсно зовсім недавно отримали право
поверн ти її в ом нальн власність, б в цілий етап с дових роз лядів
з цьо о питання, я ий завершився в інтересах ромади міста. Ми в ін-
ці люто о почнемо онсервацію б дівлі і одночасно розроб прое т-
ної до ментації, та я для ви онання цих робіт, без мовно, потрібен
прое т, я ий збереже архіте т р і одночасно зробить цей об’є т не
тіль и не аварійним, але і придатним для подальшо о ви ористан-
ня”,— поділився він. Я надалі б д ть ви ористов вати садиб , влада
обіцяє вирішити спільно з иянами. За словами олови КМДА, май-
б тньом б дівлю мож ть передати в орист вання х дожни ам. “Цей
об’є т б де приведений нормальний стан. І ми, без мовно, поради-
мося з иянами, я йо о надалі ви ористов вати”,— підс м вав він

Оновлено склад міської інвестиційної комісії
У зв’яз з переходом дея их деп татів Київради на робот до пар-

ламент розпорядженням КМДА оновлено с лад постійно діючої он-
рсної омісії із зал чення інвесторів. Про це повідомив очільни о-

місії, заст пни олови КМДА Р слан Крамарен о. За йо о словами, до
роботи від деп татсь о о орп с дол чились: Ві тор Гр ш о (деп -
татсь а р па “Соціальна справедливість”), Андрій Мир ородсь ий
(фра ція “Сильна У раїна”), Ві тор Дворні ов, Андрій Странні ов,
Дмитро Чі рін ( сі з фра ції “УДАР”). Від ви онавчої влади омісію по-
повнили перший заст пни дире тора Департамент промисловості
та розвит підприємництва КМДА Ми ола Поворозни та дире тор
Департамент житлово- ом нальної інфрастр т ри КМДА Дмитро
Новиць ий. Се ретарем омісії призначено начальни а відділ ор ані-
заційно о забезпечення діяльності заст пни а олови КМДА Р слана
Крамарен а Олен Ки оть. “З 20 членів омісії половина представле-
на деп татсь им орп сом, і більша частина представляє саме ті
фра ції, я і вважаються опозиційними до ви онавчої влади. За досві-
дом попередніх двох ро ів роботи мож с азати, що та а модель д -
же ефе тивна, адже майже всі рішення хвалювались одно олосно”,—
зазначив пан Крамарен о

У Києві податковою міліцією припинено 
діяльність потужного конвертаційного центру
У столиці виявлено р п осіб, я а надавала протиправні посл и з

переведення без отів ових оштів в отів , за допомо ою чо о під-
приємства я з Києва, та і з інших ре іонів мініміз вали власні подат-
ові зобов’язання. Лише за 2012 рі обся тіньових операцій дося 200
млн рн, внаслідо чо о держбюджет недоотримав близь о 30 млн
рн. Під час обш ів, я і проводились одраз в трьох офісних примі-
щеннях та двох вартирах, вил чено майже 40 печато фі тивних під-
приємств, значн іль ість омп’ютерної техні и, що ви ористов ва-
лась для с ладання до ментів про нібито проведені осподарсь і
операції, а та ож б х алтерсь до ментацію. Слідчими подат ової
міліції проводяться дос дові розслід вання я відносно ор анізаторів
онвертаційно о центр , я ими виявились одраз дві “бізнес-леді” —
36-ти та 42-х ро ів, та і відносно ерівни ів підприємств, я і нама а-
лись хилитись від сплати подат ів

Сьогодні в чотирьох столичних районах 
відбудуться ярмарки
Я повідомили “Хрещати ” в ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово о

обсл ов вання населення КМДА, 30 січня в столиці відб д ться тра-
диційні сільсь о осподарсь і ярмар и. Зо рема в серед тор вати-
м ть в Дніпровсь ом районі на просп. Возз’єднання, 2-10; в Поділь-
сь ом — на просп. Правди, 31-35; в Святошинсь ом — на в л. Т л -
зи та б льв. Р. Роллана; в Шевчен івсь ом — на в л. Тр довій, 7-а

Ми повинні пам’ятати 
про героїв
Подвиг київських студентів під Крутами назавжди у серцях українців
Оксана РАЙЧИНЕЦЬ
“Хрещатик”

95 ро ів том за 130 іло-
метрів на північний схід
від Києва ст денти столич-
них вишів піднялись на за-
хист незалежності У раїн-
сь ої Народної Респ блі и.
Їхня відчайд шна сміли-
вість та патріотизм стали
при ладом для всьо о
раїнсь о о народ , я ий
1991 році здійснив мрію

юна ів і про олосив неза-
лежність У раїни.

Вчора особисто вшанувати па�

м’ять Героїв Крут разом з прем’єр�

міністром України Миколою Азаро�

вим, головою парламенту Володи�

миром Рибаком до Аскольдової мо�

гили прийшли голова КМДА Олек�

сандр Попов та заступник Київсько�

го міського голови — секретар Київ�

ради Галина Герега.

“Подвиг, який здійснили наші

земляки 95 років тому, назавжди за�

лишиться прикладом патріотизму та

самовіддачі. Ми повинні пам’ятати

героїв, проте я сподіваюся, що в на�

шій сучасній історії більше не буде

приводу для такого кривавого про�

яву патріотизму. Щиро бажаю всім

мирного неба й благополуччя”,—

зазначив Олександр Попов.

Секретар Київради Галина Герега,

у свою чергу, заявила, що сміливість

та мужність українських юнаків, які

загинули, захищаючи свою державу,

це приклад для наступних поколінь.

“Молоді хлопці поклали життя, за�

хищаючи незалежність нашої дер�

жави. Вони назавжди залишаться в

пам’яті та у серцях усіх українців,

усіх, хто любить свою країну та пи�

шається її славним минулим”,— за�

значила вона.

Нерівний бій між Студентським

куренем та більшовиками відбувся

29 січня 1918 року на залізничній

станції Крути, що на Чернігівщині.

Захищаючи незалежність Україн�

ської Народної Республіки, прого�

лошену IV Універсалом, чотири сот�

ні студентів Київського університе�

ту, Київського політехнічного інсти�

туту та учні старших класів київ�

ських гімназій виступили проти п’я�

титисячної більшовицької армії

Михайла Муравйова.

Бій розпочався опівдні і безпере�

рвно тривав до пізнього вечора.

Юнаки майже п’ять годин мужньо

стримували ворожі напади. Проте

чисельна перевага дала змогу зла�

мати оборону студентства, і біль�

шовики почали оточувати україн�

ські частини. Від безвиході бійці пі�

шли в атаку — і майже всі були зни�

щені. Втрати червоних склали не

менше 300 осіб. У перебігу військо�

вих дій вирішального значення цей

бій не мав, та у свідомості багатьох

набув особливого значення завдяки

героїзму української молоді. 27

юнаків, які потрапили після бою в

полон до більшовиків, були ними

страчені.

За часів СРСР історія бою під

Крутами або замовчувалася, або об�

ростала міфами і вигадками з обох

сторін. Після здобуття незалежності

України вперше про увічнення

пам’яті студентів згадали в 1990�х

роках. Тоді на Аскольдовій могилі

було встановлено дерев’яний хрест.

Офіційно День пам’яті героїв Крут в

Україні відзначають з 2007 року. На

початку 2012 року на місці дере�

в’яного хреста на Аскольдовій моги�

лі було встановлено пам’ятник кру�

тівцям: “козацький хрест”, виготов�

лений із каменю, у центрі якого ви�

січений тризуб із символічною ци�

татою зі Святого Євангелія — “Най�

більша любов — життя покласти за

друзів”

Шулявку зачистили 
від незаконних МАФів
Від початку року в місті демонтували майже 300 кіосків
Оксана ЛИСИНЮК
“Хрещатик”

МАФи пост пово зни ають з в лиць
Києва. Та , за мин лий рі столиці
б ло демонтовано 3 467 неза онних
тимчасових спор д. Щодня три бри-
ади ом нальни ів працюють над
тим, аби прибрати спор ди, я і за-
важають р х пішоходів. За важимо,
перш чер демонт ють іос и

без належної дозвільної до мента-
ції, а та ож ті, що встановлені з по-
р шенням правил бла о строю Ки-
єва та заважають проход до стан-
цій метрополітен . Та , від чора
значно простіше стало дістатись до
станції метро “Ш лявсь а” — пред-
ставни и місь их сл жб демонт вали
т т вісім іос ів та ролетний ряд під
Ш лявсь им шляхопроводом.

Один із самих популярних секонд�хендів у сто�

лиці, на Шулявці, знесли ще на початку минуло�

го року. Коли ятки прибрали з�під мосту, поряд

організували тимчасову парковку. Однак ринко�

ва аура не покинула місцину — в кінці минулого

року під шляхопроводом (всупереч усім існу�

ючим правилам) знову з’явилися торговельні па�

вільйони.

“Вісім кіосків й ролетний ряд змонтували тут

приблизно в 20�х числах листопада минулого ро�

ку. Їх господарі не мають жодних дозвільних до�

кументів й розміщені конструкції з порушенням

правил благоустрою міста та Державних будівель�

них норм, за якими заборонено встановлення

тимчасових споруд, а також інших об’єктів торго�

вельного призначення під шляхопроводами”,—

зазначив “Хрещатику” директор Департаменту

міського благоустрою та збереження природного

середовища КМДА Сергій Садовой.

Ще не усі МАФи розпочали торговельну діяль�

ність, а прилегла навколо них територія уже вси�

пана сміттям, яке ніхто не прибирає. Тому після

кількаразових попереджень їх власників про де�

монтаж учора працівники КП “Київблагоустрій”

знесли незаконно встановлені кіоски й відправи�

ли їх на майданчик тимчасового зберігання де�

монтованого майна.

Кияни задоволені таким рішенням міської

влади, адже МАФи створювали їм незручності

при підході до станції метро. “Через сніг та оже�

ледицю й так важко дійти до метро, а тут ще кіо�

сків понаставляли й розвели страшну антисані�

тарію”,— скаржиться “Хрещатику” киянка Кате�

рина Грицай. А киянин Олександр взагалі вва�

жає, що у цьому місці кіоски просто не доречні й

заважають людям нормально пересуватись тро�

туарами.

Додамо, після демонтажу тимчасових споруд

комунальники привели територію до належного

санітарного стану.

Коментуючи ситуацію з МАФами, голова

КМДА Олександр Попов зазначив, що торік з

цього питання було проведено значну роботу.

Зокрема складено банк даних тих кіосків, які пра�

цюють законно, і тих, що діють нелегально і під�

лягають демонтажу. Адже з 1 вересня минулого

року ні одного дозволу на їх встановлення міська

влада не надавала. “Що стосується політики на

2013 рік, то на сесію Київради підготовлені доку�

менти, які дозволять нам упорядкувати роботу

цього виду бізнесу, тож незабаром місто отримає

нові обмеження щодо діяльності МАФів”,— за�

уважив Олександр Попов у програмі “Столиця”

на телеканалі “Київ”

Подви иївсь их юна ів під Кр тами назавжди залишиться при ладом патріотизм та самовіддачі для раїнців

Захищаючи незалежність Української Народної
Республіки, проголошену IV Універсалом, чотири сотні

студентів Київського університету, Київського
політехнічного інституту та учні старших класів

київських гімназій виступили проти п`ятитисячної
більшовицької армії Михайла Муравйова
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Кияни задоволені таким рішенням
міської влади, адже МАФи

створювали їм незручності при
підході до станції метро

"Шулявська"

Вчора представни и місь их ом нальних сл жб демонт вали вісім іос ів та ролетний ряд під Ш лявсь им
шляхопроводом
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Прогноз на тиждень

Ділові новини

Місія МВФ вже у Києві
Місія Міжнародно о валютно-
о фонд , я і план валося, 29
січня приб ла з візитом в У ра-
їн . Про це повідомили в пред-
ставництві Фонд . Отже, пред-
ставни и МВФ переб ватим ть
в У раїні до 12 люто о, і основ-
ною темою пере оворів стане
нова про рама співпраці нашої
держави з міждержавною фін с-
тановою. Я же повідомляв
"Хрещати ", з ідно зі словами
першо о віце-прем'єра Сер ія
Арб зова, У раїна розрахов є
отримати новий редит від МВФ
с мі 15 млрд доларів. На ада-

ємо, вересні 2012 ро Рада
НБУ поре оменд вала ряд а -
тивіз вати співпрацю з Фондом
в рам ах про рами stand-by.
МВФ 2010-м схвалив від-
повідн про рам , в рам ах я ої
обіцяв до інця 2012 ро нада-
ти У раїні редит на за альн с -
м 15,5 млрд доларів, і виділив
перші два транші на с м 3,4
млрд доларів. Проте 2011 році
припинив фінанс вання через
те, що У раїна відмовилася

збільшити тарифи для населен-
ня на 30 % і для ом нально о
се тор майже на 60 %

"Київводоканал" 
переходить на закупівлю 
товарів на електронних 
торгах
ПАТ "АК "Київводо анал" 2013

році план є проводити всі за -
півлі ви лючно за допомо ою
еле тронних тор ів. Про це йшло-
ся під час з стрічі ерівництва
"Київводо анал ", ТОВ "Тор ові
системи" та представни ів ом-
паній-постачальни ів, протя ом
я ої часни и визначили пріори-
тети роботи на майб тнє. Голова
правління ПАТ "АК "Київводо а-
нал" Валерій Ченчевий підбив по-
передні підс м и впровадження
та ви ористання омпанією сис-
теми еле тронних тор ів про-
довж 2012 ро , а та ож о рес-
лив напрям и та основні цілі за-
півель на цей рі . "Київводо а-

нал" серед інших підприємств
першим в У раїні запровадив
систем еле тронних за півель.

Сподіваємося, що, попри певні
с ладнощі, я і завжди вини ають
на почат впровадження б дь-
я их нових прое тів, в майб т-
ньом це дозволить ма симально
спростити взаємодію з вели ою
іль істю наших постачальни-
ів",— зазначив Валерій Ченче-
вий

Товарообіг між Україною 
і Китаєм перевищить 
20 млрд дол.
Про це заявив міністр за ор-

донних справ У раїни Леонід Ко-
жара. "Ми сподіваємося, що піс-
ля то о, я в Китаї б д ть визна-
чені всі ор ани влади, ми овори-
тимемо про др е засідання між-
рядової омісії, а та ож цьо о
ро ми от ватимемо візит Пре-
зидента У раїни до Китаю",— за-
явив пан Кожара. Він на адав, що
товарообі між державами зрос-
тає з ожним ро ом: "На сьо одні
відносини У раїни і Китаю розви-
ваються д же динамічно. Те, що
ми перейшли обся и тор івлі
більше 10 млрд дол., це позитив-

но. Я певнений, що перехід ще
на 10 млрд дол. б де д же швид-
ий, і наш товарообі стано-
витиме понад 20 млрд дол. вже
за підс м ами цьо о ро "

Aegean Airlines має намір
відкрити рейс "Афіни'Київ"

Найбільша приватна авіа ом-
панія Греції Aegean Airlines має
намір від рити ре лярні авіа-
рейси між Афінами і Києвом з 3-
о вітня 2013 ро . Про це свід-
чать дані в системі бронювання
авіаперевізни а, повідомляють
"У раїнсь і новини". Мінімальна
вартість вит а "т ди й назад" з
рах ванням всіх зборів стано-
вить 290 євро. Рейси б д ть ви-
он ватися на літа ах Airbus A319
тричі на тиждень (по вівтор ах,
середах і п'ятницях) з міжнарод-
но о аеропорт "Київ" (Ж ляни).
У вартість в лючено без оштов-
не перевезення ба аж , харч -
вання. Компанія Aegean Airlines
та ож план є від риття рейс
"Київ — Ларна а" з вітня цьо о
ро

У столиці вакантність 
офісних площ зросла 
до 25 %
Торі ва антність столичних

офісних площ зросла до 25 %
проти 19 % в 2011 році, повідо-
мили в онсалтин овій омпанії
CB Richard Ellis (CBRE). За їхні-
ми даними, зараз за альний об-
ся пропозиції для здачі в орен-
д на рин офісної нер хомості
Києва становить близь о
1,38 млн в. м. При цьом в ми-
н лом році столиці б ло зда-
но в оренд дещо більше
68 тис. в. м, що на 33 % менше
від рез льтатів 2011 ро

Землевласникам 
потрібно надати податкову 
декларацію з плати 
за землю
Столична подат ова інспе ція

на ад є, що с б’є там оспода-
рювання — юридичним особам,
я і мають власності приміщення
нежитлово о фонд та орендарям
земельних діляно державної або
ом нальної власності до 20 лю-

то о необхідно подати до ДПІ по-
дат ов де ларацію з плати за
землю (земельний подато
та/або орендна плата за земельні
ділян и державної або ом наль-
ної власності) за формою, затвер-
дженою на азом ДПА У раїни за
№ 1015 з рах ванням оефіцієн-
тів інде сації нормативно- рошо-
вої оцін и земель. За інформа-
цією Державно о а ентства зе-
мельних рес рсів, нормативн
рошов оцін земель місті Ки-
єві станом на 01 січня 2013 за
2012 рі необхідно інде с вати на
оефіцієнт інде сації, що дорів-
нює 1, я ий відповідно до п н т
289.2 статті 289 Подат ово о о-
де с У раїни розраховано вихо-
дячи з інде с споживчих цін за
2012 рі — 99,8 %. Та а позиція
ви ладена листі ДПС У раїни від
21.01.2013 № 7/7/15-2217з "Про
інде сацію нормативної рошової
оцін и земель 2013 році", я ий
розміщено на веб-порталі ДПС
У раїни. Додат ов інформацію
можна отримати за телефоном
Конс льтаційно о центр ДПС
Києві: 461-77-00

Огляд валютного
ринку
Впливати на динаміку курсів 
будуть новини із США 
та Єврозони
Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

К рс продаж без отів ово о євро в У раїні за мин лий
тиждень підвищився на 0,59 %. Долар подешевшав на
0,04 %, російсь ий р бль дещо ріпився. За про ноза-
ми аналіти ів, та і тенденції збереж ться й на поточно-
м тижні.

Євро
Євро на міжнародному ринку за минулий тиждень виріс в ціні на 

1,09 % — до позначки 1,3465. Як відзначають аналітики FOREX CLUB в

Україні, основною причиною подорожчання валюти стали оптимістичні

макроекономічні дані з Єврозони в останні два дні тижня. Також досить по�

зитивно ринки сприйняли інформацію про зниження числа первинних за�

явок на одержання допомоги з безробіття в США за попередній тиждень —

з 335  до 330 тис.

Курс продажу безготівкового євро в Україні за минулий тиждень підви�

щився на 0,59 % — до 10,96 грн. Середній курс продажу готівкового — на

0,01 %, до 10,961 грн. Впливати на динаміку євро на цьому тижні будуть да�

ні із США та Єврозони. З макроекономічних даних варто звернути увагу на

попередні дані щодо ВВП США за IV квартал 2012 року. Ймовірне знижен�

ня темпів зростання ВВП до 1,20 % в річному вираженні проти 3,10 % мо�

же чинити тиск як на євро, так і на ринки в цілому. Крім того, негативний

вплив на євровалюту може сприяти зростанню безробіття.

За прогнозами аналітиків, рівнем підтримки для євро на тижні може ста�

ти 1,3200, рівнем опору — 1,3580. Середній курс продажу готівкового євро в

Україні в цьому випадку перебуватиме в межах 10,75—11,06 грн.

Долар США

Курс продажу безготівкового долара на минулому тижні знизився на 

0,04 %, до 8,145 грн. Середній курс продажу готівкового зберігся в межах

8,159 грн. НБУ на торги міжбанківського ринку не виходив. Середній ден�

ний обсяг торгів доларами США на міжбанку становив 725,8 млн доларів.

Стабільність долара минулого тижня була обумовлена досить низьким по�

питом, а також введеними НБУ обмеженнями на валютному ринку.

Середній курс продажу готівкового долара на нинішньому тижні ймовір�

но не відчує значних змін, зважаючи на відсутність важливих макроеконо�

мічних публікацій і очікувань від візиту МВФ в Україну. Деяку підтримку

американській валюті на вітчизняному ринку на даний момент надає іс�

тотна ліквідність у банківській системі. Середній курс продажу готівково�

го долара буде перебувати в діапазоні 8,155—8,163 грн, припускають екс�

перти.

Російський рубль

Курс продажу безготівкового рубля за минулий тиждень підвищився на

0,74 %, до 0,271 грн. Середній курс продажу готівкового — на 0,48 %, до

0,272 грн. Подорожчання російської валюти пов'язане з її ростом проти

американського долара на тлі оптимістичних даних з Єврозони і США, а

також зростанням цін на нафту.

Золото

Вартість золота на світовому ринку цього тижня залежатиме від макро�

економічної статистики із США. Діапазон коливання ціни дорогоцінного

металу в цей період складе 1628,50—1686,50 доларів за тройську унцію. Як

відомо, вартість "жовтого металу" на світовому ринку за підсумками мину�

лого тижня знизилася на 1,75 % — до 1658,84 доларів за тройську унцію.

Станом на 28 січня у київських банках середня ціна продажу зливку золо�

та номіналом 100 гр. склала 442.92 грн за 1 гр. Це менше на 0,69 % у порів�

нянні з попереднім днем. Мінімальна і максимальна пропозиції банків з

продажу 100 гр. дорогоцінного металу становлять 437,80 грн та 466,00 грн

відповідно. Кращі пропозиції мають "Індустріалбанк", "Фінанси та Кре�

дит", "СОЮЗ", "Даніель". Верхня та нижня планки купівлі золота — 390.00

грн і 435.20 грн за 100 грамів. Найвищі ставки встановили "Єврогазбанк",

"Юнекс Банк", "СОЮЗ"
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КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 30 січня 2013 року

Ніна ШВЕЦЬ: 

"Наша фабрика виробляє майже
60 найменувань макаронних 
виробів класу "Екстра"
Спа еті, ло шина або ма-
арони по-флотсь и —
прод ти, я і прис тні на
столі б дь-я о о раїнця.
В нашій державі ці борош-
няні вироби полюбляють
не менше, ніж на їх бать-
івщині в Італії. "Хреща-
ти " продовж є р бри
"Зроблено в Києві", і цьо-
о раз ми поспіл вались
з оловою правління, пре-
зидентом ПАО "Ма аронна
фабри а" Ніною Швець.

Київським макаронам 
майже сто років

— Прийнято вважати, що макаро�
ни — італійський харч. Ніно Наумів�
но, розкажіть, у яких ще країнах їх
люблять так само, як в Італії?

— Макарони — продукт інтерна�

ціональний. Але всюди вживають їх

у різній кількості. Наприклад, в се�

редньому кожен італієць за рік спо�

живає їх до 30 кілограмів, середньо�

статистичний житель Венесуели —

12, у Тунісі — 11, Греції — 10,

США — 9, Росії — 6 кілограмів, а в

Україні вдвічі менше — 3 кілограми

на одну особу в рік.

— Скільки видів цієї продукції про�
дукує очолюване вами підприємство?

— На сьогодні наша фабрика ви�

робляє майже 60 найменувань мака�

ронних виробів класу "Екстра". І всі

вони користуються неабияким по�

питом на вітчизняному ринку. Але

такий асортимент для нас — не ме�

жа, в разі потреби обладнання фаб�

рики дозволяє налагодити виготов�

лення нової продукції, якщо її по�

требуватиме український споживач.

— Чи багато видів макаронних ви�
робів існує взагалі?

— Однозначної і загальноприйня�

тої класифікації макаронних виробів

не існує, але залежно від форми їх

можна поділити на трубчасті, нитко�

подібні, стрічкоподібні, довгі, ко�

роткі, фігурні, макарони для запі�

кання, супові засипки. Всі їхні роз�

міри та різновиди регламентуються в

Україні Національним стандартом.

— Наразі на полицях магазинів ма�
каронне різноманіття. Як вам вдаєть�
ся працювати у непростих та, воче�
видь, конкурентних ринкових умовах?

— У першу чергу, за рахунок висо�

кої якості продукції. На нашому під�

приємстві цьому питанню приді�

ляється велика увага. Адже ми ніяк

не хочемо поступатися іншим ви�

робникам, у тому числі й італій�

ським товарам, яких уже й так чима�

ло на полицях вітчизняних магази�

нів. Нами контролюється як сам

процес виробництва, так і якість

вхідної сировини. Для цього на фаб�

риці створена та діє спеціальна ак�

редитована лабораторія, оснащена

відповідним обладнанням. Адже

фактично від сировини залежить

все — від смаку і кольору до, врешті�

решт, терміну зберігання виробів.

Тож за тим, із чого виготовляємо ма�

карони, слідкуємо дуже суворо.

Очевидно, завдяки цьому продукція

нашого підприємства відзначена

екологічним сертифікатом.

На фабриці працює сучасне об�

ладнання передових світових

фірм — швейцарські лінії "BUH�

LER" та лінія італійського вироб�

ництва "PAVAN", що дає змогу із

найкращої вітчизняної сировини і

питної води без барвників та домі�

шок виготовляти борошняні вироби

європейської якості. Також ми на�

магаємося своєчасно реагувати на

потреби ринку, а для роботи на під�

приємстві підбираємо виключно

професіоналів. Всі ці чинники да�

ють змогу завоювати прихильність

споживачів.

— Скажіть, а де ви закуповуєте бо�
рошно для своїх макаронів?

— Для якісних виробів необхідне

пшеничне борошно вищого ґатунку.

І головне, в достатній кількості. У

нас на фабриці використовується

тільки українське борошно, виго�

товлене вітчизняними сільгоспви�

робниками з різних областей держа�

ви. Його якість відповідає чинному

в Україні державному стандарту

"Борошно пшеничне. Технічні умо�

ви" і жорстко контролюється нашою

лабораторією.

— Ви очолюєте одне з найстаріших
підприємств міста, тож цікаво — коли
саме воно було засноване?

— Наша фабрика має велику істо�

рію становлення — вона була засно�

вана в 1914 році. Тоді киянинові

Арону Ісаковичу Левіну Київське

губернське правління дозволило на

власній присадибній ділянці (Гли�

бочицька, 16) пристосувати примі�

щення під макаронну фабрику. На

той час тут було встановлене най�

прогресивніше обладнання англій�

ського виробництва — чотири мака�

ронні преси з електричним двигу�

ном та вальцювальна машина для

прокатки тіста. Технічні новинки

вже тоді замінили ручну працю. В

асортименті фабрики Левіна були

трубочки, локшина, що за формою

нагадувала різані полтавські галуш�

ки, а також вермішель і ріжки. Тоді

підприємство працювало в одну змі�

ну і виробляло до 400 кг борошня�

них виробів на день.

Галушки та макарони — 
рідні брати

— Традиційно макарони роблять із
пшеничного борошна. А що ще вхо�
дить до їх складу?

— Макаронні вироби виробляю�

ться з бездріжджового прісного тіста

з пшеничного борошна і води. Іноді

в тісто додаються інші інгредієнти,

наприклад, яйця, сухе молоко, сир

або барвники — томатна паста,

шпинат, чорнило каракатиць тощо.

Часто термін "макаронні вироби"

відноситься тільки до висушених

виробів із тіста. Однак деякі готую�

ться не лише з сухого тіста, а й зі сві�

жовиготовленого, наприклад, всім

відома локшина і тюркська страва

бешбармак.

— Чи є серед наших національних
страв близькі родичі макаронів?

— Так, в українській кухні є кілька

страв з борошняного тіста, які за

складом нагадують макарони. Це

локшина, лазанки, галушки та стра�

пачки. Звичайно, локшину і галуш�

ки знають усі. А от лазанки і стра�

пачки, мабуть, менш відомі. Лазан�

ки — це традиційна страва поляків,

литовців, білорусів, росіян та укра�

їнців. Цікаво, що лазанки є фактич�

но слов’янізованою італійською ла�

заньєю. Це — шматочки тонко роз�

катаного тіста, зварені і залиті са�

лом, олією з цибулею або сметаною.

А страпачки поширені на Закарпат�

ті. По суті, це ті ж галушки, тільки у

тісто додається терта сира картопля.

Подають їх зазвичай з квашеною ка�

пустою та шкварками.

Якісні продукти не завжди
красиві

— Підкажіть, на що споживачу
варто звертати увагу при виборі мака�
ронів?

— Якісні макарони повинні мати

гладку поверхню, рівний золотистий

або кремовий колір та скловидний

зріз. У пачці не має бути слідів бо�

рошна чи крихт. Неякісні макарони

мають шорстку поверхню, білі

вкраплення (сліди непромісу) та не�

природно жовтий колір. Але не зав�

жди бездоганний зовнішній вигляд

свідчить про якість макаронів. Спо�

живачу перш за все потрібно уважно

читати інформацію на упаковці про

склад продукту, довіряти відомим,

перевіреним торговим маркам і ви�

робникам, які не соромляться зазна�

чати свої координати на упаковках.

— Оскільки ваша робота пов’язана
з макаронами, чи не позначилося це
на меню вашої родини? Ви не стали
їсти макарони в такій же кількості, як
у Італії?

— Так склалося, що я змушена бу�

ла полюбити макарони і на роботі, і

вдома. Не можу сказати, що моя

сім’я споживає їх більше, ніж будь�

яка інша в Україні. Але одна відмін�

ність є — варимо макарони лише ви�

робництва нашої фабрики. Тож я

раджу киянам, якщо вони ще не

куштували нашої продукції, обо�

в’язково спробувати якісний київ�

ський продукт

Розмову вела
Олександра ШЕСТЕРИКОВА,

"Хрещатик"
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Цікаво про макарони 
Перша макаронна фабрика в Російській імперії була відкрита в Одесі в кінці XVIII століття. За міською легендою,

заводи з виробництва макаронів в СРСР були стратегічними об'єктами, оскільки у воєнний час їх можна було швидко
переобладнати для виробництва патронів, а стандартний діаметр макаронних виробів нібито збігається з діаметром
патронів (7,62 мм). Насправді це лише чутки. А ось трубчастий порох, що використовується у реактивній артилерії,
на такому обладнанні випускати цілком можливо. 

Появі італійської пасти в Європі посприяв шлюб Катерини Медічі та Генріха Другого Французького, який був
укладений в 1533 році. Знаменита флорентійка привезла до Парижа не тільки величезні валізи суконь, а й кулінарні
рецепти. Навіть залишилися записи, в яких розповідається, як французькі кухарі спеціально для королеви готували
макаронну запіканку, до складу якої, крім пасти, входили курячі потрухи, гриби, дрозди, фаршировані печінкою, та
трюфелі.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”



4

МЕГАПОЛІС
Хрещатик 30 січня 2013 року

Вадим ПОНЬКА
спеціально для "Хрещатика"

У Дніпровсь ом районі
столиці віднедавна з'яви-
лася різно ольорова ов-
зан а. Її зробили меш анці
з в лиці Челябінсь ої. Ма-
ляр Оле сандр Я имен о
разом з однод мцями що-
ночі протя ом двох тижнів
втілював зад м життя. У
розробці не обійшлося без
власних винаходів та інно-
вацій. Рез льтат при о-
ломшив ба атьох меш ан-
ців нав олишніх б дин ів.
Наразі овзан відвід ють
більше ста дорослих і ма-
лень их дніпровчан.

Ковзанка з яскравими малюнка�

ми привертає увагу багатьох своєю

оригінальністю. Олександр Яки�

менко, талановитий маляр і батько

двох дітей, разом із своїм товаришем

Олексієм Видиборцем стали автора�

ми цього задуму. Згодом до них при�

єдналися ще кілька аматорів, серед

яких хокеїст, котрий зробив ворота,

художник, який розфарбував кригу.

Останній зобразив на льодовій по�

верхні казкових героїв, автомобіль,

який скочується, змію, котра симво�

лізує 2013�й рік. "Ми згадали дитин�

ство і вирішили зробити майданчик

для дітей",— розповів "Хрещатику"

Олександр Якименко. За його сло�

вами, раніше тут була побудована

фортеця, але її швидко поламали.

Після цього виникла ідея гірки. Не�

зважаючи на малі розміри, вона ста�

ла дуже популярною. Сюди навіть

приходили мешканці з інших ву�

лиць. Тоді й вирішили створити тут

гідне місце для розваг дітлахів.

Олександра Якименко додав, що

на розробку ковзанки було затраче�

но близько двох тижнів. Працювали

навіть вночі. У зв'язку з коливанням

температури роботу на декілька днів

зупиняли, потім знову поновлюва�

ли. Тож регулярно доводилось чис�

тити і рівняти всю ділянку. Саму

технологію виготовлення ковзанки і

малюнків під кригою ентузіасти від�

мовились виголошувати, але тут не

обійшлось без власних інновацій і

винаходів. Виникали і невеликі

проблеми, наприклад, не вистачало

шланга для підводу води, або закін�

чувалась фарба. Добре, коли на до�

помогу приходили сусіди, хоча за�

звичай доводилося покладатися на

власні сили.

Наразі публіка тут різноманітна.

Починаючи від дітлахів, які вперше

взяли у руки ключку, і закінчуючи

дорослими. У першій половині дня

на ковзанці найчастіше можна зу�

стріти мам з малечею, яким подоба�

ється гратись у цьому місці. Трохи

пізніше на лід стають хокеїсти, у

яких тепер є де тренуватись.

"Побільше б таких ентузіастів, які

б хотіли не тільки кататись, а роби�

ли щось конкретне",— зауважила

начальник відділу у справах сім'ї,

молоді та спорту Дніпровської РДА

Алла Загородня. Вона розповіла, що

неподалік є ще одна ковзанка, яка

значно більша. Її створили за допо�

могою меценатів, і всі їм за це дуже

вдячні. "Тут ситуація протилежна:

мешканці покладаються виключно

на себе. Вони вчиняють не словом,

а ділом. Хочуть кататись — роблять

гірку. Хочуть вишуканості — так і

буде",— зазначила пані Загородня.

Відвідувачі щодо кольорової ков�

занки відгукуються позитивно і ді�

ляться враженнями. Наприклад, па�

ні Олена приїхала погостювати до

племінниці і також відвідала цю

привабливу місцину. "Молодці, це

насамперед турбота за наше підрос�

таюче покоління. Приємно, що є

люди, які роблять такий добрий

внесок у розвиток спорту для моло�

ді",— коментує жінка.

Хокеїст Олег щодня декілька го�

дин проводить на кризі. До цього

йому доводилось їздити в інший

район і займатись там. Тепер місце

для тренування знаходиться поруч з

помешканням, і він, не приховуючи

свого захоплення: "Я дуже вдячний

усім ініціаторам і тим, хто брав

участь у заливанні ділянки". Хло�

пець сподівається, що охочих до гри

побільшає та, можливо, з'являться

власні команди для хокею.

Беручись за руки та з посмішкою

на обличчі, дітлахи спускаються з

гірки, а деякі, зовсім маленькі,

прийшовши сюди вперше, тільки

вивчають дивовижу. Тут панує при�

ємна та дружня атмосфера, де всі

привітні та доброзичливі. Знайшли�

ся й такі, які проявили винахідли�

вість і зробили зі снігу великого кро�

кодила, пофарбувавши його в зеле�

ний колір. Недалеко від нього люди

принесли ялинки, які залишились

після Нового року, і біля них розміс�

тили гриби, зроблені із дерева.

До слова, як повідомили "Хреща�

тику" в Департаменті освіти і науки,

молоді та спорту, відповідно до роз�

порядження КМДА № 35, за умови

сталої мінусової температури в сто�

лиці передбачено облаштування 51�ї

льодової ковзанки на спортивних

майданчиках і стадіонах практично

в усіх районах міста. Найбільше та�

ких об'єктів зосереджено в Дарниць�

кому та Святошинському районах

Преподобний 
Антоній Великий
30 січня Свята Православна Цер ва
шан є пам'ять свято о, преподобно-
о Антонія Вели о о, я ий народився
в Є ипті близь о 250 ро від бла о-
родних і ба атих бать ів, я і вихова-
ли йо о в християнсь ій вірі.

У вісімнадцятирічному віці Антоній залишився

один з сестрою, яка була під його опікою.

Одного разу він йшов до церкви і розміркову�

вав про святих апостолів, як вони залишили все,

щоб йти за Господом. Ввійшовши до храму, почув

євангельські слова: "Коли хочеш бути доскона�

лим, піди, продай добро твоє і роздай убогим; і

матимеш скарб на небесах, і приходь та йди слі�

дом за Мною" (Мф. 19, 21). Ці слова вразили Ан�

тонія, немов сказані були Господом особисто йо�

му. Незабаром після цього Антоній відмовився

від спадку батьківського на користь бідних жите�

лів свого селища, але не міг збагнути, на кого він

залишить сестру. Стурбований цією думкою, він

наступного разу, входячи до храму, почув там зно�

ву немов до нього звернені слова Спасителя: "Не

піклуйся про завтрашній день: завтрашній день

сам піклуватиметься про себе; досить для кожно�

го дня своєї турботи" (Мф. 6, 34). Антоній дору�

чив сестру відомим йому християнським цнотли�

вицям і залишив місто і будинок, щоб жити від�

окремлено і служити одному Господу.

Не можна описати, скільки спокус і боротьби

виніс цей великий подвижник. Він страждав з го�

лоду і спраги, від холоду і спеки. Але найстрашні�

ша спокуса пустинника, за словами самого Анто�

нія, в серці: це туга за світом і хвилювання помис�

лів. До всього цього приєдналися спокушання і

жахи від демонів. Іноді святий подвижник знема�

гав, готовий був впасти в смуток. Тоді або Сам

Господь був, або посилав ангела для його підба�

дьорення. "Де ти був, благий Ісусе? Чому спочат�

ку не прийшов припинити мої страждання?",—

звернувся Антоній, коли Господь після однієї

тяжкої спокуси з'явився йому. "Я був тут,— сказав

йому Господь,— і чекав, поки не побачу твого

подвигу".

Одного разу, серед жахливої боротьби з помис�

лами, Антоній звернувся: "Господи, я хочу вряту�

ватися, а помисли не дають мені". Раптом він ба�

чить: хтось, схожий на нього, сидить і працює,

потім встав і почав молитися, потім знову сів за

роботу. "Роби так — і врятуєшся",— сказав йому

ангел Господній.

Святий Антоній заснував відлюдницьке чер�

нецтво. Декілька самітників, знаходячись під ке�

рівництвом одного наставника — авви, жили

окремо один від одного в хатинах або печерах

(скитах) і вдавалися до молитви, посту і праці.

Декілька скитів, сполучених під владою одного

авви, називалися лаврою. Але ще при житті Анто�

нія Великого з'явився інший рід чернечого жит�

тя. Подвижники збиралися в одну спільноту, про�

вадили сумісну працю, кожен по своїй силі і здіб�

ностях, розділяли загальну трапезу, підкорялися

єдиним правилам. Такі спільноти називалися ки�

новіями або монастирями. Авви цих спільнот по�

чали називатися архімандритами. Засновником

спільно проживання чернецтва вважається пре�

подобний Пахомій Великий Преподобний. Ан�

тоній упокоївся в глибокій старості (маючи 106

років, в 356 р.) і за свої подвиги заслужив найме�

нування Великого

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української Православної Церкви

У Шевченківському районі 
провели громадські слухання
У приміщенні Ради ветеранів Шевчен ів-

сь о о район (в л. Коперни а, 10) відб ли-
ся ромадсь і сл хання на тем : "Об ово-
рення реформ вання системи соціальної
підтрим и та посл в рам ах прое т Націо-
нально о план дій на 2013 рі щодо впро-
вадження Про рами е ономічних реформ на
2010-2014 ро и "Заможне с спільство, он-
рентоспроможна е ономі а, ефе тивна

держава". Захід пройшов під олов ванням начальни а Управління
праці та соціально о захист населення Тетяни Зінчен о. В об оворен-
ні прийняли часть заст пни олови Ради ветеранів та олови первин-
них ветерансь их ор анізацій.
На ви онання з аданої про рами в районі проводиться відповідна

робота по наданню державних допомо піль овим ате оріям меш ан-
ців та соціальних посл через Територіальні центри соціально о об-
сл ов вання (надання соціальних посл ) № 1 (в л. Котовсь о о, 33)
та № 2 (в л. В. Василевсь ої, 11-а). Виріш ється та ож питання фінан-
с вання на підтрим стат тної діяльності Ради ветеранів район .
Під час об оворення часни ам ромадсь их сл хань запропон вали

продовжити терміни прийом заяв та видачі засобів приймання си на-
лів цифрово о телерадіомовлення піль овим ате оріям ромадян з ід-
но з вже поданими до ментами.
У зв'яз з а т альністю питання забезпечення піль ови ів " арт а-

ми иянина" вирішено Національном плані дій на 2013 рі рам-
ах розділ "Реформ вання системи соціальної підтрим и та посл "
продовжити впровадження пілотно о прое т " арт а иянина"
2013 році

Відбулось засідання комісії 
з питань захисту прав дитини
Нещодавно відб лось засідання омісії з

питань захист прав дитини Святошинсь о-
о район столиці. Очолила захід заст пни
олови омісії, заст пни олови з мані-
тарних питань Святошинсь ої РДА Н. Па-
зен о. У засіданні взяли часть начальни
правління справах сім'ї, молоді та спор-
т О. Тихоневич, начальни правління ос-
віти І. Адамен о, дире тор центр соціаль-

них сл жб для сім'ї, дітей та молоді І. Крижанівсь а.
За алом б ло роз лян то 12 заяв ромадян, я і зверн лись за допо-

мо ою вирішенні на альних меди о-соціальних та житлових проблем.
Зо рема щодо надання дозвол на відч ження житла, що на праві
власності належить дітям, надання дозвол на оренд помеш ання, що
на праві власності належить дітям, призначення чи зняття опі и або
пі л вання над дітьми, визначення місця проживання та способи час-
ті вихованні дитини, захист житлових та майнових прав дітей, а та ож
соціально-правовий захист неповнолітніх.
Уважно роз лядаючи ожн проблем , члени омісії всебічно вивча-

ли обставини життя неповнолітніх, сімейн сит ацію, т рб вались про
забезпечення їх соціальних та майнових прав

У Деснянському районі 
контролюють своєчасну сплату
податкових та інших 
надходжень до бюджету
Заст пни олови Деснянсь ої РДА Юрій Ти-

тарен о провів засідання омісії з питань за-
безпечення своєчасності і повноти сплати по-
дат ових та інших надходжень до бюджет
район .
На порядо денний б ли винесені питання

щодо стан подат ово о бор по сплаті за землю підприємств та про-
ведених заходів щодо йо о по ашення, ви онання надходжень за 2012
рі від орендної сплати та орист вання цілісним майновим омпле -
сом та іншим майном, що переб ває ом нальній власності.
Начальни відділ оренди КП "Житлоремб дсервіс" Людмила Т -

бінч відзначила, що підприємством проводиться постійна робота із
боржни ами. Вона проаналіз вала причини забор ованості оспо-
дарни ів Деснянсь о о район , зазначивши, що здебільшо о неви-
плати на в азаних підприємствах пов'язані із перерах н ом сплати за
оренд .
На засіданні омісії б ло вирішено взяти до відома інформацію орен-

дарів-боржни ів та під от вати рафі и рестр т ризації забор овано-
сті по сплаті за оренд та дотрим ватися сплати подат ової забор о-
ваності, щомісячно звіт ючи перед Деснянсь ою РДА

На Подолі провели тренінг 
для викладачів закладів 
профтехосвіти
Традиційно на почат ожно о ро психо-

ло ами Подільсь о о районно о центр соці-
альних сл жб для сім'ї, дітей та молоді прово-
дяться тренін и для ви ладачів за ладах про-
фесійно-технічної освіти.
Та , січні нинішньо о ро відб вся тренін

"Форм вання прихильності підліт ів. Ефе -
тивне її ви ористання навчальном процесі". Під час занять з ви ла-
дачами б ли детально роз лян ті питання про ви ривлення і пор шен-
ня прихильності до бать ів і наслід и цьо о фа т для навчання та за-
алом для майб тньо о підліт ів.
Опрацьовано основні дії ви ладача в разі зіт нення зі ст дентами з

дезадаптованою прихильністю (відс тність довіри підліт а до дорослих
та орієнтація на одноліт ів).
Основною метою проведення та их тренін ів я для ви ладачів, та і

для психоло ів є нала одження стос н ів зі ст дентами та підвищення
рівня ор анізації навчально о процес

Столичний НДІ будівельного
виробництва має сплатити 
в бюджет понад 3 млн грн 
орендної плати
Про рат ра Солом'янсь о о район за-

явила до Господарсь о о с д позов про
стя нення з НДІ б дівельно о виробництва
понад 3 млн рн забор ованості з орендної
плати.
Я відомо, Київсь им ре іональним відді-

ленням Фонд держмайна У раїни в 1993 році б ло передано в орен-
д на ово-дослідном інстит т цілісний майновий омпле с на пр.
Червонозоряном , 51 та на в л. Ма сима Кривоноса, 2-б.
Про рорсь ою перевір ою встановлено, що до овір оренди між

сторонами розірвано та 31.07.2012 підписано а т приймання-переда-
чі майна.
Я повідомила "Хрещати " прес-се ретар про рат ри Соло-

м'янсь о о район столиці Тетяна Бір ович, натомість інстит том й
досі не сплачено до державно о бюджет орендн плат за січень-
липень 2012 ро . Розмір забор ованості с ладає 3 млн рн. До то-
о ж, НДІ б дівельно о виробництва зобов'язаний сплатити ще й
188 тис. рн пені за пор шення стро ів розрах н за оренд дер-
жавно о майна

Я що першій половині дня на овзанці найчастіше можна з стріти мам з малечею, то пообіді на лід стають хо еїсти, я их тепер є, де трен ватись

Кольоров овзан відвід ють місцеві меш анці, починаючи від дітлахів, я і вперше взяли р и люч , і за інч ючи
дорослими

Новини районівНезвична ковзанка
Її своїми силами залили і розфарбували мешканці 
з вулиці Челябінської, що в Дніпровському районі
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№
п/п

Місце
проведення

Дата про

ведення

Час про

ведення

Назва об'єкта закупівель Переможець
тендерних
закупівель

Контактні дані

6 Актова зала
управління
освіти

11.01.2012 12�30 Молоко рідке та вершки (молоко
питне 3,2 %)

ТОВ "Фірма
"Фавор"

03170, м. Київ, 
вул. Тулузи, 5  
т./ф. 274�52�10

7 13.01.2012 12�30 Цукор ПП
"Торгпродсервіс"

04108, м. Київ, 
пров. Квітневий б, 1�б,
кв. 37  
т./ф. 498�28�00, 
498�28�02

8 17.01.2012 16�30 Какао (какао�порошок без додавання
цукру)

Приватне
підприємство
"Ніка�1"

04074, м. Київ, 
вул. Сокальського, 5,
кв. 12  
т. (044) 468�89�23,
т./ф. 463�86�42

9 17.01.2012 14�30 Яйця птиці (яйце куряче) Приватне
підприємство
"Ніка�1"

04074, м. Київ, 
вул. Сокальського, 5,
кв. 12  
т. (044) 468�89�23,
т./ф. 463�86�42

10 17.01.2012 12�30 М'ясо свіже та заморожене
(субпродукти харчові великої рогатої
худоби (печінка яловича)

ПП
"Торгпродсервіс"

04108, м. Київ, 
пров. Квітневий б, 1�б,
кв. 37  
т./ф. 498�28�00, 
498�28�02

11 18.01.2012 12�30 Крупи (манна, гречана, пшенична,
пластівці, перлова)

ПП
"Торгпродсервіс"

04108, м. Київ, 
пров. Квітневий б, 1�б,
кв. 37  
т./ф. 498�28�00, 
498�28�02

12 18.01.2012 14�00 Олії та жири очищені (олія
соняшникова рафінована)

ПП
"Торгпродсервіс"

04108, м. Київ, 
пров. Квітневий б, 1�б,
кв. 37  
т./ф. 498�28�00, 
498�28�02

13 19.01.2012 11�00 Вироби сухарні, печиво та здобні
хлібобулочні вироби довгочасного
зберігання (вафлі, печиво)

Приватне
підприємство
"Ніка�1"

04074, м. Київ, 
вул. Сокальського, 5,
кв. 12  
т. (044) 468�89�23,
т./ф. 463�86�42

14 25.01.2012 11�30 Сир сичужний та кисломолочний
(сири сичужні тверді, м'які)

ТОВ "Фірма
"Фавор"

03170, м. Київ, 
вул. Тулузи, 5  
т./ф. 274�52�10

15 25.01.2012 14�00 Продукти молочні інші (лот № 1
молоко згущене незбиране з цукром,
сметана, лот № 2 йогурт)

ТОВ "Фірма
"Фавор"

03170, м. Київ, 
вул. Тулузи, 5  
т./ф. 274�52�10

16 27.01.2012 11�00 Овочі свіжі (капуста білоголова,
морква, буряк, часник, цибуля
ріпчаста, гарбуз)

ТОВ "Гранат" 02094, м. Київ, 
вул. Краківська, 18�а
т./ф. 292�11�49

17 27.01.2012 14�30 Фрукти, ягоди та горіхи (яблука,
апельсини, мандарини, лимони,
банани)

Дніпровська
плодоовочева
база

вул. Каховська, 64 
т. 517�23�22

18 27.01.2012 12�00 Продукти готові та консерви овочеві
(лот № 1 овочі та суміші овочеві інші
консервовані (огірки квашені), 
лот № 2 капуста квашена, лот № 3
паста томатна)

ТОВ "Гранат" 02094, м. Київ, 
вул. Краківська, 18�а
т./ф. 292�11�49

19 28.01.2012 12�00 Культури овочеві (картопля) Дніпровська
плодоовочева
база

вул. Каховська, 64 
т. 517�23�22

20 01.02.2012 12�00 Вироби хлібобулочні, тістечка та
здобні хлібобулочні вироби (лот № 1
хліб житній, лот № 2 хліб пшеничний)

МПП "Лідія" м. Київ, 
вул. Ревуцького, 13�б  
т. 222�68�02

21 01.02.2012 12�00 Продукція тварин інша (мед
натуральний)

Дніпровська
плодоовочева
база

вул. Каховська, 64  
т. 517�23�22

22 02.03.2012 12�00 Продукти готові та консерви плодові
(лот № 1 повидло, лот № 2 плоди
сушені насіннячкові (яблука, груші),
лот № 3 виноград сушений)

Дніпровська
плодоовочева
база

вул. Каховська, 64  
т. 517�23�22

23 22.02.2012 11�00 М'ясо свіже та заморожене
(яловичина свіжа)

ПП
"Торгпродсервіс"

04108, м. Київ, 
пров. Квітневий б, 1�б,
кв. 37  
т./ф. 498�28�00, 
498�28�02

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН

1 02091, 
м. Київ,
Харківське
шосе, 168�к,
актова зала

22.02.2012 16�00 Молоко рідке та вершки (молоко
питне 3,2 %)

ТОВ "Фірма
"Фавор"

03170, м. Київ, 
вул. Тулузи, 5  
т./ф. 274�52�10

2 15.02.2012 15�15 М'ясопродукти ТОВ "Елегант" 02222, м. Київ, 
вул. Бальзака, 42/20  
т. 546�78�41

3 15.02.2012 16�00 Продукти готові та консерви овочеві ПП "КГС
КОМПАНІЯ
БЛАГОДАР"

02088, м. Київ, 
вул. Леніна, 34  
тел. 564�78�75,

4 14.12.2011 16�30 Продукція рибна, лот № 1 риба
(оселедець) слабосолений

ТОВ "Елегант" 02222, м. Київ, 
вул. Бальзака, 42/20
тел. 546�78�41

5 15.02.2012 15�30 Соки фруктові та овочеві ТОВ "Еко�Сфера" 22400, Вінницька обл.,
м. Калинівка, 
вул. Фрунзе, 45  
т. (04333) 4�10�50

6 15.12.2011 16�30 Продукти молочні інші (лот № 1 �
молоко згущене, сметана)

Лот № 1 ТОВ
"Фірма "Фавор"

03170, м. Київ, 
вул. Тулузи, 5  
т./ф. 274�52�10

7 26.04.2012 Лот № 1 Сир сичужний та кисломолочний (лот
№ 1 � сир сичужний; лот № 2 � сир)

Лот № 1 � відміна
Лот № 2 ТОВ
"Фірма "Фавор"

03170, м. Київ, 
вул. Тулузи, 5  
тел./ф. 274�52�10

8 15.02.2012 15�00 М'ясо та харчові субпродукти
свійської птиці (кури бройлери, тушки
охолоджені або заморожені)

ТОВ "Елегант" 02222, м. Київ,
вул. Бальзака, 42/20  
т. 546�78�41

9 М'ясо свіже та заморожене Лот № 1 ТОВ
"Старкон Трейд"

04209, м. Київ, 
вул. Озерна 1  
т./ф. 239�16�24, 
228�99�87

Лот № 2 ПП
"Торгпродсервіс"

04108, м. Київ, 
пров. Квітневий, 1�б,
кв. 37  
т./ф. 498�28�00, 
498�28�02

10 Олія та жири очищені ТОВ "Елегант" 02222, м. Київ, 
вул. Бальзака, 42/20
т./ф. 564�78�41

11 Масло вершкове ТОВ "Елегант" 02222, м. Київ, 
вул. Бальзака, 42/20
т./ф. 564�78�41

12 Крупи ТОВ "Елегант" 02222, м. Київ, 
вул. Бальзака, 42/20
т./ф. 564�78�41

13 Борошно зернових та овочевих
культур

ТОВ "Елегант" 02222, м. Київ, 
вул. Бальзака, 42/20
т./ф. 564�78�41

14 Вироби хлібобулочні, тістечка МПП "Лідія" м. Київ, 
вул. Ревуцького, 13�б
т. 222�68�02

15 Вироби сухарні, печиво ПП
"Торгпродсервіс"

04108, м. Київ, 
пров. Квітневий, 1�б
кв. 37  
т./ф. 498�28�00, 
498�28�02

16 Цукор ТОВ "Елегант" 02222, м. Київ, 
вул. Бальзака, 42/20
т./ф. 564�78�41

17 Шоколад та вироби кондитерські
цукрові

МПП "Лідія" м. Київ, 
вул. Ревуцького, 13�б  
т. 222�68�02 

18 Рис лущений ТОВ "Елегант" 02222, м. Київ, 
вул. Бальзака, 42/20
т./ф. 564�78�41

19 Какао МПП "Лідія" м. Київ, вул.
Ревуцького, 13�б  
т. 222�68�02

20 Вироби макаронні ПАТ "Дніпрянка" 02090, м. Київ, 
вул. Бутлерова, 1 оф.
606  т./ф. 559�90�00

№
п/п

Місце
проведення

Дата про

ведення

Час про

ведення

Назва об'єкта закупівель Переможець
тендерних закупівель

Контактні дані

21 Кава та чай МПП "Лідія" м. Київ, 
вул. Ревуцького, 13�б
т. 222�68�02

22 Продукти харчові різні МПП "Лідія" м. Київ, 
вул. Ревуцького, 13�б  
т. 222�68�02

23 Продукти готові та консерви
плодові

ПП "КГС Компанія
Благодар"

02088, м. Бортничі,
вул. Леніна, 34  
т. 564�78�75

24 Послуги їдалень КП "Школяр" 02091, м. Київ, 
вул. Вербицького, 9�в
т. 562�68�07

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН

1 Актова зала
управління
освіти
Деснянської
районної 
в м. Києві
державної
адміністрації
(вул.
Закревського,
15�а)

07.02.2012 10�30 Масло вершкове ТОВ "Фірма "Фавор" м. Київ, вул. Тулузи, 5
т. 274�67�27

2 07.02.2012 11�00 Продукція рибна ПП "Ніка�1" м. Київ, вул.
Сокальського, 5 кв. 12
т. 468�89�23

3 07.02.2012 11�30 М'ясо свіже та заморожене ПП "Ніка �1"

4 07.02.2012 12�00 М'ясо та харчові субпродукти
свійської птиці

ПП "Ніка�1" м. Київ, вул.
Сокальського, 5 кв. 12
т. 468�89�23

5 07.02.2012 12�30 Сир сичужний та кисломолочний ТОВ "Фірма "Фавор" м. Київ, вул. Тулузи, 5
т. 274�67�27

6 07.02.2012 14�00 Вироби хлібобулочні, тістечка та
здобні хлібобулочні вироби

ПАТ "Дніпрянка" м. Київ, вул.
Бутлерова, 1, оф. 606
т. 559�00�50

7 15.02.2012 10�30 Борошно пшеничне ТОВ "Елегант" м. Київ, вул. Бальзака,
42/20  т. 546�78�41

8 15.02.2012 11�00 Продукти готові та консерви
плодові

ПП "Ніка�1" м. Київ, 
вул. Сокальського, 5
кв. 12  т. 468�89�23

9 15.02.2012 11�30 Води мінеральні та напої
безалкогольні

ДП "Валдіс" м. Київ, 
вул. Тимошенка, 29 в
кв. 67

10 15.02.2012 12�00 Продукти готові та консерви
овочеві

ТОВ "Рубежівське" Київська обл., Києво�
Святошинський р�н, 
с. Михайлівка�
Рубежівка, 
вул. Шкільна, 15  
т. 587�82�21

11 15.02.2012 12�30 Продукти молочні інші (сметана) ТОВ "Фірма "Фавор" м. Київ, вул. Тулузи, 5
т. 274�67�27

13 Молоко рідке ТОВ "Фірма "Фавор" м. Київ, вул. Тулузи, 5
т. 274�67�27

14 Соки фруктові та овочеві СП "Вітмарк � Україна" м. Одеса, пров.
Високий, 22  т. (0482)
34�40�43

15 Цукор ТОВ "Елегант" м. Київ, вул. Бальзака,
42/20  т. 546�78�41

16 Крупи ПАТ "Дніпрянка" м. Київ, вул.
Бутлерова, 1, оф. 606
т. 559�00�50

17 Олії та жири очищені ТОВ "Елегант" м. Київ, вул. Бальзака,
42/20  т. 546�78�41

18 Овочі свіжі ТОВ "Рубежівське" Київська обл., Києво�
Святошинський р�н, 
с. Михайлівка�
Рубежівка, вул.
Шкільна, 15  
т. 587�82�21

19 Фрукти, ягоди та горіхи ТОВ "Рубежівське" Київська обл., Києво�
Святошинський р�н, 
с. Михайлівка�Рубежівка
вул. Шкільна, 15  
т. 587�82�21

Послуги з організації гарячого
харчування

КП "Зеніт" м. Київ, вул. Беретті, 4
т. 545�08�86

Яйця птиці ПП "Ніка�1" м. Київ, вул.
Сокальського, 5, кв. 12
т. 468�89�23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН

1 вул.
Зоологічна,
6�а

21.02.2012 10�30 Борошно ПП "Торгпродсервіс" 08290, Київська обл.,
с. Гостомель, 
вул. Леніна, 141, к. 2 
т. 498�28�02

2 21.02.2012 11�00 Олія соняшникова ПП "Торгпродсервіс" 08290, Київська обл.,
с. Гостомель, 
вул. Леніна, 141, к. 2 
т. 498�28�02

3 21.02.2012 11�30 Вафлі, печиво ТОВ "Гранат" 02094, м. Київ, 
вул. Краківська, 18�а
т./ф. 292�11�49

4 22.02.2012 10�30 Хліб Дочірнє підприємство
ПАТ "Київхліб"
"Хлібокомбінат 
№ 2"

04071, м. Київ, 
вул. Щекавицька, 55  
т. 501�74�30

5 22.02.2012 11�00 Молочні інші ТОВ "Фірма "Фавор" 03170, м. Київ, 
вул. Тулузи, 5  
т./ф. 274�52�10

6 22.02.2012 11�30 М'ясо свіже та заморожене Підприємство "Роман"
Міжнародної ліги
українських інвалідів�
інтелектуалів "Софія"

м. Київ, вул. Туполєва,
18�є  т. 400�32�55

7 22.02.2012 12�00 Сир сичужний та кисломолочний ПП "Торгпродсервіс" 08290, Київська обл.,
с. Гостомель, 
вул. Леніна, 141, к. 2 
т. 498�28�02

8 22.02.2012 12�30 Молоко рідке ПП "Торгпродсервіс" 08290, Київська обл.,
с. Гостомель, 
вул. Леніна, 141, к. 2 
т. 498�28�02

9 23.02.2012 10�30 Масло вершкове Підприємство "Роман"
Міжнародної ліги
українських інвалідів�
інтелектуалів "Софія"

м. Київ, вул. Туполєва,
18�є  т. 400�32�55

10 23.02.2012 11�30 Цукор ТОВ "Гранат" 02094, м. Київ, 
вул. Краківська, 18�а  
т./ф. 292�11�49

11 23.02.2012 12�00 Крупи ПП "Торгпродсервіс" 08290, Київська обл.,
с. Гостомель, 
вул. Леніна, 141, к. 2 
т. 498�28�02

12 24.02.2012 11�30 Яйця ТОВ "Гранат" 02094, м. Київ, 
вул. Краківська, 18�а  
т./ф. 292�11�49

13 29.02.2012 11�00 Овочі свіжі ТОВ "Бізнес плюс ЛТД" 02094, м. Київ, 
вул. Краківська, 18�а  
т./ф. 292�11�46

14 02.03.2012 11�30 М'ясо птиці ПП "Торгпродсервіс" 08290, Київська обл.,
с. Гостомель, 
вул. Леніна, 141, к. 2 
т. 498�28�02

15 02.03.2012 12�00 М'ясопродукти Підприємство "Роман"
Міжнародної ліги
українських інвалідів�
інтелектуалів "Софія"

м. Київ, вул. Туполєва,
18�є  т. 400�32�55

16 02.03.2012 12�30 Продукція рибна ПП "Торгпродсервіс" 08290, Київська обл.,
с. Гостомель, 
вул. Леніна, 141, к. 2 
т. 498�28�02

17 07.03.2012 10�30 Послуги їдалень 1 лот КП "Школяр"  2 лот
КП "Школярик"

1 лот � м. Київ, 
вул. О. Теліги, 32/1,
т./ф. 440�44�33  2 лот
� м. Київ, вул. Лагерна,
40  т./ф. 456�52�46

18 07.03.2012 11�00 Фрукти ТОВ "Бізнес плюс ЛТД" 02094, м. Київ, вул.
Краківська, 18�а  
т./ф. 292�11�46

19 07.03.2012 11�30 Продукти готові та консерви
овочеві

ТОВ "Бізнес плюс ЛТД" 02094, м. Київ, 
вул. Краківська, 18�а
т./ф. 292�11�4620 07.03.2012 11�45 Продукти готові та консерви

плодові
ТОВ "Бізнес плюс ЛТД"

21 07.03.2012 12�00 Картопля ТОВ "Бізнес плюс ЛТД"
22 07.03.2012 12�30 Сік фруктовий ТОВ "Бізнес плюс ЛТД"

Закінчення. Початок у № 7(1135) за 29 січня 2013 року

Заступник міського голови 
 секретар Київради Г. Герега
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Заступник міського голови 
 секретар Київради Г. Герега

Додаток 2 до звіту тимчасової контрольної комісії Київради
№ Назва об'єкта закупівель Голосіївський

район
Дарницький

район
Деснянський

район
Дніпровський

район
Оболонський

район
Печерський

район
Подільський

район
Святошинський

район
Солом'янський

район
Шевченківський

район

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Продукти молочні інші

Молоко згущене 30,30 30,12 30,00 31,25 29,70 30,00 9,84

Йогурт 14,40 25,92 13,41 14,48 15,60 15,60

Кефір 10,56 � 8,99 10,95 11,04 10,56 11,04

Ряжанка 10,56 � 14,00 11,20

Сметана 22,20 21,84 21,84 22,08 25,91 27,80  (24,35) 21,84 22,20 22,08

Продукти молочні інші (кисломолочний продукт) 15,24 25,92 15,24 15,24 �

2 Сир сичужний та кисломолочний (сир кисломолочний, сир твердий)

Сир кисломолочний 39,36 38,16 41,40 38,88 42,80 41,90 42,80  (42,07) 41,76 41,40 34,20

Сир твердий 62,04 61,80 64,80 64,00 64,92 67,00 60,50 61,80 52,27

3 Молоко рідке та вершки (молоко питне фасоване у поліетиленові пакети) 7,50 7,92 7,98 7,98 7,95  (7,54) 7,74

2,5 % 7,98 6,73 7,74 5,78

3,2 % 7,98 7,09 7,98 7,17

4 Масло вершкове 58,80 46,90 58,20 56,40 65,00 (58,40) 82,00 63,75  (58,40) 49,80 65,00 33,95

5 Яйця птиці (яйця кур) 0,88 0,90 1,044 0,95 1,05 0,99 0,99 0,96 0,70

6 М'ясо та харчові субпродукти свійської птиці (тушки курей I категорії, напівфабрикати
курячі � філе)

Тушки курей I категорії 21,83 19,10 23,88 21,55 21,80 21,96 22,50  (21,90) 21,90 22,50  (21,98) 21,68
Напівфабрикати курячі � філе 29,45 33,00 37,92 38,00

Окорок курячий 23,10 25,29 24,09 18,97
7 Вироби хлібобулочні, тістечка та здобні хлібобулочні вироби (хліб український, батон)

Хліб український, житній та житньо�пшеничний 0,900 кг 4,28 за 1 кг 4,60 4,08 4.53 4,28 4,70 3,73 3,54 4,29  (4,28) за 1 кг
Хліб пшеничний (батон) 6,62 за 1 кг 7,10 6,48 7.18 6,62 7,20 4,62 3,00 6,60 за 1 кг

8 Цукор 7,90 6,75 6,72 7,18 8,80 (7,70) 8,90 (7,61) 6,69 8,03  (7,75) 6,80
9 Крупи

Гречана 11,85 9,75 9,52 11,74 11,85 11,75  (11,56) 9,90 11,50 9,88
Манна 6,00 4,86 5,89 6,03 5,50 5,30 5,80 4,30

Пшенична 5,00 2,85 3,54 4,50 5,05 4,20 3,25 4,20 3.00

Перлова 4,78 3,10 3,48 4,50 4,75 4,20 4,25 4,30 3,18

Пшоняна 5,74 4,86 5,63 5,74 5,63  (5,56) 4,00 5,64 4,00

Пластівці вівсяні 12,90 10,08 13,88 7,30 8,90 7,50

Крупа вівсяна 6,95 7,92 8,05 7,50

Ячнєва 4,78 3,66 4,78 4,20 3,90 4,30 3,00

Кукурудзяна 6,42
10 М'ясо свіже та заморожене

Яловичина 1 гатунку (м'якоть) 58,80 58,34 68,10 59,95 67,90 59,28 65,00 (61,57) 64,50 67,50 57,96

Свинина заморожена 1 гатунку (м'якоть) 60,00 (47,95) 65,60

Печінка яловича заморожена 26,00 25,08 29,98 27,00 37,44 32,90  (31,37) 32,40 32,46 26,95

Сало 24,22 25,00

Серце заморожене 14,03

11 М'ясопродукти �

Ковбаса напівкопчена 40,00 59,50 69,90 40,98 73,20

Ковбаса в/г 45,24 44,90 58,90 42,54 52,00 39,88

Ковбаси варені 1 гатунку 31,86

Сардельки в/г 38,10 43,00 39,45 38,40 51,50 35,20

Сосиски в/г 38,10 42,00 43,00 38,40 51,50 34,50

Консерви м'ясні 36,48 30,00 38,50 41,30  (39,96) 26,50

12 Продукція рибна 35,52 31,80

Тушка хека 34,36 25,30 33,85 35,00 35,74  (34,54) 31,80 33,00 25,67

Тушка сайди 36,76 36,60 34,00 33,00

Тушка минтая 34,36 24,38 33,85 32,00 33,00 27,50 33,00 24,38

Тушка нототенії 32,00 32,35

Філе хека 37,00 45,00

Філе минтая 7,00 45,00

Оселедець с/с 27,55 20,00 28,00 27,00 27,70 23,50 27,00  (20,00) 18,98

Консерви рибні в олії "Сардини", "Скумбрія" 42,00 42,00 35,00 35,17

13 Продукти готові, консерви овочеві

Зелений горошок 13,50 15,50 21,20 21,00  (20,59) 16,00 20,00  (19,05) 7,80

Кукурудза консерв. 20,00 22,70 21,00  (20,92)

Ікра кабачкова 16,50 10,99 18,60 15,00 15.00  (14,94) 7,00

Паста томатна 21,00 19,00 18,00 21,00 24,80 22,00  (20,75) 19,50 25,00  (20,88) 10,50

Огірки солоні 17,00 8,00 13,50 8,04 10,00 10,00 9,00 10,00 9,00

Помідори солоні 16,50 7,00 13,50 9,50 9,00 10,00 9,00

Морква гарнірна 5,00

Буряк гарнірний ^,00 5,00

Капуста квашена 13,80 4,00 13,50 4,80 6,60 8,00 5,00 8,00  (7,99) 5,00

Квасоля конс. 22,70

14 Олія та жири очищені (олія соняшникова рафінована) 15,20 13,90 13,74 15,19 16,30 15,28 15,80 15,31 14,37

15 Овочі свіжі

Буряк пізній 1,97 2,64 1,92 2,30 2,28 2,60 2,22 4,00  (2,50) 2,82

Буряк ранній 6,00 3,60 6,00

Морква пізня 2,84 2,64 2,82 2,90 2,70 3,20 2,76 4,50  (2,60) 3,60

Морква рання 7,00 4,50 7,00

Петрушка 15,00 20,00 15,00 30,00

Кріп 15,00 20,00 15,00 35,00

Щавель 22,00

Салат 6,00

Редис 3,60 8,00

Кавуни 2,50

Дині 3,00

Цибуля ріпка 1,85 2,40 2,2 1,85 2,04 2,30, 4,50 1,92 4,50  (2,25) 2,52

Рання 3,60

Пізня 1,92

Цибуля зелена 8,04 12,00 21,00

Томати закритого ґрунту 18,00 10,50 17,00

Томати відкритого ґрунту 3,54 5,50 5,52 6,00 6,60

Огірки закритого ґрунту 28,00 8,04 17,00

Огірки відкритого ґрунту 3,54 3,50 5,52 6,00 6,60

Капуста пізня 1,09 2,40 1,44 1,45 1,38 1,60 1,44 4,00  (1,50) 1,62

Капуста рання 6,00 5,00 4,50 6,50

Гарбуз 3,52 1,02 2,50 2,94 1,02 4,50 3,90

Часник 14,78 12,00 14,85 15,00 13,50 12,00 23,00  (15,00) 15,60

Баклажани 9,00 5,50 5,52 6,50 6,60

Перець солодкий 11,70 5,50 5,52 7,00 6,60

Кабачки 6,00 2,94 4,50 3,60 4,50 4,50

Селера корінь 7,00

Ревень черешковий 23,00

Капуста цвітна 10,98 14,00

16 Борошно зернових та овочевих культур (борошно пшеничне) 4,55 3,35 3,96 3,27 4,45 4,70 3,78 4,00 3,15
17 Фрукти, ягоди та горіхи

Яблука 7,20, 8,90 6,50 7,62 7,00 8,90 7,90 6,40 8,00

Апельсини 13,70 13,00 12,50 13,70 11,00 12,50

Мандарини 13,70 15,00 12,50 13,70 13,20 12,00 9,50

Лимони 11,10 15,00 12,00 9.60 11,10 13,00 11,00 10,50

Банани 11,60 13,00 12,00 10,00 11,60 10,50 12,00 10,80

Персик 10,00

Горіхи 30,00

Слива 9,95

Абрикос 24,90

Черешня 21,90

18 Вироби сухарні, печиво та здобні хлібобулочні вироби довгочасного зберігання

Вафлі 29,20 22,50 29,20 29,10 28,60 21,40 23,00 31,00

Печиво (галетне) 15,84 14,48 15,30 20,50 18,70 15,20 15,00 18,90

Пряники 15,50 18,55 15,00

Паніровочні сухарі 11,00 4,50 21,15 6,00

19 Культури овочеві (картопля)

Картопля рання 4,50 8,20 5,30 4,50

Картопля пізня 2,04 2,50 2,64 1,68 2,04 2,81 2,45  (2,00) 1,92 1,92

Квасоля 10,70 14,00 6,28 15,00

Горох 6,25 6,85 5,90 6,28 6,15 4,80

20 Продукти готові та консерви плодові

Повидло яблучне, абрикосове 20,00 25,49 18,90 37,20 29,00 31,00  (31,00) 13,98 15,00 32,00

Фруктова суміш (сухофрукти) 32,50 27,90 30,00 34,00 28,00 29,00  (26,10) 22,02 36,00

Джем 39,80 38,00

Варення 46,94 38,00

21 Соки фруктові та овочеві 4,71 4,50 4,59 4,65 4,32

22 Какао (какао�порошок без додавання цукру) 80,00 72,00 82,20 91,00 82,00 90,00 99,00

23 Шоколад та вироби кондитерські цукрові � �

Цукерки вагові карамель 26,00 25,00 25,00 30,00

Цукерки шоколадні 50,00 50,00 56,00

Зефір 29,00 23,10 28,90

Мармелад 29,00 18,90 28,90

Цукерки помадні мармеладні 24,96

24 Рис лущений 10,48 6,95 6,72 9,45 8,99 8,99 8,50 8,50 7,47

25 Вироби макаронні 6,60 5,64 5,88 8.00 6,98 6,97 6,80 5,50

26 Кава та чай �

Кавовий напій 52,00 36,60 63,00 75,00 52,00 55,00

Чай 52,00 69,00 93,00 100,00 55,00 55,00 49,0
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Столичний цирк дивуватиме
акробатами та моржем
Презентовано програму нового сезону "Від серця до серця"
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

З 25 січня Національний
цир У раїни запрош є
лядачів на прем’єр про-
рами “Від серця до сер-
ця”. В ній поєдналися ди-
вовижні номери е віліб-
ристів, а робатів, жон ле-
рів, повітряних імнастів, а
та ож вист пи любленців
п блі и, дресированих тва-
рин — п делів, ведмедів,
мавп-"піратів", величних
пелі анів, поні та моржа
С лтана.

Нова програма подарує відвідува

чам хвилини радості та ностальгії за

дитинством, і кожен знайде собі

щось до вподоби. В акробатичних

номерах глядачі зможуть побачити,

якими неймовірними можливостя

ми володіє людське тіло, оцінити

силові елементи та розтяжку артис

тів, їхню сміливість і запал. Ну, а

щирі посмішки викличуть номери з

дресированими тваринами.

Стрімко розпочнуть програму ак

робати під керівництвом Заслужено

го артиста Росії Олега Рибченка, де

монструючи стрибки на батутній до

ріжці. За ними на сходи піднімуться

комічні жонглери Дмитро Дуднік та

Олексій Малий, які покажуть не ли

ше віртуозне володіння жонглюван

ням булавами, а й висококласну ак

торську майстерність. “Еквілібром

на котушках” вражає артист Володи

мир Омельченко: він не лише балан

сує на піраміді з котушок, а навіть

стрибає на ній через скакалку. Ар

тистка Олександра Савіна виступить

з віртуозним номером “Гра з обруча

ми”. На глядачів чекають захоплю

ючі номери під куполом цирку у ви

конанні молодої циркової екстре

малки Анастасії Макєєвої, канато

хідців з Узбекистану під керівниц

твом Мурата Ташкенбаєва та трюка

чів під керівництвом Заслуженого

артиста Росії Олександра Маслова з

номером “Еквілібр у кільці”. А під

час “Повітряного польоту” глядачі,

затамовуючи подих, спостерігати

муть, як у цілковитій темряві артис

ти падають в сітку зпід самісінького

купола, виконують подвійне сальто

та піруети. Запальний номер “Зор

ро” від таємничого вершника, який

із зав’язаними очима гаситиме свіч

ки, а потім метатиме ножі в дівчину,

не залишить байдужим жодного.

Цього сезону звичних номерів з

тиграми та левами не буде, а глядачів

розважатимуть інші, не менш кумед

ні тварини. Веселі кудлаті пуделі

танцюватимуть і робитимуть сальто,

ведмедиці ловитимуть обручі та ка

татимуться на самокаті, на “пірат

ському кораблі” пануватимуть дре

сировані мавпи, дикобраз та папуга

ара. Шотландські поні в номері “Ір

ландська сага” захоплять своїм умін

ням стрибати через бар’єр та ходити

на задніх ногах. Зіркою ж тваринної

частини програми став дресирова

ний морж з Чукотки Султан, який

вміє крутити кільця, тримати м’яч

головою, танцювати, вітатися, наду

вати м’ячі, виконувати фітнесвпра

ви та навіть грати на флейті.

І, звісно, не обійдеться без кло

унів. Смішитимуть забавними ре

призами та жартами гостей леген

дарні килимні, заслужені артисти

Росії Олег Бєлогорлов та Сергій

Калганов.

Оцінити нову програму в Націо

нальному цирку України шануваль

ники циркового мистецтва можуть

до 19 травня

У музеї Ханенків запанував 
китайський класичний живопис
Відвідувачам пропонують ознайомитися з жанром "Квіти і птахи"
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

До Ново о ро за східним
алендарем М зей мис-
тецтв імені Бо дана та
Варвари Ханен ів тради-
ційно представив на пер-
шом поверсі вистав и-
тайсь о о живопис , цьо о
раз присвячен вітам і
птахам. Серед трьох ос-
новних жанрів — “Люди і
предмети”, “Гори і води”
та “Квіти і птахи”. Остан-
ній є найбільш барвистим
та де оративним, а образи
вітів і птахів нес ть певн
символі та побажання.

Історія жанру “Квіти і птахи”

бере початок у добу Тан (VIIX

століття), коли художники з акаде

мій мистецтв при дворах імперато

ра та місцевих владик оздоблювали

палаци фресками, сувоями та шир

мами із зображенням квітів і пта

хів, які віщували процвітання і

довголіття вінценосним особам.

Манера ретельного виконання, в

якій працювали придворні худож

ники, здобула назву “старанний

пензель” (гун бі). Символіка ж і

манера зображання були пов’язані

з філософією даосизму, в якому од

ні тварини і рослини ставали доб

розичливими символами завдяки

користі для людини, інші вважали

ся такими через подібність їхніх

назв до слів “щастя”, “слава” то

що. Часом найвищого злету жанру

“Квіти і птахи” китайські знавці

мистецтв традиційно вважають до

бу Сун (XXIII ст.). Зокрема імпе

ратор Чжао Цзи, який сам був об

дарованим художником, спонукав

придворних митців до ретельного

вивчення природних закономір

ностей і чудес (наприклад, тварин

альбіносів). На виставці є його ма

люнок білого орла.

Національний музей мистецтв

імені Богдана та Варвари Ханенків

пишається тим, що зберігає най

більшу в Україні колекцію китай

ського традиційного живопису в

жанрі “Квіти і птахи”. Перший су

вій був придбаний ще на початку

XX століття самим засновником

музею — Богданом Івановичем Ха

ненком. На початку 1960х колек

ція доповнилася величезною кіль

кістю творів, зібраних подружжям

Андре Стефана і Таїсії Павлівни

Жаспар у Шанхаї в 1928—1948 ро

ках.

Частину цієї величезної колекції

зараз можуть побачити у музеї ки

яни. Це малюнки, виконані на

шовку чи папері тушшю або водо

розчинною фарбою. Як зауважила

“Хрещатику” куратор колекції

Марта Логвін, художники прагну

ли поєднати реалістичне та симво

лічне. Так, серед експонатів є зоб

раження “володаря птахів” — фан

тастичного фенікса, символа пра

вителя. В той же час митці малюва

ли і курку, як символ плодючості та

піклування, пару качокмандари

нок на знак щасливого подружжя,

чаплю, що виступала ознакою пря

мої дороги без перешкод. Бамбук

як дерево, що не ламається від не

згоди, означав стійкість шляхетної

людини до випробувань, перси

ки — довголіття, слива — цілісність

і витривалість людської особисто

сті, троянда — красу. Під впливом

буддизму гідне місце серед квітів

зайняв лотос, що символізує духов

ну сутність людини. Деякі живо

писні роботи присвячені окремим

історіям чи прислів’ям. Так, “Дев’

ять чапель” вважається алегорією

на конфуціанське висловлювання

про міркування мудреця з дев’яти

точок зору, а “Ван Січжи, любитель

гусей” зображає генералакалігра

фа, який захоплювався обрисами

гусей і вважав їх взірцем для фор

мування ієрогліфічних елементів.

Крім того, на виставці демон

струється порцеляновий посуд, ві

яла та прикраси, оздоблені малюн

ками в цьому ж жанрі. Подібно до

живопису, у творах ужиткового

мистецтва — на вбранні, порцеля

ні, в ювелірних виробах — зобра

ження рослин, птахів та комах мали

роль оберегів та доброзичливих

символів. Помилуватися сувоями в

жанрі “Квіти і птахи” китайського

класичного живопису Музей мис

тецтв імені Ханенків (вул. Тере

щенківська, 15—17) запрошує всіх

охочих до 15 березня

У новій про рамі під оряти серця лядачів б д ть численні дресировані тварини,
зо рема жваві та веселі п делі
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Відповіді на сканворд 

У итайсь ом ласичном живописі жанр "Квіти і птахи" є найбарвистішим, він відображає замил вання природою, її
розмаїттям та дос оналістю
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ІНФОРМАЦІЯ
Департамент ом нальної власності м. Києва про проведення он рс

№100-ПР з відбор с б'є тів оціночної діяльності, я і б д ть зал чені до
проведення незалежної оцін и об'є тів, що належать територіальній ромаді
м. Києва, з метою їх приватизації

Термін ви онання робіт та вид вартості — з ідно з Методи ою оцін и майна, затвердженою
постановою Кабінет Міністрів У раїни від 10.12.03 №1891.

Кон рсний відбір с б'є тів оціночної діяльності б де здійснюватись відповідно до Положення
про он рсний відбір с б'є тів оціночної діяльності, затверджено о на азом Фонд державно о
майна У раїни 29.08.2011 р. №1270 і зареєстровано о Міністерстві юстиції У раїни 19.09.2011р.
за №1096/19834.

Вимо ами до претендентів для часті он рсі є наявність:
- відповідної валіфі ації оцінювачів стосовно оцін и об'є та, що має підтвердж ватися чинними

валіфі аційними до ментами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державном реєстрі
оцінювачів, виданими відповідно до Поряд реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) Державном
реєстрі оцінювачів, затверджено о на азом Фонд державно о майна У раїни від 19.12.01
№ 2355 і зареєстровано о в Міністерстві юстиції У раїни 28.12.01 за№ 1092/6283;

- досвід с б'є та оціночної діяльності проведенні оцін и майна, зо рема подібно о майна;
- перелі оцінювачів, я і б д ть зал чені до ви онання робіт з оцін и майна та підписання звітів

про оцін майна, та їх особисто о досвід проведенні оцін и подібно о майна;
- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до проведення робіт з

оцін и майна та підписання звіт про оцін майна, завірені їхніми особистими підписами, а
та ож опії валіфі аційних до ментів оцінювачів.
До часті в он рсі мож ть б ти доп щені с б'є ти оціночної діяльності, я і діють на підставі

сертифі атів с б'є тів оціночної діяльності, виданих відповідно до За он У раїни "Про оцін
майна, майнових прав та професійн оціночн діяльність в У раїні", я ими передбачено здійснення
пра тичної діяльності з оцін и майна за напрямами оцін и майна та спеціалізаціями межах цих
напрямів, що відповідають об'є т оцін и.

Учасни ам он рс необхідно подати до Департамент ом нальної власності м. Києва
он рсн до ментацію в одном запечатаном онверті, до я о о додається лист з
описом наданих до ментів. Кон рсна до ментація с ладається з:

1. Підтвердні до менти (в 1-м е земплярі):
- заява на часть в он рсі (за встановленою формою) — на ожний об'є т о ремо.
- опія становчо о до мента претендента;
- опії валіфі аційних до ментів оцінювачів, я і працюють штатном с ладі та я их б де

зал чено до проведення оцін и та підписання звіт про оцін майна;
- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до проведення робіт з

оцін и майна та підписання звіт про оцін майна, завірені їх особистими підписами, а та ож
опії валіфі аційних до ментів оцінювачів;

- опія сертифі ата с б'є та оціночної діяльності, видано о претендент Фондом державно о
майна У раїни;

- інформація про претендента (до мент, я ий містить відомості про претендента щодо йо о
досвід роботи, валіфі ації та особисто о досвід роботи оцінювачів, я і працюють йо о
штатном роз ладі та додат ово зал чаються ним, з незалежної оцін и майна, том числі
подібно о майна тощо).
2. Кон рсна пропозиція претендента подається запечатаном онверті і містить

пропозицію щодо вартості ви онання робіт, аль ляції витрат, пов'язаних з ви онанням робіт, а
та ож термін ви онання робіт.

Кон рс відб деться о 14.30 15.02.2013 ро в Департаменті ом нальної власності
м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10. Телефони для довідо : 279-56-59,
279-54-73. До менти приймаються до 13.00 11.02.2013 ро за адресою: м. Київ,
в л. Хрещати , 10, ім. 510. Телефон за ально о відділ : 279-27-19.

Заява про наміри та е оло ічні наслід и діяльності ре онстр ції
нежитлово о б дин КПП під тор овий омпле с б дівельних та

осподарсь их матеріалів по в л. Полярній, 20 ( літера Р)
в Оболонсь ом районі м. Києва.

1. Замовни : Приватне підприємство " Досвід ". Юридична адреса: 03179,
м. Київ, в л. Ми оли Уша ова, 1-Б, тел. 450-35-75.

2. Генпрое т вальни : ТОВ "Прое тсервіс".

3. Місце розташ вання майданчи : в л. Полярна, 20 ( літера Р) в
Оболонсь ом районі м. Києва.

4. Хара теристи а об'є та: ре онстр ції нежитлово о б дин КПП під
тор овий омпле с б дівельних та осподарсь их матеріалів.

5. Соціально-е ономічна необхідність планової діяльності:
- створення нових робочих місць.
- по ращення обсл ов вання меш анців міста з реалізації б дівельно-

осподарчих товарів.
- розширення асортимент та я ості б дматеріалів.

6. Потреба в рес рсах при ре онстр ції і е спл атації: земельних — 4,68 а.

Підстава для ре онстр ції: до овір с боренди земельної ділян и від 23.11.12 р.
№78-6-00704.

7. Транспортне забезпечення (при ре онстр ції і е спл атації): для
ре онстр ції — рани, б льдозери, автомашини, техноло ічний транспорт. Гостьова
автостоян а для відвід вачів, влашт вання світлофорних об'є тів, з пино
ромадсь о о транспорт , бла о стрій та влашт вання додат ово о освітлення дорі .

8. Е оло ічні та інші обмеження планової діяльності: відповідно до "Перелі
видів діяльності та об'є тів, що становлять підвищен е оло ічн небезпе ",
затверджено о Постановою КМУ від 27.06.95 р. № 554 об'є т відноситься до
об'є тів, я і мають мінімальний вплив на нав олишнє середовище. В рез льтаті
проведених прое тних заходів та розрах н ів, вплив на нав олишнє середовище від
діяльності об'є т не становить е оло ічної небезпе и.

9. Необхідна е оло о-інженерна під отов а і захист території: прое том
передбачено бла о стрій та озеленення приле лої території, влашт вання очисних
спор д, збереження значної частини існ ючих зелених насаджень.

10. Можливі впливи діяльності (при ре онстр ції і е спл атації) на
нав олишнє середовище:

- на еоло ічне середовище — в межах діючих нормативів;
- на атмосферне повітря — в межах діючих нормативів;
- на поверхневі та підземні води — в межах діючих нормативів;
- на р нти — в межах нормативів;
- по ращ є соціальне середовище;

Розміщення об'є та забезпеч є раціональне ви ористання місь их площ для
задоволення потреб населення і має мінімальний не ативний вплив на нав олишнє
середовище.

11. Обся и ви онання ОВНС: повном обсязі з ідно з ДБН А.2.2-1-2003.

12. Замовни зобов'яз ється :
- здійснити ре онстр цію та е спл атацію об'є та з ідно з нормами і правилами

охорони нав олишньо о середовища, вимо ами е обезпе и;
- дотрим ватись е оло ічних обмежень і впровадження заходів з ідно з ОВНС;
- вивозити б дівельне сміття відповідно до лімітів Держ правління е обезпе и;
- розміщення автостояно з ідно з вимо ами санітарних норм;
- осподарчо-поб тові відходи вивозити за о ремими одами;
- передбачити бла о стрій та озеленення приле лої території.

ОГОЛОШЕННЯ
ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ МАЙНО В ОРЕНДУ

Інстит т мі робіоло ії і вір соло ії ім. Д. К. Заболотно о НАН
У раїни о олош є про намір передати в оренд державне майно
НАН У раїни, що знаходиться на балансі Інстит т та розташоване
за адресою: м. Київ, в л. А адемі а Заболотно о, 154.

Ма симально можливий стро оренди: 3 ро и.

Інші мови: відш од вання витрат Балансо трим вач , а саме:
відш од вання ом нальних посл на тримання орендовано о приміщення;
відш од вання подат на землю; відш од вання витрат на розміщення
о олошення; відш од вання вартості незалежної оцін и майна. У ладення
до овор оренди за типовим зраз ом, затвердженим постановою Бюро
Президії НАН У раїни. Обов'яз ове здійснення страх вання орендовано о
майна на ористь Балансо тримівача на термін дії до овор оренди. При
надходженні двох і більше заяв, б де о олошено он рс на право оренди
дано о об'є та.

Кінцевий стро прийняття заяв про оренд : десятий робочий день з
дати виход о олошення.

Місце прийняття заяв про оренд : м. Київ, в л. Заболотно о, 154,
ім. № 159

Конта тна особа: Очимовсь а Галина Ми олаївна, тел.: (044) 526-32-98,
т./фа с: (044) 526-90-06,

E-mail: bg@imv.kiev.ua

Інша Інформація: додат ово інформацію розміщено на сайтах
www.usnan.org.ua, www.imv.kiev.ua

Приміщення
Площа

приміщення,
в. м

Вартість майна
за незалежною
оцін ою від
30.11.2012 р.
за 1 м. в., рн

Реєстровий
номер майна

Мета
ви ористання

Павільйон
ПК-2У

82 2086,59
05417087,1

AAA ДЖЖ 443
Під с лад

Головне правління Національно о бан У раїни
по м. Києв і Київсь ій області

Головне правління Національно о бан У раїни по м. Києв і Київсь ій області
п є в населення бан івсь і та доро оцінні метали, інвестиційні монети.

Інформація щодо встановлених за півельних цін на доро оцінні та бан івсь і
метали, інвестиційні монети щоденно розміщ ється на офіційном сайті
Національно о бан .

При реалізації Національном бан У раїни доро оцінних та бан івсь их металів
фізична особа повинна мати при собі паспорт або до мент, що йо о замінює, та
довід про присвоєння ідентифі аційно о од .

Відповідно до внесених змін до Подат ово о оде с У раїни продавців цінностей
звільнено від оподат вання доходів від проданих Національном бан У раїни
доро оцінних та бан івсь их металів.

Режим роботи п н т с п и Головно о правління: з 9.30 до 16.00, п'ятницю до
15.00, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

Місцезнаходження: м. Київ, Контра това площа, 2-а, IV під'їзд. Телефони для
довідо : 417-02-42, 230-17-52, 230-16-85.

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

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

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

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

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

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара теристи а
Місцезна-
ходження

За альна
площа, в.м

Цільове ви ористання
приміщення

Ма симально можливий
стро оренди

Орендна плата
за 1 в.м, рн

Розмір місячної
орендної плати, рн

Приміт а

1.
КП "Київжитлоспеце спл атація"
01034, м. Київ, в л. Володи-
мирсь а, 51-а, тел: 234-23-24

1,2 поверхи
в л. Тр ханівсь а,

3-а, літер. А
460,10

Розміщення афе, я е не
здійснює продаж товарів

піда цизної р пи
2 ро и 364 дні

Станом на р день 2012

28,62 13169,88

№ п/п Адреса об'є та

1. Нежилі приміщення площею 171,30 в.м — м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 46/1

2. Нежилі приміщення площею 24,10 в.м — м. Київ, в л. Басейна, 3

3. Нежилі приміщення площею 100,00 в.м — м. Київ, в л. Городець о о, 12/2/3

4. Нежилі приміщення площею 261,60 в.м — м. Київ, в л. Хрещати , 25

5. Нежилі приміщення площею 27,30 в.м — м. Київ, пров. Вино радний, 1/11

6. Нежилі приміщення площею 220,00 в.м — м. Київ, в л. Інстит тсь а, 22/7

7. Нежилі приміщення площею 98,00 в.м — м. Київ, пров. К т зова, 3

8. Нежилі приміщення площею 367,00 в.м — м. Київ, в л. Зань овець ої, 8, літ. А

9. Нежилі приміщення площею 130,10 в.м — м. Київ, в л. Маршала Малиновсь о о, 34, літ. А

10. Нежилі приміщення площею 320,20 в.м — м. Київ, в л. Пост-Волинсь а, 3, літ.А

11. Нежилі приміщення площею 131,40 в.м — м. Київ, в л. Генерала Т пи ова, 5/1, літ. А

12. Нежилі приміщення площею 100,0 в.м — м. Київ, в л. Хрещати , 44, літ. "А"
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Спортивні новини

Легка атлетика. Тетяна Гамера�Шмирко — 
переможниця марафону в Осаці
У раїн а Тетяна Гамера-Шмир о в Осаці (Японія) здоб ла перемо на

дистанції 42,195 м з особистим ре ордом — 2:23:58. Це на 34 се нди
швидше, ніж по азаний спортсмен ою час на І рах ХХХ Олімпіади в Лон-
доні, де вона фініш вала п’ятою. Тетяна Гамера-Шмир о — перша з ра-
їнсь их спортсмено , ом вдалося перемо ти марафоні в Осаці. На за-
лючній частині дистанції наша атлет а змо ла обійти япон Кайо о Ф -
ші. Третьою фініш вала ще одна представниця Японії Ю о Ватанабе

Художня гімнастика. Українки вибороли 
дві нагороди на міжнародному турнірі
Вітчизняна збірна з х дожньої імнасти и здоб ла дві на ороди на

міжнародном т рнірі “2013 LA Lights Rhythmic Gymnastics Tournament
of Champions”, що відб вся в Лос-Анджелесі (США). У зма аннях взя-
ли часть майже 200 рацій. Наш раїн представляли Ганна Різатді-
нова, Аліна Ма симен о та Ві торія Маз р. В абсолютном залі Ган-
на Різатдінова стала переможницею зма ань, Аліна Ма симен о вибо-
рола “срібло”, Ві торія Маз р посіла четверте місце. Т рнір в Лос-Ан-
джелесі став для раїнсь их спортсмено ч довою на одою під от ва-
тися до чер ово о етап К б а світ , я ий проходитиме з 8 по 10 лю-
то о в Естонії

Боротьба. Вітчизняні спортсмени здобули дві
бронзові медалі
У Красноярсь (Росія) пройшов Міжнародний т рнір зі спортивної бо-

ротьби імені Івана Яри іна. В а тиві раїнців дві бронзові на ороди. Пер-
ш медаль збірній У раїни принесла Юлія Бла иня, я а вист пає ва овій
ате орії до 51 . У стартовій с тичці спортсмен а перемо ла осподар
илима Наталю Малишев — 6:1, 1:3, 1:0. Одна наст пном олі вона
пост пилася іншій росіянці Катерині Красновій — 1:0, 0:1, 0:1. У втішном
ра нді Юлія зломила опір Ві торії Каза ашевоі з Росії — 4:1, 2:0 і Ізабелли
Самбо з Сене ал — 1:0, 2:2. А переможницею зма ань стала Тетяна
Аманжолова з Казахстан , перемі ши фінальній с тичці Катерин Крас-
нов . В останній день зма ань на третю сходин п’єдестал пошани під-
нявся раїнець Оле сандр Хоцяновсь ий (до 120 ). Золото виборов ро-
сіянин Ма омед Н рас лов, здолавши фіналі іранця Мохаммадреза
Азарша іба

Футбол.“Манчестер Юнайтед” — найдорожчий
клуб світу
Амери ансь ий ж рнал Forbes повідомляє, що наразі “Манчестер

Юнайтед” є найціннішим спортивним л бом в світі. Видання ствердж є,
що сьо одні вартість л б с ладає 3,3 мільярда доларів США. Та ий вис-
ново видання зробило з підвищення вартості а цій “МанчестерЮнайтед”
на Нью-Йор сь ій фондовій біржі. Причом в рейтин найдорожчих ф т-
больних л бів ман ніанців є солідний відрив від др о о місця, я е зай-
має амери ансь а оманда “Даллас Ковбойс” (NFL). Вартість техась о о
л б оцінюється в 2,1 мільярда доларів США

Температура —6°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 93 %

Температура —1°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 85 %

Температура —2°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 91 %

Прогноз погоди на 30 січня 2013 року

ОВНИ, прибор айте бойовий ент зіазм, всі онфлі тні сит ації
виріш йте полюбовно. Я що не пороз мілися з оле ою, шефом —
раще вибачитися й ласти перемир’я. Цьо о дня пощастить вби-
ти двох зайців: це любов і ар’єра. Поєдн йте романтизм з пра -
тицизмом, тоді ваша діяльність принесе щасливі плоди на сердеч-
них та сл жбових теренах.
ТЕЛЬЦІ, ваші життєві вітрила над ватим ть романтичні вітри,

б дьте люб’язними, привітними, природна раса віт є, тож впли-
вати на людей чи стати ероєм чийо ось серця б де просто. Я що
є можливість, займайтеся творчою працею, при ладним мистец-
твом. Кар’єрний марафон набирає обертів!
БЛИЗНЯТА, поприбирайте в оселі, наведіть лад на робочом

місці, це з армоніз є д шевний світ. Помиріться з домочадця-
ми, сьо одні ви — бере иня родини, що зобов’язана дбати про
сімейне во нище. Можна влашт вати родинне торжество та
здив вати остей лінарною е зоти ою, я маєте при от вати
власнор ч.
РАКИ, б дьте роз мни ами, візьміть поч ття під онтроль, сьо-

одні ваш пан — здоровий л зд, що допоможе об’є тивно диви-
тися на світ, давати правильн оцін собі, сит аціям, оточенню,
зав’яз вати ви ідні зв’яз и. До ва и жіно : я що ви вважаєте се-
бе єдиними та неповторними, то либо о помиляєтеся, бо дов о-
ла чимало достойних с перниць, з я ими варто подр житися або
тримати нейтралітет.
ЛЕВИ, сфера партнерсь их взаємин вима ає ма симальної са-

мовіддачі, з бла овірними живіть оханні й б дьте я нит а за
ол ою, демонстр йте осподарсь ий хист, робіть пра тичні по п-
и, е ономно розподіляючи ожн опій . Можна пити приємн
дрібницю, що поле ш є ви онання повся денної роботи. Ба атьом
пощастить з приб т овими “лівими” замовленнями, не ц райтеся
підробіт ів на стороні і т рботливо ставтеся насамперед до стар-
ших членів сім’ї.
ДІВИ, день промайне в свят овій бла одатній атмосфері, оби-

райте на свій сма реперт ар розва та творчої самореалізації. Ча-
рівн стать доля пест ватиме найбільше, дар ючи можливість зай-
нятися собою (роз рити таланти, задовольнити жіночі потреби,
розширити пізнання в сфері моди, стилю, ети ет , се ретів зваб-
лювання).
ТЕРЕЗИ, день армічний, не посвяч йте сторонніх осіб в подро-

биці сво о приватно о життя. Б дьте ввічливі, але стримані, вибов-
вати таємниці протипо азано. Дбаючи про здоров’я, поб т, зов-

нішність, — звертайте ва на дрібні деталі, адже саме з них
зрештою с ладається персональний неповторний образ. Найбіль-
ше вас при расять с ромність, а ратність, пра тичність з перчин-
ою ори інальності.
СКОРПІОНИ, життєвий тон с низь ий, не перевантаж йте себе

роботою, я що є ар’єрні проблеми — зав’яз йте сл жбові знай-
омства, р тіть “лям ри”, охм ряйте роз мних та освічених оле
пре расної статі — все піде я по масл . Можливо, вони стан ть
др зями або чом сь навчать вас. З хвало проявляти ініціативність,
ди т вати мови не слід, начальство та рідних це роздратов вати-
ме.
СТРІЛЬЦІ продемонстр ють взірець дисциплінованості та

професіоналізм , від чо о ерівництво б де захваті, тож очі й-
те відповідної вина ороди. Втім, на дармівщин не розрахов й-
те, отримаєте лише те, що засл жили. Я що ваш шеф — жін а,
тим ліпше, не жалійте лестощів та омпліментів і ви он йте всі її
заба ан и.
КОЗОРОГИ, зовнішність — ваша візитна арт а і невід’ємний

елемент професійної діяльності; сьо одні вас з стрічають за оде-
жиною. Модно причеп ріться, ви ористов йте осмети і парф -
мерію вищої я ості, нині вам ідеально підходить бла ородна ласи-
а всіх її видах. Жін ам-Козоро ам до лиця імідж ділової леді, а в
особистом житті — зраз ової др жини, вірної подр и.
ВОДОЛІЇ, е стрим — ваш др і життєвий детонатор, що би не

трапилось — збері айте залізний спо ій, ритична сит ація вирі-
шиться швид о і безболісно. Особливої ва и нині вима ають ча-
рівні створіння, принаймні чолові ам-Водоліям б де рай важ о
зроз міти жіноч ло і , але це і не обов’яз ово. Не ставте своїм
примхливим пані зайвих питань, просто б дьте поряд в потрібний
момент і підставте своє д же плече.
РИБИ, день сприятливий для ладення од та ділових союзів,

але не варто б д вати їх на піс . Не йдіть на повід особистих
фантазій, цін йте реальні перева и сво о партнерства, а не ви а-
дані. Вчіться оворити людям істинні омпліменти, не рішити про-
ти правди. Я що об’є т симпатії прис іп ється до вас, знайте —
він хоче змінити вас на раще

Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог

Г О Р О С К О П
Н А  3 0  С І Ч Н Я

ранок день вечір

У Мельбурні завершився турнір серії Великого шолома

Новак Джокович та Вікторія
Азаренко — тріумфатори
Australian Оpen
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

В Австралії відб лися
фінальні матчі від-
рито о чемпіонат з
теніс . У зма аннях
серед чолові ів най-
ращим тенісистом
став Нова Джо о-
вич. Цей спіх для
сербсь о о спортс-
мена виявився вже
четвертим на
Australian Open. Він
здоб в вольов пе-
ремо , ви равши
три сети поспіль
британця Енді Мюр-
рея. У жіно пер-
шість виборола тені-
сист а з Білор сі
Ві торія Азарен о,
я а в трьох сетах
здолала опір итаян-
и Лі На.

Торік обидва фіналісти

чоловічого турніру Australian

Open зустрічалися між со�

бою сім разів, тому суперни�

ки передбачали, що вирі�

шальна зустріч буде досить

виснажливою. Тим більше

що два останніх їхні матчі на

турнірах Великого шолома

завершилися після того, як

довелося відіграти всі п’ять

сетів.

Тенісисти розпочали звіт�

ний поєдинок у впертій бо�

ротьбі. В перших чотирьох

геймах обоє впевнено три�

мали свою подачу. В п’ято�

му геймі суперники подару�

вали глядачам досить три�

валий розіграш, перемож�

цем якого став Новак Джо�

кович. У наступному ж гей�

мі серб вперше нав’язав бо�

ротьбу на подачі Енді Мюр�

рея — британцеві довелося

відіграватися з 15:40, і дово�

лі успішно. Далі несподіва�

но для всіх Джокович віддав

ініціативу, що призвело до

його поразки у першому се�

ті на тай�брейку — 6:7.

Друга ж партія почалася

для сербського спортсмена

ще гірше. Спочатку він про�

грав на подачі суперника, а

потім ледь не віддав і свою.

Втім, Джокович вельми

своєчасно вирішив припи�

нити дарувати Мюррею лег�

ку перемогу і врятував гейм

з рахунку 0:40. Тенісисти

продовжили забирати свої

подачі і справедливо діста�

лися до тай�брейка, на яко�

му вже британець виявився

слабшим. У підсумку дру�

гий сет завершився перемо�

гою Новака Джоковича —

7:6.

Як виявилося згодом,

другий сет став багато в чо�

му вирішальним у цьому

матчі. Чинний чемпіон

турніру знайшов спосіб

протидіяти настирному су�

пернику і впевнено доміну�

вав на корті. Особливо всіх

вразили тактичні дії Нова�

ка Джоковича. Серб майже

в кожному розіграші де�

монстрував щось нове, до

чого так і не зміг пристосу�

ватися Енді Мюррей. Не

дивно, що третій сет закін�

чився для британця розгро�

мом — 3:6.

Втім, на цьому невдачі

претендента не припинили�

ся. В останній партії Джоко�

вич просто�таки "змів" су�

перника — 6:2, і таким чи�

ном здобув уже четвертий

чемпіонський титул

Australian Оpen і за кількіс�

тю перемог на кортах Мель�

бурна наздогнав швейцарця

Роджера Федерера і амери�

канця Андре Агассі.

У змаганнях серед жінок

перша ракетка світу Вікто�

рія Азаренко захистила ти�

тул чемпіонки Australian

Open, перемігши у вирі�

шальному матчі нинішньо�

го турніру китаянку Лі На —

4:6, 6:4, 6:3. Зустріч тривала

2 години 40 хвилин. У пер�

шій партії впевненіше діяла

Лі На, яка абсолютно заслу�

жено виграла сет. За рахун�

ку 1:3 в другій партії кита�

янка підвернула гомілку, і

були побоювання, що вона

не зможе продовжити бо�

ротьбу. Однак спортсменка

зуміла повернутися на корт,

але в другому сеті поступи�

лася — 4:6. Вирішальна пар�

тія часто переривалася для

медичної допомоги Лі На,

але матч було дограно до

кінця. У підсумку 6:4, 4:6,

6:3 — Вікторія Азаренко

другий рік поспіль стала пе�

реможницею відкритого

чемпіонату Австралії і збе�

регла за собою звання пер�

шої ракетки світу

С
кл

ал
а 

О
кс

ан
а 

БА
РК

ІН
А

Цей день в історії 30 січня

1790 – в Ан лії провели випро-
б вання першо о спеціально
с онстр йовано о рят вально о
с дна, я е просл жило потім 40
ро ів і допомо ло збере ти життя
сотень людей штормовом морі
1868 – Києві засновано м -

зичн ш ол (нині – Київсь ий
інстит т м зи и ім. Р. Глієра, ра-
ніше – м з чилище)
1882 – народився Фран лін

Делано Р звельт, 32-й прези-
дент США
1945 – е іпаж підводно о човна

С-13 під оманд ванням апітана
3- о ран Оле сандра Маринес о
в оточенні ораблів онвою здій-
снив "ата століття", потопивши
районі Данці сь ої б хти німець-
ий с перлайнер "Віль ельм Г с-
тлофф", на борт я о о переб вав
весь цвіт німець о о підводно о
флот
Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д
жіночий

верхній одя
(ст. Грец.,
Рим.)
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бобових Х

сестра
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зображення
на фотоплівці Р

архієрей,
митрополит

рі а Франції
розмінна
монета
Індонезії Е

раф

Вели обританії
з XI ст.

Бо мистецтв
і ремесел
(є ип. міф.)

чоловіче ім’я
(він засміється)

чин, звання

жрець
(Ст. Іран.)

Щ
р. поет
збір а:

"Біля м жньо о
світла"

м’яч за межею
поля

аристот рат а

живі істоти, що
жив ть р нті

народність в
Азії А

тривалість
існ вання

лі ар-фахівець

водний
простір

самовдоволений
франт Т
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м с атне вино

частина
імнати

заздале ідь
обд маний

план

тит л
японсь о о
імператора

місто-порт в
Сене алі

с азане,
зроблене для

розва и И
їстівний риб

вивчає
захворювання

в ха

звертання до
заміжньої жін и

(с анд.)

одиниця
вимірювання

еле тр.
пот жності К

Перемі ши Енді Мюррея з рах н ом 4:6, 6:4, 6:3, 6:2, Нова Джо ович здоб в четвертий чемпіонсь ий тит л на Australian Оpen


