
В’їзд до Києва вантажівок 
планують обмежити
За твердженням фахівців, це дозволить "розкоркувати" 
проблемні автомагістралі

Профспілки обидвох галузей позитивно оцінюють фінансову політику 
столичної влади

Освітяни та медики — 
за соціальний бюджет

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Боротьба иївсь ої вла-
ди за достойний ош-
торис на 2013 рі дала
перші рез льтати.
Перш за все, міст
вдалося а м лювати
додат ові вн трішні ре-
с рси та провести плід-
ні пере овори з ря-
дом, щоб отримати а-
рантії належно о фінан-
с вання зазначених а-
л зей поточном році.
Днями олова КМДА
Оле сандр Попов про-
вів з стрічі з представ-
ни ами столичних
профспіло педа о іч-
них та медичних пра-
цівни ів, де розповів
про подальш страте ію
бюджетної політи и
міста.

У своєму зверненні до при�

сутніх Олександр Попов наго�

лосив, що віднайдені можливо�

сті дадуть змогу провести пере�

рахунок заробітної плати пра�

цівникам бюджетної галузі згід�

но з індексами 2013 року, тобто

збільшити її, а також реалізува�

ти низку інфраструктурних про�

ектів. Тож столична адміністра�

ція запропонує Київраді не че�

кати закінчення першого квар�

талу (як це планувалося рані�

ше), а вже на початку лютого за�

твердити кошторис міста. Од�

нак, як запевнив очільник

КМДА, Київ і надалі відстоюва�

тиме позицію щодо необхідно�

сті скасування 50 % вилучень

від суми, що надходить до місь�

кої скарбниці як ПДФО.

"Це проміжковий результат,

компромісний, який дає нам

можливість значно покращити

ситуацію з виплатою зарплат

працівникам бюджетної сфе�

ри, освітянам та медикам зок�

рема. Якщо депутати підтрима�

ють наші пропозиції та прий�

муть бюджет, це дозволить нам

розблокувати питання соціаль�

ного захисту цієї категорії пра�

цівників. А також розпочати

програми, пов’язані з капі�

тальними ремонтами, рекон�

струкцією та технічним осна�

щенням закладів освіти та ме�

дицини",— зауважив Олек�

сандр Попов.

Лікарі й педагоги такі новини

сприйняли з ентузіазмом. За

словами голови КМО проф�

спілки освітян Олександра Яцу�

ня, внесені корективи до проек�

ту кошторису міста дозволять

забезпечити виплату працівни�

кам галузі 20 % надбавки до по�

садового окладу протягом всьо�

го року.

"Насамперед хочу сказати, що

у нас є довіра до київської вла�

ди, адже ми бачимо, що соці�

ально�економічний захист вчи�

теля є одним з її основних пріо�

ритетів, про що неодноразово

наголошував Олександр Попов.

І те, що наразі ми досягли домо�

вленостей щодо виплати 20 %

надбавки на весь 2013 рік, це

лише підтверджує",— заявив

"Хрещатику" пан Яцунь.

Зазначимо, що наразі освіта,

як і вся бюджетна сфера міста,

фінансується за схемою "1/12" від

торішнього кошторису. Тому в

січні та лютому працівники галу�

зі отримали лише 10�відсоткову

надбавку до посадового окладу.

Однак, як запевняє Олександр

Яцунь, у разі прийняття бюджету

вже на початку лютого, з березня

освітяни отримуватимуть звичну

надбавку, а різницю за два перші

місяці їм компенсують.

Підтримують бюджетну полі�

тику міської влади і медичні

працівники. "Ми почули від

Олександра Попова головне —

що в поточному році будуть збе�

режені всі домовленості, які

прописані в угоді між КМДА та

профспілками. В тому числі

збережені надбавки медикам,

доплати лікарям первинної лан�

ки у двох пілотних районах та

інші",— розповіла "Хрещатику"

голова Київської профспілки

працівників охорони здоров’я

Лариса Канаровська.

Як повідомив на зустрічі го�

лова КМДА Олександр Попов,

для міської влади залишається

пріоритетним зростання заро�

бітної плати медпрацівникам

первинної ланки. Для стимулю�

вання їхньої праці в цьому році

буде виділено 100 млн грн, що у

6 разів більше, ніж торік.

Схвалюють працівники освіти

й медицини і те, що в проекті

бюджету віднайшлися кошти на

інфраструктурні проекти. Зок�

рема, як повідомила директор

Департаменту освіти й науки,

молоді та спорту КМДА Оксана

Добровольська, планується від�

новити роботу 20�ти дошкіль�

них навчальних закладів на 1750

місць та ввести у експлуатацію

нову гімназію у Дарницькому

районі, яка розрахована на 900

учнів. Не менш масштабні пла�

ни і в медичного господарства

міста. За словами директора Де�

партаменту охорони здоров’я

КМДА Віталія Мохорєва, у по�

точному році планується завер�

шити реконструкцію приймаль�

них та спеціальних відділень

клінічної лікарні № 12 та кардіо�

логічного відділення Олексан�

дрівської лікарні, капітальний

ремонт корпусу станції швидкої

допомоги та приймального від�

ділення 9�ї клінічної лікарні.

Наостанок представники бю�

джетної сфери поставили голові

КМДА низку запитань, зокрема

стосовно будівництва житла,

розбудови міста та підтримки

молодих фахівців. Наболілими є

ці питання для представників

обох професій. За словами

Олександра Попова, наразі у

місті проводиться активна ро�

бота з будівництва доступного

житла, в програмах якого мо�

жуть взяти участь і співробітни�

ки освітніх та медичних закла�

дів. Окрім того, він повідомив,

що у планах — з березня розпо�

чати будівництво службового

житла для бюджетників міста і

вже цьогоріч здати майже 150

квартир

Дмитро КІВА:
"Ми не припиняли створювати нові
літаки навіть у важкі 90�ті роки" 

СТОР. 3 

У столиці триває боротьба 
зі стихією 
Через пот жний сні опад дея і місь і в лиці
доводилось прибирати по чотири рази поспіль

СТОР. 2 

Світовий банк зацікавився
співпрацею з Київводоканалом 

Перш за все, це реалізація прое тів сфері
модернізації систем водопостачання та
водовідведення

СТОР. 3

У номері

Новини
Уряд повністю профінансує 
передбачені в держбюджеті кошти
на виконання Києвом функцій 
столиці
Прем’єр-міністр У раїни Ми ола Азаров об ово-

рив з оловою КМДА Оле сандром Поповим питан-
ня столично о бюджет . Належне фінанс вання по-
треб міста прем’єр-міністр назвав спільним завдан-
ням ряд і иївсь ої влади. Ми ола Азаров запев-
нив, що ряд повністю профінанс є передбачені в
держбюджеті ошти на ви онання Києвом ф н цій
столиці, а та ож на реалізацію інфрастр т рних
прое тів: зо рема на б дівництво нових станцій
метрополітен та транспортно о в зла на Поштовій
площі. Водночас він під реслив, що територіальна
ромада міста та місь а влада мож ть і повинні на-
ба ато більше зробити для розвит столиці і збіль-
шення рес рсної бази місь ої азни. "Є вели і ре-
зерви, значний потенціал для інвестицій — це треба
мобіліз вати, і доходи ромади збільшаться",— пе-
ре онаний прем’єр-міністр. Та ож лава ряд до-
р чив міністр фінансів разом з КМДА розробити
пропозиції щодо джерел збільшення доходів місь ої
с арбниці та їх спрям вання в перш чер на реалі-
зацію соціальних про рам. "Треба попрацювати та ,
щоб за підс м ами першо о вартал ми мали зрос-
тання і в Києві, і в раїні, а, отже, змо ли пере лян -
ти бюджети бі їх збільшення",— резюм вав Ми о-
ла Азаров

Поділ стане відправним пунктом
для туристичних маршрутів
Після завершення ре онстр ції омпле с "По-

штова площа — в лиця Са айдачно о — Контра то-
ва площа" стане важливим т ристичним об’є том, а
та ож в злом, з я о о починатим ться пішохідні, ав-
тоб сні, велосипедні та водні т ристичні маршр ти.
Крім то о, т т б де створена ділян а Єдино о пішо-
хідно-велосипедно о т ристично о маршр т , що
простя атиметься від Контра тової площі до Пар
слави, а в подальшом план ється, що вона прохо-
дитиме правобережними схилами Дніпра. Цей
маршр т має стати частиною иївсь о о "Золото о
ільця": Софійсь ий собор — Михайлівсь а пло-
ща — Андріївсь ий звіз — Контра това площа —
Поштова площа. Для реалізації прое т автомобілі
та пішоходів вирішено "розвести" на різні рівні. Від-
та для забезпечення безпереш одно о р х авто-
транспорт в напрям ах Володимирсь ий звіз, в л.
Набережно-Хрещатиць а та Набережне шосе на
Поштовій площі зводиться т нель. Одночасно та е
рішення дозволить ма симально розширити пішо-
хідний простір та від рити дост п до набережної
Дніпра. Та ож з цією метою б де припинено авто-
мобільний р х на в лиці Са айдачно о

У столиці з'явиться програма 
"Здоровий киянин"
Серед її першочер ових заходів — ріплення ма-

теріально-технічної бази за ладів охорони здоров’я,
а тивне впровадження новітніх стандартів надання
меддопомо и, підвищення дост пності первинної до-
помо и та висо оспеціалізовано о лі вання. За сло-
вами першо о заст пни а дире тора Департамент
охорони здоров’я КМДА Валентини Залесь ої, до за-
альномісь ої омпле сної про рами обов’яз ово
ввійд ть розділи, присвячені напрям ам "материн-
ство", "дитинство", а та ож здоров’ю людей похило-
о ві . Про рама має на меті зниження рівня захво-
рюваності, по азни ів смертності, в том числі через
серцево-с динні, он оло ічні та інші захворювання.
Крім то о, очі ється, що рез льтатом реалізації про-
рами "Здоровий иянин" стане підвищення омпе-
тенції медперсонал , соціально о престиж професії
медпрацівни а та збільшення заробітної плати
лі арям. Про рама розрахована на 2013—2018 ро и.
Її розроб ою займається про рамний омітет с ла-
ді Департамент охорони здоров’я

Київська влада хоче запровадити до�

даткові обмеження на в’їзд вантажного

транспорту в місто. Крім обмежувальних

дорожніх знаків на столичних автошля�

хах, планується ввести низку обмежень

для великих вантажівок.

Так, заїзд вантажного транспорту за�

гальною масою більше 4,5 тонни в межі

Києва буде обмежено з 7.00 до 20.00. Це

не стосуватиметься автомобілів, що

здійснюють перевезення вантажів у між�

народному сполученні. За наявності у

водіїв міжнародної товарно�транспорт�

ної накладної "CMR" або книжки міжна�

родних дорожніх перевезень (МДП) та

обладнання автопоїздів знаком "TIR",

вони матимуть змогу заїхати в столицю з

10.00. до 17.00.

Рух транзитного вантажного транспор�

ту Києвом буде дозволено з 20.00 год. до

7.00 год. лише по просп. Бажана, Півден�

ному мостовому переходу, Столичному

шосе, вул. Академіка Заболотного, площі

Одеській, Великій Кільцевій дорозі,

просп. Академіка Палладіна, вул. Міській,

Гостомельському шосе, Новій дорозі (Ки�

ївського міського напівкільця), просп.

Мінському, площі Т. Шевченка, вул. По�

лярній, вул. Богатирській, площі Туль�

ській, просп. Московському, просп. Гене�

рала Ватутіна, площі Керченській, вул.

Братиславській, просп. Броварському.

Рух в центрі столиці також обмежать

для вантажівок масою понад 4,5 тонни,

тракторів, самохідних машин і механізмів

(крім автомобілів аварійних, спеціальних

та оперативних служб) у межах наступних

вулиць і площ: Повітрофлотський шля�

хопровід — вул. Чорновола — вул. Глибо�

чицька — вул. Верхній (Нижній) Вал —

вул. Набережно�Хрещатицька — Набе�

режне шосе — бульв. Дружби народів —

площа Московська — просп. Червонозо�

ряний — просп. Повітрофлотський —

Повітрофлотський шляхопровід.

В такий спосіб місто хоче покращити

екологічний стан центральної частини

столиці, поліпшити організацію дорож�

нього руху та підвищити пропускну спро�

можність вулично�дорожньої мережі Ки�

єва, а також створити належні умови для

життєдіяльності у місті. Контроль за ру�

хом вантажівок здійснюватиме ГУ МВС

України в м. Києві.

Транспортники позитивно оцінюють

новації київської влади, про що "Хреща�

тику" повідомили у ВГО "Асоціація без�

пеки дорожнього руху". За словами її

президента Михайла Берліна, асоціація

підтримує рішення, спрямовані на під�

вищення безпеки дорожнього руху як у

столиці, так і по всій Україні. "Обмежен�

ня руху важкого автотранспорту в Києві

у денні години розвантажить і без того

надто "закорковані" вулиці міста. Це та�

кож сприятиме зменшенню кількості

ДТП",— зазначив він, додавши, що в усіх

розвинених країнах світу вантажний

транспорт рухається саме кільцевими до�

рогами

КИЇВ УДВІЧІ ЗМЕНШИВ 

БЮРОКРАТИЧНИЙ

АПАРАТ

СТОР. 2

У МЕТРО ЗАПРАЦЮВАЛИ

ЕНЕРГОЗАОЩАДЖУЮЧІ

ЕСКАЛАТОРИ

СТОР. 2

ГОСТИННИЙ ДВІР — 

ПІД ПИЛЬНИМ

НАГЛЯДОМ АРХЕОЛОГІВ

СТОР. 2

У СТОЛИЦІ ЗБУДУЮТЬ

ДВА ЗАВОДИ 

ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ
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Оксана РАЙЧИНЕЦЬ
"Хрещатик"

Столична влада план є обмежити в’їзд вантажно о транспорт
в межі Києва. Авто із за альною масою більше 4,5 тонни змо-
ж ть заїхати в місто лише вночі, а перес ватися ним — тіль и
двадцятьма в лицями. Відповідний прое т рішення "Про дея і
заходи щодо впоряд вання р х вантажно о транспорт в м.
Києві", розроблений ГУ транспорт та зв’яз КМДА, винесено
на об оворення ромадсь ості.

Голова КМДА Оле сандр Попов провів з стрічі з представни ами столичних профспіло педа о ічних та медичних працівни ів, де розповів
про подальш страте ію бюджетної політи и міста
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Новини

Гостинний двір — під пильним 
наглядом археологів
Б дівля Гостинно о двор , що на Подолі, та приле ла до спор ди те-

риторія переб ватим ть під пильним на лядом археоло ів. Про це по-
відомив в. о. начальни а ГУ охорони льт рної спадщини КМДА Я ів
Діхтяр. Він зазначив, що за інформацією Інстит т археоло ії НАН
У раїни, найближчим часом б де ладено до овір на здійснення ар-
хеоло ічно о на ляд , а та ож б д ть отримані відповідні дозволи Мін-
льт ри. Та им чином, проведення земляних робіт б де здійснюва-

тись під на лядом фахівців Інстит т археоло ії. Що ж стос ється ніби-
то пор шення льт рно о шар під час виш вально-випроб валь-
них робіт, я і проводяться для визначення нес чої здатності ґр нтів, то
пан Діхтяр заявив, що свердловини, я і пробивали фахівці на відстані
1—1,5 метра від ф ндамент спор ди, не мож ть завдати ш оди ль-
т рном шар . Він пояснив, що ґр нт поблиз основи б дівлі — це
зворотня засип а після влашт вання підм р ів Гостинно о двор на
почат 80-х ро ів мин ло о століття. Археоло ічний льт рний шар
мі збере тися лише в центральній частині вн трішньо о подвір’я дво-
р , де роботи не проводяться

Енергозаощаджуючі ескалатори на станції 
“Виставковий центр” працюватимуть постійно
Я повідомили “Хрещати ” в КП “Київсь ий метрополітен”, дослід-

на е спл атація ес алаторів режимі автоматично о п с на станції
“Вистав овий центр” завершилася. Фахівці півро спостері али за
роботою обладнання та дійшли виснов , що режим автоматично о
п с дозволяє зменшити середньомісячний обся спожитої ними
еле троенер ії на 28 %, а пробі — на 27 %. З о ляд на позитивні ре-
з льтати дослідження, механізми вирішено ввести в постійн е спл -
атацію в режимі автоматично о п с . На адаємо, в цьом режимі під-
йомни и р хаються лише тоді, оли на них переб вають пасажири.
Для цьо о перед входом на ес алатор встановлено спеціальний світ-
ловий датчи , що спрацьов є під час проход людини на перш схо-
дин . Коли подається си нал цьо о датчи а, спрацьов є автомати а і
залізні східці починають повільно р хатися та пост пово набирають
швид ість. Після перевезення пасажира підйомни сповільнює р х та
з одом з пиняється, я що на ньо о більше ніхто не зайшов

Цифра дня

2 446 900 
тонн вантажів було перевезено в столиці водним транспортом у
січні–грудні 2012 року 
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У місті провели перевірку 
димових і вентиляційних каналів 
житлових будинків
З метою попередження нещасних випад ів столиці проведено по-

зачер ові перевір и стан димових і вентиляційних аналів, їх о олов-
ів та ерметизацію вводів інженерних ом ні ацій житлових б дин ів.
Про це повідомив дире тор Департамент житлово- ом нальної ін-
фрастр т ри КМДА Дмитро Новиць ий. Крім то о, а тивізовано ро-
бот з виявлення переплан вань вартир з пор шенням онстр цій
димових і вентиляційних аналів, несан ціонованої заміни азово о
обладнання. За рез льтатами перевіро ЖЕО пор шни ам вр чено
приписи-попередження щодо с нення недолі ів та передано а ти
ПАТ “Київ аз” для подальшо о реа вання. Та ож житлово-е спл ата-
ційні ор анізації РДА перевірили стан пожежної безпе и в житловом
фонді міста та с лали план заходів із відновлення систем протипожеж-
ної автомати и та димовидалення в б дин ах підвищеної поверхово-
сті. Під час перевір и б ло виявлено низ несправностей. Саме том
профільний департамент ініціює продовження термін дії місь ої про-
рами “Ре онстр ція систем протипожежно о та техно енно о захис-
т висотних б дин ів та б дин ів підвищеної поверховості Києва “Без-
печне житло”

11 навчальних закладів столиці 
долучаться до проекту 
“Енергоефективні школи”
Департамент освіти й на и, молоді та спорт спільно з омпанією

“ДТЕК” розпочав впровадження прое т “Енер оефе тивні ш оли” в
11-ти навчальних за ладах Києва. Прое т повинен сформ вати дітей
е оло ічн свідомість та мислення, необхідність заощадження непо-
новлюваних природніх рес рсів. Учасни и прое т , а саме: ліцей № 21
подат ової та ре ламної справи (Голосіївсь ий р-н); імназія № 290
(Дарниць ий); ш оли № 270 (Деснянсь ий), № 201 (Дніпровсь ий),
№ 170 (Оболонсь ий), № 134 (Печерсь ий), № 242 (Подільсь ий);
спеціалізовані ш оли № 96 (Святошинсь ий) та № 53 (Шевчен ів-
сь ий); імназія № 178 (Солом’янсь ий); ліцей міжнародних відносин
№ 51 (Печерсь ий) забезпечені спеціальними навчально-методичним
омпле тами. До них входять: про рама фа льтативно о рс “Ос-
нови теплопостачання та теплозбереження”, посібни для вчителя
“Про теплопостачання та теплозбереження для майб тньо о спожива-
ча” та посібни для чнів 6—8 ласів, а та ож набори приладів для
проведення енер оа дит в навчальном за ладі

Киян запрошують на ярмарки
Я повідомили “Хрещати ” в ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово-
о обсл ов вання населення КМДА, 1 та 2 люто о в столиці відб -
д ться традиційні сільсь о осподарсь і ярмар и. Зо рема, 1 люто о
(п’ятниця) ярмар ватим ть Голосіївсь ом районі на просп. 40-
річчя Жовтня, 116; в Деснянсь ом — на в л. Маршала Ж ова (в ме-
жах просп. Лісово о та в л. Вол ова); в Дніпровсь ом — на в л. Ал-
ма-Атинсь а, 64; Оболонсь ом — на в л. Бережансь ій, 15; Печер-
сь ом — на розі в лиць Первомайсь о о і Мечні ова, б льв. Др ж-
би Народів, 8; в Подільсь ом — на просп. Правди, 5—11; в Свято-
шинсь ом — на в л. Підлісній, 8; в Солом’янсь ом — на в л. Ко-
зиць о о; в Шевчен івсь ом — на в л. Воровсь о о, 2—4, в л.
Ризь ій, 1, в л. Я іра, 19, в л. В. Пі а, 18, розі в л. Щ сєва та Тирас-
польсь ої. 2 люто о (с бота) ярмар и пройд ть Голосіївсь ом
районі на в л. Пань івсь ій, 18, в Дарниць ом — на в л. Рев ць о-
о; в Деснянсь ом — на в л. Лись івсь ій (в межах в лиць Мило-
славсь ої та Рад нсь ої); в Дніпровсь ом — на в л. А. Б чми 1—7;
в Оболонсь ом — на в л. Л. Гавро, 1—9; в Печерсь ом — на в л.
Задніпровсь о о ( межах б льв. Л. У раїн и та в л. Щорса); в По-
дільсь ом — на просп. Мос овсь ом (біля К ренівсь о о пар ); в
Святошинсь ом — на в л. Б л а ова; в Солом’янсь ом — на в л.
Стадіонній ( межах в лиць Уриць о о та Бо данівсь ої); в Шевчен-
івсь ом — на в л. Б. Хмельниць о о, 2—6

У столиці триває боротьба 
зі стихією
Через потужний снігопад міські вулиці доводилось прибирати 
по чотири рази поспіль
Оксана РАЙЧИНЕЦЬ
“Хрещатик”

Я зазначають синопти и, в Києві
сніжитиме всі вихідні. Столичні авто-
дорівці обіцяють забезпечити належ-
ний р х транспорт на всіх шляхах
міста. Утім, зробити це непросто,
особливо оли, я чора, сильний
сні опад засипав Київ іль а один і
ом нальни и фізично не всти али
зачищати сні ові замети. Державто-
інспе ція, в свою чер , просить ав-
толюбителів за можливістю трима-
тися від орист вання власним
транспортом цими днями.

Погіршення погодних умов не стало несподі�

ванкою для столичних комунальних служб. Учора

з 4.00 ранку на автошляхи Києва вийшли 267 сні�

гоприбиральних машин. Працювали майже без�

перервно. Проте через сильний снігопад зачист�

ка деяких магістралей тривала по кілька разів по�

спіль. Так, водії снігоприбиральних машин роз�

повіли, що зранку вулицю Солом’янську вони 4

рази (!) очищали від снігу.

Як повідомили “Хрещатику” в управлінні жит�

лового господарства Департаменту житлово�ко�

мунальної інфраструктури КМДА, під час інтен�

сивних опадів на київських вулицях було задіяно

350 одиниць снігоприбиральної техніки. За добу

зі столиці вивезли 1715 тонн снігу, а всього з по�

чатку снігопадів — більше 170 тисяч тонн. На по�

сипання доріг у четвер було використано 2,5 тон�

ни протиожеледних матеріалів.

Територію міста від снігу у районах прибирали

понад 6000 двірників, а столичні парки і сквери —

близько 700 зеленбудівців. Зазначимо, що праців�

ники КО “Київзеленбуд” зачищають понад 100

гектарів території та залучають до цього майже 60

одиниць техніки, в тому числі й засоби малої ме�

ханізації. У випадку ожеледиці застосовують пі�

щано�соляну суміш, якої від початку зимового

періоду використано майже 400 тонн. Крім того,

зеленбудівці оперативно реагують на випадки ла�

мання від снігу дерев на балансових територіях.

Майже 600 повалених стовбурів були оперативно

розкряжовані та передані до столичних оранже�

рей для опалення.

Нагадаємо, що якість прибирання та кількість

техніки, яка вийшла на вулиці, щоденно переві�

ряють інспектори з благоустрою. Так, із 3 грудня

за несвоєчасне прибирання снігу та льоду поруш�

никам вручено 9406 приписів та 2091 адміністра�

тивний протокол.

За прогнозами синоптиків, з 1�го по 5�те люто�

го в Києві спостерігатимуться несприятливі по�

годні умови: вночі — від одного до трьох градусів

морозу, вдень — від одного градусу морозу до 4

тепла, сильні снігопади, мокрий сніг з дощем. То�

му столична ДАІ радить водіям за можливістю ут�

риматися від поїздок на власному транспорті. А

тих, хто все ж має виїхати, просять бути макси�

мально уважними та обережними за кермом і не

перевищувати швидкість

Київ удвічі зменшив 
бюрократичний апарат
В КМДА запровадили світовий досвід управління, який дозволить
заощадити понад 15 млн грн
Оксана РАЙЧИНЕЦЬ
“Хрещатик”

Столична місь адміністра-
ція завершила оптимізацію
своєї стр т ри. Відтепер
с ладі її апарат наполо-

вин менше стр т рних
підрозділів та ерівних по-
сад. Робота місь ої влади,
запевняють КМДА, стала
ефе тивнішою та прозорі-
шою. Том ияни змож ть
зе ономити час на “обби-
ванні” владних абінетів та
пришвидшити вирішення
своїх на альних питань.

З 1 січня у КМДА діє нова структу�

ра. Всі підрозділи, які мали перетво�

ритися на Департаменти, завершили

процедури перереєстрації. “Оптимі�

зацію структури КМДА завершено у

2012 році, як це і планувалося. Ме�

тою оптимізації було підвищення

якості та прозорості роботи міської

влади, скорочення бюрократичного

апарату та зменшення бюрократич�

них перешкод для пересічних киян.

Через структурні зміни та впрова�

дження електронного урядування

ми маємо прийти до якісних змін у

системі міського управління”,— роз�

повів заступник голови КМДА — ке�

рівник апарату Олександр Пузанов.

Сучасна структура КМДА скла�

дається з: апарату, до якого приєдна�

лося Управління справами; 15 про�

фільних Департаментів, створених

шляхом об’єднання кількох Голов�

них управлінь, що виконували по�

дібні чи однорідні функції; Держав�

ного архіву Києва, Служби у справах

дітей, Управління культурної спад�

щини, Управління у справах жінок,

інвалідів, ветеранів війни та праці й

Управління туризму.

Таким чином, замість 39�х юри�

дичних осіб у складі КМДА зараз за�

лишився лише 21 структурний під�

розділ. “Порівняно з Головними

управліннями, Департаментам роз�

ширено повноваження та ступінь

складності завдань. Керівник ново�

го структурного підрозділу має біль�

шу зону відповідальності”,— пояс�

нив Олександр Пузанов.

Проведена оптимізація дала змогу

зменшити частку менеджерського

складу. Зі 157 керівників юридичних

осіб (начальників управлінь та їхніх

заступників) залишилося 78, тобто

половину керівних штатних одиниць

було скорочено. При цьому загальна

кількість службовців скоротилася на

10 % — до 1818 осіб. Число рівнів

ієрархії зменшилося з 7�ми (при по�

передній структурі) до 5�ти, що є

стандартною нормою керованості

згідно з провідним світовим досвідом

для державних установ. Олександр

Пузанов підкреслив, що функції

структурних підрозділів не дублю�

ються, оскільки на всіх рівнях ієрархії

є чітке розмежування повноважень.

Кожен із Департаментів побудо�

ваний за однаковим принципом.

Кількість заступників керівника об�

межена, на них також покладено

повноваження керівників відповід�

них профільних управлінь. Началь�

ник управління в структурі Департа�

менту має лише одного першого за�

ступника�начальника відділу та од�

ного або двох заступників�началь�

ників відділів. Начальники відділів

не мають заступників.

Таким чином, оптимізація струк�

тури зменшила витрати на утри�

мання виконавчого органу Київра�

ди (КМДА) більше ніж на 15 млн

грн тільки за рахунок фонду оплати

праці

Стартував педагогічний марафон
"Інновації. Світ навчання"
Він сприятиме поширенню новітніх практик в освітянському 
середовищі столиці

Як зазначив голова Шевченків�

ської РДА Сергій Зімін, “Стандарт

столичної освіти” треба впровадити

у повсякденне освітянське життя,

тому проведення такого семінару —

один із перших кроків для імпле�

ментації цього стандарту. “В Шев�

ченківському районі ми уже розпо�

чали такий процес, наприклад, в

усіх 53�х загальноосвітніх школах з

першого класу діти вивчають іно�

земну мову”,— поінформував він.

У ході конференції учасників за�

ходу ознайомили з досягненнями та

напрацюваннями освітньої галузі

району. Як розповіла начальник

управління освіти Шевченківської

РДА, доктор філософії в галузі дер�

жавного управління Євгенія Ярова,

серед новацій у роботі з дошкільня�

тами в районі застосовують інклю�

зивне навчання, музейну педагогіку,

технологію раннього читання, роз�

вивають педагогічну практику адап�

тивної освіти. В загальноосвітніх на�

вчальних закладах — дистанційне

навчання, вибір успішної професії

тощо.

“Ми розпочали курс мотивації на�

ших дітей до вивчення хімії — й у

рамках цього проекту діти з вчителя�

ми відвідуватимуть реактив�шоу на

Подолі. Також у нас працюють спеці�

альні класи для малечі з вадами зору

та мовлення. На прохання батьків ми

відкрили групу для діток з синдромом

Дауна”,— розповіла пані Ярова. До�

дамо, педагоги Шевченківського

району перебувають в постійному по�

шуку інноваційних форм роботи.

Так, у рамках міжнародного партнер�

ства освітні новинки запозичують у

колег зі Стамбула, Варшави, Ташкен�

та, Литви, Парижа та Москви

На прибирання сні в районах міста б ло зал чено понад 6 тисяч двірни ів

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Днями в Б дин вчителя розпочався педа о ічний ма-
рафон “Інновації. Світ навчання”, я ий завершиться
22 березня р лим столом режимі он-лайн. На на-
ово-методичній онференції педа о и об оворювали

реалії та перспе тиви інноваційно о потенціал навчаль-
них за ладів міста і ділилися наб тим досвідом.

Метою оптимізації було підвищення якості та
прозорості роботи міської влади, скорочення

бюрократичного апарату та зменшення бюрократичних
перешкод для пересічних киян
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Вчора з 4.00 ранку на автошляхи
Києва вийшли 267

снігоприбиральних машин.
Працювали майже безперервно.

Проте через сильний снігопад
зачистка деяких магістралей

тривала по кілька разів поспіль



Тенденції

Ділові новини

У Києві побудують 
два заводи для очищення води
Нові підприємства з виробництва і-

похлорит натрію дозволять ефе тивно
очищати та знезараж вати вод на Дес-
нянсь ій та Дніпровсь ій водопровідних
станціях. Про це повідомив дире тор
Департамент житлово- ом нальної ін-
фрастр т ри КМДА Дмитро Новиць-
ий. “Спор ди хлорно о осподарства
водопровідних станцій ведені в е спл -
атацію в 1961 році. Їхнє техноло ічне
обладнання морально та фізично заста-
ріло, що створює потенційн за роз
для розташованих поблиз житлових
масивів. Мин ло о ро за рах но ош-
тів місь о о бюджет б ли ви онані про-
е ти на б дівництво заводів з вироб-
ництва іпохлорит натрію, я і наразі
переб вають на стадії е спертизи”, —
за важив пан Новиць ий. Та ож він на-

олосив на необхідності переоснастити
системи знезараження води цих насос-
них станцій с часними техноло іями та
обладнанням

Частки з автоматичного 
відшкодування ПДВ 
збільшилась з 37!ми до 50 %
Міністерство доходів і зборів в аз є на

збільшення част и подат на додан
вартість, відш одовано о в автоматично-
м режимі з 37 % до 50 % в 2012 році.
Про це с азано в повідомленні міністер-
ства. Обся відш од вання ПДВ торі
становив 46 млрд рн, з них в автоматич-
ном режимі —23,2 млрд рн. Найбіль-
шими споживачами бюджетно о відш о-
д вання ПДВ стали підприємства мета-
л р ійної ал зі, я і одержали 18,4 млрд
рн відш од вання, що становить понад

40 % за альної с ми виплат. Найбільше
зростання част и ПДВ, відш одовано о
автоматично, подат івці зафі с вали в
а рарном се торі. Зернотрейдерам б -
ло спрямовано в 5 разів більше ПДВ, ніж
в 2011 році. У сфері тор івлі цей по аз-
ни зріс двічі, машиноб д ванні в 1,5
раза, в метал р ії на третин , повідомля-
ють “У раїнсь і новини”

Кабмін затвердив порядок 
ведення реєстру адмінпослуг

Відповідн постанов , розроблен Мін-
е ономрозвит У раїни, б ло затвер-
джено 30 січня. Основною метою до -
мента є створення єдиної омп’ютерної
бази даних (реєстр ) про адміністратив-
ні посл и, я і надаються відповідно до
за он с б’є тами надання адміністра-
тивних посл . Реєстр адмінпосл — це

єдина інформаційна омп’ютерна база
даних, я а дає можливість ромадянам
та с б’є там осподарювання отримати
інформацію про перелі адмінпосл ; ор-
ани, я і надають та і посл и; розмір
плати ( разі надання посл и на платній
основі); правові підстави для надання
посл . Урядовою постановою та ож
встановлюються стро и збор та розмі-
щення інформації про адміністративні
посл и в реєстрі

Світовий банк зацікавився 
співпрацею зі столичним 
водоканалом
Я повідомили “Хрещати ” прес-

сл жбі ПАТ “АК “Київводо анал”, під час
з стрічі ерівництва омпанії та пред-
ставни ів Світово о бан мова йшла
про реалізацію прое тів сфері модер-

нізації систем водопостачання та водо-
відведення Києва. Фахівці “Київводо а-
нал ” проінформ вали, що наразі одним
з найважливіших об’є тів товариства, я і
потреб ють модернізації та інвест ван-
ня, є Бортниць а станція аерації. Очі є-
ться, що орієнтовно до липня-серпня
2013 ро б де за інчено омпле сний
прое т ре онстр ції всієї станції з тех-
нічним описом та вартістю ожно о з її
етапів. Представни и Світово о бан
висловили заці авленість взяти часть в
інвест ванні ре онстр ції БСА після де-
тально о ознайомлення з прое том.
Сторони домовились про подальше
співробітництво не лише в рам ах мо-
дернізації цієї очисної спор ди, а й інших
об’є тів “Київводо анал ”. З метою ви-
значення он ретних напрям ів співпра-
ці заплановано провести ще одн з -
стріч лютом

Тренд на ринку
IT — планшети
Продажі цієї техніки 
й надалі зростатимуть 
на тлі зниження попиту 
на ноутбуки
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

За підс м ами мин ло о ро , ціни на но т-
б и знизилися. Я що 2011-м йо о се-
редня вартість с ладала 4544 рн, то торі
вона становила 4252 рн. У найближчій пер-
спе тиві зростання цін на даний вид омп’ю-
терів не про ноз ється. Основна ва а рин
наразі звернена бі планшетів.

У 2012 році на ринку мобільних ПК закріпився новий фа�

ворит — планшети. За прогнозами експертів, цього року во�

ни встановлять рекорд — збільшуватимуть свою частку про�

дажів за рахунок нетбуків і ноутбуків. Як відомо, торік спів�

відношення їхніх продажів до нетбуків склало 71 %, а до но�

утбуків — 15 %). В цілому тоді планшети зайняли 9,3 % рин�

ку.

Водночас ультрабуки продовжують шукати свою нішу.

“Наші клієнти поки що неохоче погоджуються на купівлю

портативних комп’ютерів дорожче 6000 грн. Вони більше

схильні витрачати кошти на поліпшення технічних харак�

теристик своїх гаджетів, ніж на підвищену мобільність і

статус власника дорогого пристрою”, — коментує “Хре�

щатику” голова правління групи компаній “DiaWest�Ком�

п’ютерній світ” Анатолій Балюк.

У 2012 році ноутбуки поступово забирали частку ринку

в настільних ПК. Скорочення бюджетів на ІТ в компаніях

також призвело до зменшення продажів десктопів. У по�

рівнянні з 2011 роком попит знизився на 14 %. В основно�

му ПК купували для бізнес�структур, а також для дітей і

школярів. Перш за все через їхні переваги: ергономічний

дизайн, який забезпечує правильну поставу, великий ек�

ран, широкі можливості для модернізації, доступну вар�

тість та ін.

ІТ�ринок в Україні має значний потенціал для довго�

строкового зростання, стверджують фахівці. Однак його

подальший розвиток буде повільним (проникнення ПК в

країні не перевищує 20 %). “У 2012 році ІТ�ринок виріс на

6 %,— розповідає Анатолій Балюк.— На нашу думку, цьо�

горіч його зростання складе 0 %, оскільки увесь 2012 рік

спостерігалася тенденція до його падіння, особливо в 4�му

кварталі. В будь�якому випадку, все залежатиме від остан�

нього кварталу”.

За прогнозами аналітиків, у 2013 році продовжиться

глобальний тренд на планшети. Їх продажі зростатимуть і

надалі за рахунок падіння продажів ноутбуків і ультрабу�

ків. Попит на останні поступово зійде на нуль.

Як стверджують фахівці, одним із найбільш популярних

планшетів в Україні став сегмент дешевих 7�дюймових мо�

делей, а найпопулярнішим розміром для планшету сього�

дні є діагональ 10 дюймів. Вони прогнозують, що цього

року структура продажів ноутбуків за діагоналями може

зміститися у бік тринадцяти� та одинадцятидюймових мо�

делей.

Аналітики компанії “Morgan Stanley” підкреслюють, що

цього року попит на смартфони також зростатиме, зокре�

ма за рахунок зручного доступу до Інтернету. Надалі ІТ�

ринок України розвиватиметься під впливом Всесвітньої

мережі і хмарних технологій. У майбутньому різні при�

строї будуть оснащені бездротовим зв’язком, що дозво�

лить виводити на друк документи з будь�якої точки світу.

Що стосується цін, то на ринку комп’ютерної техніки

практично не відчувається інфляція. Якщо в 2007 році се�

редній комплект з комп’ютера і монітора коштував 5000

грн, то і сьогодні його ціна істотно не змінилася. У “спо�

живчому кошику” техніка, на відміну від інших товарів,

навпаки стає доступнішою
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Дмитро КІВА: 

"Ми не припиняли створювати нові 
літаки навіть у важкі 90�ті роки"
У світі не та ба ато раїн, я і займаю-
ться вип с ом літальних апаратів. І при-
ємно, що У раїна входить до цієї о ор-
ти провідних держав, адже створення
літа ів для раїни є озна ою інтеле т її
нації. Про особливості цьо о масштаб-
но о світово о рин бізнес “Хрещати-
” в традиційній р бриці “Зроблено в

Києві” розповів президент — енераль-
ний онстр тор ДП “Антонов”, Герой
У раїни Дмитро Ківа.

“Ми навчилися заробляти”

— Дмитре Семеновичу, давайте розпочнемо нашу роз�
мову про те, як вдалося вашому підприємству вижити у
складні 90�ті роки, коли більшість українських заводів та
фабрик були змушені згортати виробництво, а кваліфіко�
вані кадри поповнили значну армію базарних торгівців.

— На щастя, з нашого підприємства кваліфіковані

кадри масово не йшли, тому що ми встигли попереди�

ти події тих часів. У 1989 році рішенням уряду СРСР

нам дозволили створити власну авіакомпанію з ванта�

жоперевезень, яка і стала нашим годувальником. За�

робляли невеликі гроші, але ми їх заробляли! Крім то�

го, тоді по всьому світу літали десятки тисяч суден,

розроблених дослідно�конструкторським бюро ім.

Антонова. Ми підтримували їх льотну придатність,

проводили обслуговування, подовжували ресурси — за

це, зрозуміло, отримували гроші. Ще ми виконували

певні роботи в інтересах замовників з інших країн —

доопрацьовували літаки, модернізували їх. І, фактич�

но, з того часу до сьогодні ми забезпечуємо себе фі�

нансами самостійно. Більша частина отриманих кош�

тів використовується для розвитку програм “Анто�

нов”, адже ми не припиняли створювати нові літаки

навіть у важкі 90�ті роки. До того ж, сьогодні на під�

приємстві працюють майже 13 000 фахівців.

— Авіакомпанія і досі дає вам значну частку доходів?
— Парк нашої авіакомпанії складався поступово.

Спочатку це був лише один “Руслан”, ще два ми отри�

мали від ВПС СРСР, два літаки були побудовані на се�

рійному заводі в Києві, потім ми купили ще декілька.

В результаті наша авіакомпанія має сім “Русланів”.

Що стосується доходів, то кілька років тому частка

вантажних перевезень складала до 70 %, а сьогодні —

вже 30�35 %. Ми почали більше заробляти виконан�

ням основних робіт, в тому числі зі створення нових

літаків, їхнього супроводу в експлуатації та модерніза�

ції.

— Виробництво літаків досить дороговартісне. Чи ба�
гато країн світу можуть собі це дозволити?

— Справа навіть не в грошах, а в тому, що наша кра�

їна має можливість розвивати у себе новітні технології.

Розвиток авіації є поштовхом до зростання всіх галу�

зей промисловості, сотень напрямів фундаментальних

та прикладних наук. Ця діяльність створює інтелект

нації.

У світі не так багато країн, які займаються випуском

літаків. Звичайно, це США, Об’єднана Європа (в тому

числі Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія),

Росія, Бразилія, Канада. Зараз до цієї групи поступово

входить Китай. Свою авіапромисловість розвивають

Іран, Японія. Україна була і залишається державою,

що в числі небагатьох країн розробляє і будує літаки та

авіаційні двигуни.

“З конкурентами боремося унікальністю”

— Наскільки конкурентоспроможними є літаки під�
приємства “Антонов” у порівнянні з машинами світових
виробників?

— Ми не маємо можливості конкурувати з такими

гігантами літакобудування, як "Boeing" та "Airbus", які

в свій розвиток вкладають сотні мільярдів доларів. У

нас є лише один шлях — знайти свою нішу на ринку.

Це транспортна та військово�транспортна авіація.

Зокрема завдяки винятковим можливостям літака Ан�

124 “Руслан” ми разом з російською вантажною авіа�

компанією “Волга�Днепр” вже кілька років поспіль

виграємо тендер на виконання вантажних перевезень

в інтересах НАТО. У цьому тендері ми обходимо аме�

риканців, у яких є подібні літаки C�5А “Galaxy” та C�

17 “Globemaster”.

До того ж, є ще одна ніша, де ми активно розвиваємо�

ся, — це регіональні пасажирські перевезення. Сьогодні

в цьому сегменті достатньо жорстка конкуренція. Однак

поки що ми не поступаємося іншим, оскільки у наших

машин особливі можливості — вони мають верхнє розта�

шування крила, завдяки чому більшість літаків підпри�

ємства “Антонов” здатні здійснювати посадку на ґрунто�

вих необладнаних аеродромах. І, як правило, всі наші лі�

тальні апарати, окрім “Мрії” та “Руслана”, можуть екс�

плуатуватися з коротких злітно�посадкових смуг.

Взагалі, аби вийти на авіаринок у будь�якому сег�

менті, компанії вкладають великі кошти. Наприклад,

китайці зараз, тільки щоб закріпитися на ньому, про�

понують літаки, зроблені на основі наших Ан�24, за

заниженими цінами, дають на них кредити під малі

відсотки. Ці збитки компенсуються державою. Те са�

ме чинять росіяни з літаками “Superjet” — реалізову�

ють їх по $18 мільйонів при собівартості у $35 мільйо�

нів. А все завдяки тому, що держава на просування

цих машин виділила більше мільярда доларів. Україна

собі такого дозволити поки не може. Тому ми прода�

ємо літаки за їх реальною вартістю. При цьому у нас є

замовники, які хочуть їх купувати. Як бачите, нам до�

водиться виживати у нерівних з конкурентами умо�

вах.

— Торік ви увосьме проводили авіаційно�космічний са�
лон “АВIАСВIТ�XXI”. Це своєрідна відповідь російсько�
му “МАКСу”?

— Росія — велика країна з чималими економічними

та фінансовими можливостями, яких у нас, на жаль,

немає. Ми проводимо “АВIАСВIТ�XXI” фактично за

рахунок підприємства, прибутку від чого не отриму�

ємо. Єдина користь — люди бачать реальні літаки,

спостерігають за польотами, молодь зацікавлюється

авіацією.

— Наскільки довговічні літаки виробництва вашого
заводу і які відстані вони долають?

— Це залежить від багатьох факторів. Але для при�

кладу можу сказати, що наш “Руслан” поставив світо�

вий рекорд, пролетівши понад 16 тисяч кілометрів. А

щодо віку, то літаки можуть експлуатуватися понад 50

років. Це на практиці доводять моделі Ан�12, Ан�24,

навіть Ан�8 літає вже більше 60�ти років. Деякі вироб�

ники заявляють, що їх літаки можуть експлуатуватися

80 років. Але тут варто розуміти, що повітряне судно,

як людина: за ним потрібно доглядати, обслуговувати,

ремонтувати, тоді воно і проживе довше.

— А вашому найвідомішому і найбільшому у світі літа�
ку —  "Мрії” створити аналог не передбачаєте?

— Планували, навіть вели активні переговори. Спо�

чатку замовники були, а зараз вже не зрозуміло, чи їм

це ще потрібно. А взагалі�то, “Мрія” літає у складі на�

шої авіакомпанії. Це єдиний у світі літак, який має та�

кі унікальні характеристики та можливості.

— А як справи у її старшого “брата” — “Руслана”?
— Зараз Росія має плани щодо його серійного ви�

робництва, але вже в сучасному модернізованому ви�

гляді, з новим цифровим обладнанням. Звісно, без

участі “Антонова” цього не відбуватиметься, тому що

це виключно вітчизняна розробка, вся документація

на нього у нас. Звісно, співпрацювати з Росією готові,

адже це — стратегічний партнер. До речі, жодна країна

не може собі дозволити самостійно виробляти літаки,

тим більше такі, як “Руслан”. Насправді, на пальцях

можна порахувати держави, які торгують ліцензіями

на випуск літаків. Те, що у нас купують ліцензії — це

ще один крок до визнання українських літальних апа�

ратів.

“Продовжуємо створювати нові літаки”

— Від вантажних перейдемо до пасажирських літаків.
Ви не так давно випустили Ан�158. Чим він кращий за
свого попередника Ан�148?

— У Ан�158 подовжено фюзеляж, змінено конструк�

ції хвостової частини фюзеляжу та компоновку салону,

зроблено ще деякі зміни у порівнянні з попередником.

Але, мабуть, головна відмінність — у ньому більше

місць для пасажирів. І це при тій самій злітній масі, що

й Ан�148, а це одразу ж зменшує витрати палива на па�

сажиро�кілометр на 8�10 %, бо двигуни у літаках одна�

кові. Зараз проблеми паливної ефективності дуже ак�

туальні — фахівці б’ються над тим, як зменшити ви�

трати палива. Економія у 2�3 % вже вважається досяг�

ненням.

— Чи плануєте і далі розвивати сімейства Ан�140, Ан�
148, Ан�158?

— Не лише плануємо, а й розвиваємо. У нас вже є

ціла низка модифікацій цих літаків. Наприклад, існує

транспортний варіант Ан�140 з боковими дверима,

щоб перевозити стандартні вантажі; варіант Ан�148 з

підвищеною дальністю — до 7 тисяч кілометрів; транс�

портний літак Ан�178, де ми використовуємо багато

агрегатів від Ан�148 та Ан�158. А щодо останніх, то, на

мою думку, мати в себе такі літаки дуже вигідно для

авіакомпаній. Адже є можливість вибрати літак, який

потрібен у конкретній ситуації, наприклад, там, де

більший пасажиропотік — відправляєш Ан�158, де

менший — Ан�148. До речі, так вчинив Boeing зі своїм

чи не найпопулярнішим пасажирським літаком

Boeing737. У них декілька варіантів моделей цих авіа�

машин, що вміщають від 110 до 180 пасажирів, тому

попит на них дуже високий.

Крім цієї лінійки, існують різні модифікації спеці�

ального призначення наших інших моделей. Зокрема

патрульний, санітарний, сільськогосподарський Ан�2;

літаючий госпіталь, рятівник Ан�26. Також протипо�

жежний варіант Ан�32, що може брати на борт 8 тонн

вогнегасної рідини. Ще на підприємстві розробили на

базі Ан�74 повітряний реанімаційний центр.

— Дмитре Семеновичу, за час керівництва підприєм�
ством ви, мабуть, побували за штурвалом усіх своїх літа�
ків?

— Коли я ще був заступником Антонова, то літав,

але зараз уже ні. Хоча мандрувати на них як пасажир

люблю. В силу своєї професії я, як ніхто інший, знаю,

що літак — це найбезпечніший вид транспорту. В авіа�

ції діють надзвичайно суворі вимоги та норми щодо

безпеки польотів. Вони зараз дуже систематизовані,

тут немає “дірок”, які могли б дозволити порушити

безпеку. Сучасний літак, навіть коли пілот робить по�

милку, його обов’язково виправить. Тому це абсолют�

но безпечно, а, крім того, швидко і завжди захоплю�

юче. Через це й люблю літати. Чого і вам бажаю

Розмову вела
Олександра ШЕСТЕРИКОВА

“Хрещатик”

"Взагалі, аби вийти на авіаринок у будь!якому сегменті, компанії вкладають
великі кошти. Наприклад, китайці зараз, тільки щоб закріпитися на ньому,

пропонують літаки, зроблені на основі наших Ан!24, за заниженими цінами,
дають на них кредити під малі відсотки. Ці збитки компенсуються державою."
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Фундатори Української
флейтової школи

Українській музичній культурі є

чим пишатися — у нас існує визнана

у світі школа гри на духових інстру�

ментах, зокрема дерев’яних.

Задовго до заснування кафедри ду�

хових інструментів у Київському му�

зичному училищі (зараз КІМ 

ім. Р. М. Глієра) грі на флейті навчав

випускник Московської консервато�

рії Олександр Химиченко. За більш

ніж півстолітню діяльність (1879 —

1943) він виховав багато талановитих

виконавців, заклав основи київської

школи флейти. Учень Олександра

Химиченка — Андрій Проценко

(1902—1984) — не тільки продовжив

справу свого педагога, а й створив у

Київській консерваторії власну шко�

лу гри на цьому інструменті, поєд�

навши найкращі досягнення захід�

ноєвропейського, українського та

російського виконавського мистец�

тва.

Багато років викладаючи автор�

ський спецкурс “Методика навчання

грі на духових інструментах”, Андрій

Проценко сформулював основні

прийоми виконавства, пов’язані з

технікою гри. Професор підкреслю�

вав, що для музиканта головне —

розкрити художній зміст твору. Цим

він докорінно відрізнявся від своїх

попередників, які на перше місце

завжди ставили саме техніку вико�

нання.

Він виховав більш ніж 90 видат�

них музикантів і фахівців. Серед

його учнів — заслужений діяч мис�

тецтв Ярослав Верховинець, заслу�

жені артисти України Віталій Пше�

ничний, Володимир Турбовський

та Володимир Федченко, і ще бага�

то інших знаменитостей. У журі 

І Міжнародного конкурсу виконав�

ців на дерев’яних духових інстру�

ментах буде присутній іще один ус�

лавлений його учень — Анатолій

Коган.

Видатний послідовник
майстрів

Володимир Антонов (1932 —

2006) — флейтист�віртуоз, Народ�

ний артист України, соліст симфо�

нічного оркестру Державного ака�

демічного театру опери та балету

ім. Т. Г. Шевченка (нині — Націо�

нальна опера України ім. Т. Г. Шев�

ченка), професор Національної

музичної академії ім. П. І. Чайков�

ського (Київської державної кон�

серваторії ім. П. І. Чайковського),

продовжив традиції української

флейтової школи і зробив свій ва�

гомий внесок у розвиток не тільки

вітчизняної, а й світової музичної

культури.

Творча кар’єра видатного митця

почалася досить рано. У 15�річному

віці юнак став солістом симфоніч�

ного оркестру Національного теат�

ру опери та балету України ім. Т. Г.

Шевченка, де виступав поруч зі

своїм батьком, музикантом�флей�

тистом Сергієм Антоновим — пер�

шим вчителем і наставником. На�

ціональній опері він присвятив 57

років життя, працюючи солістом,

концертмейстером групи флейт

симфонічного оркестру. Це своє�

рідний рекорд творчої діяльності

для музиканта�духовика.

У 1955 році Володимир Антонов

закінчив Київську консерваторію

ім. П. І. Чайковського з класу флей�

ти, де навчався у видатного педаго�

га Андрія Проценка. У 1960 році

почав викладацьку діяльність. З

1984 до 2006 року Антонов очолю�

вав кафедру духових та ударних

інструментів Національної музич�

ної Академії України.

Віртуоз, якому аплодували 
в багатьох країнах світу

Окрім служби в оперному театрі,

Антонов вів активну гастрольну ді�

яльність. Світ знав його як флей�

тиста�віртуоза з досконалим відчут�

тям фрази та динаміки, який багато

років гастролював за кордоном у

складі знаменитого симфонічного

оркестру Ленінградської державної

філармонії під керівництвом видат�

ного диригента Євгена Мравин�

ського. Його також запрошували до

співпраці відомі колективи із США.

Партіям флейти соло у виконанні

Антонова аплодували в багатьох

країнах світу. Він акомпанував ле�

гендам української оперної сцени

Діані Петриненко, Белі Руденко та

Євгенії Мірошниченко. Ця спів�

праця увійшла до скарбниці вітчиз�

няної класики — на щастя, зберег�

лися записи, на яких можна про�

слухати ці незабутні й незрівнянні

концерти.

Особливо чарівно звучала флейта

Антонова при виконанні творів

Вольфганга Амадея Моцарта.

Педагог, який розробив 
унікальну виконавську 
техніку

Педагогічна робота, пов’язана з

розвитком національної музичної

школи, — важлива складова твор�

чого доробку Володимира Антоно�

ва. Спираючись на науково�мето�

дичні обґрунтування, він розробив

свою унікальну виконавську техні�

ку та продовжив розвиток інтона�

ційної культури — основи Київ�

ської флейтової школи. Обов’язко�

вим для студента, підкреслював Ан�

тонов, є знайомство з різними ви�

конавськими школами світового

музичного виконавського мистец�

тва, відвідання концертів видатних

митців.

Професор, як згадують його учні,

наголошував, що для музикантів�

духовиків запорукою успішної ви�

конавської діяльності є насичена й

продуктивна практика — виступи

на концертах, участь у конкурсах,

фестивалях, майстер�класах. Завдя�

чуючи зусиллям Володимира Анто�

нова, в Україні почали проводитись

фестивалі й конкурси флейтового

мистецтва. Музикант не тільки зай�

мався “ограновуванням” талантів,

навчаючи своїх учнів професійно

володіти інструментом, а й вихову�

вав яскравих, творчих особисто�

стей. Він казав: “Якщо у музиканта

душа порожня, то його інструмент

навряд чи звучатиме бездоганно

чисто й виразно”.

“Видатний педагог виховав пле�

яду відомих флейтистів, які грають і

викладають у різних країнах світу і

які потім своє серце, свій розум,

свої знання і український менталі�

тет передають японцям і американ�

цям. А ці діти вже знають і цінують

рівень української музичної культу�

ри... Через педагога формується му�

зичний світогляд учня”,— зазначив

голова журі І Міжнародного кон�

курсу молодих виконавців на де�

рев’яних духових інструментах,

композитор Олександр Злотник

Преподобний Макарій 
Великий (Єгипетський)

Преподобний Макарій Великий народився в

Єгипті близько 301 року. З любов’ю і старанністю

доглядав він своїх батьків в старості, виконуючи

заповідь про їхнє шанування. Після смерті батька

й матері став абсолютно вільним від мирських

турбот. Під керівництвом досвідченого старця�

монаха преподобний Макарій почав проходити

безмовне чернече життя. Спочатку він оселився в

пустинному куточку недалеко від місця, де меш�

кав, потім перебрався на Нітрійську гору у Фа�

ранській пустелі.

Проживши там три роки, Макарій пішов до

преподобного Антонія Великого (+ 356 р.), бать�

ка єгипетського чернецтва, про якого чув, ще жи�

вучи в миру, і горів бажанням його бачити. Пре�

подобний Антоній з любов’ю прийняв блаженно�

го Макарія — і він став йому відданим учнем і по�

слідовником. З ним преподобний подвизався

довгий час, а потім, за порадою святого, відда�

лився в Скитську пустелю (у північно�західній

частині Єгипту) і там так прославився своїми

подвигами, що його стали називати “юнаком�

старцем”, оскільки, ледве досягнувши тридцяти�

річного віку, він проявив себе досвідченим чен�

цем. Тут преподобному Макарію доводилося бо�

ротися з бісами день і ніч, і вони волали, що не

можуть перемогти його, тому що він має велику

зброю — смирення.

Коли святому виповнилося 40 років, він був

висвячений в сан священика і поставлений на�

стоятелем ченців, які жили в Скитській пустелі.

В ці роки преподобний Макарій часто відвід�

ував великого Антонія, отримуючи від нього

повчання в духовних бесідах. Разом із двома ін�

шими учнями Макарій сподобився бути при�

сутнім при блаженній його смерті, і — ніби

якийсь великий спадок — отримав посох препо�

добного Антонія, яким той підтримував в доро�

зі своє немічне тіло. Разом з цим посохом пре�

подобний Макарій прийняв і дух Антонія Вели�

кого, як колись прийняв дух пророк Єлисей

після пророка Іллі. Силою його духу преподоб�

ний Макарій робив багато чудес. Одного разу

він розмовляв з черепом головного язичниць�

кого жерця, який розповідав про свої муки, і

про більш тяжкі й лютіші, яких зазнали ті, хто

пізнав ім’я Боже, але відкинув Його і заповідей

Його не виконував.

Через те, що до нього приходило безліч народу,

преподобний Макарій мав мало часу, аби в уса�

мітненні вдаватися до богопізнання. Тому він ви�

копав під своєю келією глибоку печеру, куди хо�

вався від тих, хто постійно приходив і порушував

його богопізнання і молитву. Преподобний Ма�

карій досяг таких успіхів у пізнанні святості, що

по його молитві Господь воскрешав померлих.

Незважаючи на таку висоту досягнутого богоупо�

дібнення, він продовжував зберігати незвичайне

смирення.

В роки царювання імператора Валента аріани�

на (364—378 рр.) преподобний Макарій Великий

разом із преподобним Макарієм Олександрій�

ським піддався переслідуванню з боку аріансько�

го єпископа Луки. Обох старців схопили і, поса�

дивши на корабель, відвезли на пустинний ос�

трів, де жили язичники. Там за молитвами святих

отримала зцілення дочка жерця, після чого сам

жрець і всі жителі острова прийняли святе хре�

щення. Дізнавшись про те, що сталося, аріан�

ський єпископ був присоромлений і дозволив

старцям повернутися в свої пустелі.

60 років провів святий Макарій в мертвій для

світу пустелі. Найбільше часу він проводив в бесі�

ді з Богом, часто перебуваючи в стані духовного

піднесення. Свій подвижницький досвід святий

втілив в глибокі богословські творіння. 50 бесід і

7 подвижницьких слів залишилися дорогоцінною

спадщиною духовної мудрості преподобного Ма�

карія Великого. Найвище благо і мета людини —

з’єднання душі з Богом, це основна думка в тво�

ріннях преподобного Макарія.

Преподобний дожив до 97�ми років, незадов�

го до смерті (+ бл. 390—391 рр.) йому явилися

преподобні Антоній і Пахомій, які повідомили

радісну звістку про близький перехід його в бла�

женні небесні обителі. Преподобний почав готу�

ватися до своєї смерті. Через дев’ять днів препо�

добному Макарію явився Херувим з безліччю

Ангелів. Коли свята душа преподобного Мака�

рія була взята Херувимом і піднеслася ним на

небо, деякі з отців духовними очима бачили, як

біси на віддалі стояли і волали, що уникнув їх

святий Макарій

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української Православної Церкви

У Деснянській РДА відбулося 
засідання комісії з питань 
погашення заборгованості 
із заробітної плати
Під олов ванням начальни а правління праці та

соціально о захист населення Деснянсь ої РДА
Анастасії Філонен о відб лося засідання тимчасо-

вої омісії з питань по ашення забор ованості із заробітної плати, пен-
сій, стипендій та інших соціальних виплат.
“Приємно відзначити, що Деснянсь ий — єдиний серед районів міс-

та, на підприємствах я о о відс тня забор ованість з виплати зарплат.
На жаль, цьо о не с ажеш про єдиний соціальний внесо до Пенсійно-
о фонд У раїни. Станом на 25 січня забор ованість за в азаним пла-
тежем мають 8 підприємств Деснянсь о о район ”,— зазначила пані
Філонен о.
Зо рема серед боржни ів з виплат до Пенсійно о фонд У раїни —

ТОВ “Біота-А ро”, ТОВ “Полірем”, ПП “Б дспецпрое т”, ТОВ “Союз
прое т менеджмент”, КП “Оптова база”, Філія “Київсь ий а ціонний
центр”, ТОВ “Сантехні ЛТД і Ко”, ТОВ “Вест Інженірин У раїна”. Най-
більша забор ованість на підприємствах — ТОВ “Союз прое т мене-
джмент” (206,5 тис. рн) та ТОВ “Сантехні ЛТД і Ко” (240,1 тис. рн).
На засіданні омісії б ло вирішено взяти до відома інформацію під-

приємств-боржни ів та всім їм під от вати рафі и рестр т ризації
забор ованості, дотрим ватися сплати подат ової забор ованості,
вчасно звіт ючи перед онтролюючими ор анами

Дарничани впроваджують 
авторську програму розвитку
конструктивних здібностей дітей
дошкільного віку
У рам ах Меморанд м про взаємороз міння

між Міністерством освіти і на и, молоді та спорт
У раїни та бла одійним фондом LEGO Foundation

та з метою ознайомлення з ходом впровадження про рами в нашій
державі ДНЗ № 800 відвідали оординатор прое т “Сприяння освіті”
Май л Ренвілард (США), фахівець з інноваційних методів навчання
Ханна Дженс ен (Данія) та спів оординатор прое т О сана Рома.
У 2011 році одним із перших не тіль и Дарниць ом районі, а й

Києві, набори онстр тора LEGO для дітей ві ом від 3 до 6 ро ів от-
римав подар но ДНЗ санаторно о тип № 256.
Торі та і набори отримав і ДНЗ № 800, на базі я о о б ло розпоча-

то впровадження авторсь ої про рами розвит онстр тивних здіб-
ностей дітей дош ільно о ві “LEGO- онстр ювання”.
Та , в о ремом приміщенні садоч а розміщено LEGO-центр “Країна

LEGO”, в я ом створено сприятливі мови, що ви ли ають дітей
стій ий інтерес до роботи з онстр тором.
Під час з стрічі б ло проведено заняття з LEGO- онстр ювання. Гос-

ті відзначили, що в за ладі створено належні мови для впровадження
про рами.
Педа о и ДНЗ № 800 отримали схвальні від и щодо ви ористання

інноваційних методів роботи з дітьми дош ільно о ві , розвит них
онстр тивних навичо .
Напри інці з стрічі відб лось об оворення питань щодо подальшої

співпраці між омпанією LEGO Foundation в рам ах про рами “Сприян-
ня освіті” та правлінням освіти Дарниць ої РДА.
Педа о и дитячо о за лад отримали подя за поп ляризацію

LEGO- онстр ювання, майстерність та творчість роботі

Шевченківський район — 
серед лідерів туристичної 
індустрії столиці
Про т ристично- льт рне життя Шевчен івсь о-
о район 2012 році йшлося на підс м овій Коле-
ії. Основні дося нення шевчен івців в ал зі ль-
т ри і т ризм оворять самі за себе. Та , торі в

районі запрацювали 4 м зеї, 6 отелів, т ристично-інформаційний
центр, від рито та ож 3 меморіальні дош и видатним діячам; проведе-
но ремонтно-реставраційні роботи Київсь ий дитячій ш олі мистецтв
№ 5 ім. Рев ць о о.
“Наразі впровадж ється новий прое т омпле сно о розвит тери-

торії — від пар Володимирсь а ір а до ф ні лер — та триває б -
дівництво КДШМ № 2 ім. Вери івсь о о”,— за важив перший заст п-
ни олови Шевчен івсь ої РДА Ві тор Давиден о.
Щодо дитячо-юнаць о о та сімейно о т ризм , то в районі відб ло-

ся 100 льт рно-т ристичних заходи; спішно діє про рама е с рсій-
но о обсл ов вання ш олярів; проведено омандні, сімейні та оди-
ночні зма ання з т ристично о ба атоборства; започат овано “К бо
Шевчен івсь о о район з техні и пішохідно о т ризм та спортивно о
орієнт вання”.
За словами Ві тора Давиден а, основними завданнями на 2013 рі в

сфері льт ри та т ризм є: наповнення та поп ляризація М зею дер-
жавотворення та Незалежності У раїни; впровадження соціально- ль-
т рно о прое т “Кро до мистецтва: за лади льт ри районів для и-
ян” та нових інвестиційних прое тів в ал зі т ризм ; започат вання
міжнародних та національних фестивалів; втілення спільних автентич-
них прое тів з пар ом “Київсь а Р сь”; проведення апремонт двох
бібліоте

Упродовж тижня до пунктів 
обігріву Голосієва звернулося 
109 осіб
Протя ом тижня з 21 по 27 січня 109 осіб звер-

н лось до п н тів обі рів , розташованих в Голосі-
єві. За алом в районі діють 5 та их наметів, облаш-
тованих на територіях “Володимирсь о о” (в л.

Горь о о, 115), “Одесь о о” (просп. А адемі а Гл ш ова, 32-38), “Де-
міївсь о о” (в л. Ізюмсь а, 1), “Терем и-2” (в л. Лятошинсь о о, 14)
рин ів та на території державної пожежної частини № 35, що знахо-
диться на в л. Касіяна, 7. В сіх п н тах працюють рят вальни и та
працівни и соціальних сл жб.
Найбільша іль ість відвід вачів спостері алась 26 та 27 січня — в

період найсильніших холодів. У ці дні безхатчен и мали можливість зі-
рітися, перепочити, випити арячо о чаю та поїсти

Особливо чарівно зв чала флейта Володимира Антонова при ви онанні м зи и
Моцарта

Новини районівНезабутня мелодія 
для флейти
Видатний віртуоз та педагог Володимир Антонов усе своє життя 
віддав музиці
Мирослава ЛЕУС
“Хрещатик”

З 4 по 9 люто о Києві
триватиме І Міжнародний
он рс ви онавців на де-
рев’яних д хових інстр -
ментах імені ле ендарно о
флейтиста-вірт оза та ви-
датно о педа о а Володи-
мира Антонова. Продов-
ж ючи традиції раїнсь ої
флейтової ш оли, він ви-
ховав ціл плеяд талано-
витих м зи антів, я і про-
славляють вітчизнян
ш ол д хових інстр мен-
тів всьом світі. “Ми по-
винні знати і пам’ятати
наших талановитих осо-
бистостей, я і зробили
олосальний внесо
розвито світово о м зич-
но о мистецтва”,— зазна-
чив олова ж рі он рс ,
ре тор КІМ ім. Р. М. Глі-
єра Оле сандр Злотни .

1 люто о — пам’ять свято о препо-
добно о Ма арія Вели о о (Є ипет-
сь о о) (390-391 рр.).
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Про внесення змін до рішення Київради від 20.09.2012 № 71/8355 
"Про розробку детального плану території в районі вулиць Тепловозної, 

Здолбунівської, Драгоманова"
Рішення Київської міської ради № 765/9049 від 25 грудня 2012 року

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою приведення рішення Київської міської ради від
20.09.2012 № 71/8355 "Про розробку детального плану території в районі вулиць Тепловозної, Здолбунівської, Драгоманова" у від

повідність до Генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 20.09.2012
№ 71/8355 "Про розробку детального плану території в районі вулиць
Тепловозної, Здолбунівської, Драгоманова", замінивши у тексті рішення
слово "Дніпровському" на слово "Дарницькому".

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін до Порядку здійснення самоврядного контролю 
за використанням і охороною земель у м. Києві, затвердженого рішенням 

Київської міської ради від 25.09.2003 № 16/890
Рішення Київської міської ради № 716/9000 від 25 грудня 2012 року

Відповідно до статей 9, 187, 189 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве са

моврядування в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 № 901 "Про додаткові заходи щодо врегулювання зе

мельних відносин", Київська міська рада вирішила

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Порядку здійснення самоврядного контролю за ви%
користанням і охороною земель у м. Києві, затвердженого рішенням Ки%
ївської міської ради від 25.09.2003 № 16/890, а саме:

— у підпункті 1.2 пункт 1 абзац 12 виключити (справа А%20479).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про порядок денний пленарного засідання X сесії Київради VI скликання
20.12.2012

Рішення Київської міської ради № 655/8939 від 20 грудня 2012 року
Враховуючи подання постійних комісій Київради, Президії Київради, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до порядку денного пленарного засідання X сесії Київради VI
скликання 20.12.2012 такі питання:

1. Про направлення депутатських запитів Київському міському голо%
ві та посадовим особам.

2. Про дострокове припинення повноважень депутата Київської місь%
кої ради Бригинця О. М.

3. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
29.12.2011 № 1099/7335 “Про Програму соціально%економічного роз%
витку міста Києва на 2012 рік”.

4. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
29.12.2011 № 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012 рік”.

5. Про Програму соціального і економічного розвитку міста Києва на
2013 рік.

6. Про бюджет міста Києва на 2013 рік.
7. Про рішення Київської міської ради “Про бюджет міста Києва на

2013 рік”.
8. Про заходи щодо залучення кредиту від Північної екологічної фі%

нансової корпорації (НЕФКО) та надання місцевої гарантії.
9. Про звільнення гр. Євтушенка В. І. від сплати пайової участі (внес%

ку) у створенні соціальної та інженерно%транспортної інфраструктури 
м. Києва.

10. Про звільнення Головного управління культури виконавчого орга%
ну Київради (Київської міської державної адміністрації) від сплати пайо%
вої участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно%транспортної ін%
фраструктури м. Києва.

11. Про звільнення державного підприємства “Виробниче об’єднан%
ня “Київприлад” Державного космічного агентства України від сплати
пайової участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно%транспорт%
ної інфраструктури м. Києва.

12. Про зменшення розміру пайової участі (внесків) у створенні соці%
альної та інженерно%транспортної інфраструктури м. Києва.

13. Про дозвіл управлінню освіти Голосіївської районної в м. Києві
державної адміністрації на списання боргу з орендних платежів приват%
ному навчальному закладу “Загальноосвітня школа I — III ступенів — ди%
тячий садок “Міцва%613”.

14. Про затвердження плану діяльності Київської міської ради з під%
готовки проектів регуляторних актів на 2013 рік.

15. Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотан%
ня про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Раду%
ки Тетяни Петрівни.

16. Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотан%
ня про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Тупа%
ло Вікторії Володимирівни.

17. Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотан%
ня про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Нові%
кової Раїси Іванівни.

18. Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотан%
ня про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Ши%
поти Любові Іванівни.

19. Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотан%
ня про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Поч%
тар Валентини Леонтіївни.

20. Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотан%
ня про нагородження Грамотою Верховної Ради України Воробйова Ар%
кадія Владиславовича.

21. Про надання дозволу на створення органу самоорганізації насе%
лення “Комітет мікрорайону “Дніпровець” у Дніпровському районі м. Ки%
єва.

22. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
27.10.2011 № 384/6600 “Про затвердження Порядку видалення зелених
насаджень на території міста Києва”.

23. Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ра%
ди від 25.05.2011 № 199/5586 “Про затвердження Міської цільової про%
грами сприяння в забезпеченні діяльності судів загальної юрисдикції та
інших судових органів у місті Києві на 2011 — 2015 роки”.

24. Про питання діяльності дитячої поліклініки № 2 Дніпровського
району м. Києва.

25. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
15.03.2012 № 208/7545 “Про затвердження міської цільової програми
“Здоров’я киян” на 2012 — 2016 роки”.

26. Про припинення комунального підприємства “Шевченківська
районна клініка ветеринарної медицини”.

27. Про затвердження змін до додатка 2 до Міської цільової програ%
ми розвитку туризму в м. Києві до 2015 року.

28. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
25.12.2008 № 1051/1051 “Про правила благоустрою міста Києва”.

29. Про створення комунального закладу виконавчого органу Київ%
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Київ%
ський міський методичний центр закладів культури та навчальних за%
кладів”.

30. Про внесення змін до рішення Київради від 01.11.2012
№ 220/8504 “Про затвердження списків присяжних районних судів міс%
та Києва”.

31. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
27.11.2008 № 642/642 “Про безплатний проїзд у м. Києві працівників
міліції, податкової міліції та Служби безпеки України”.

32. Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва від 31
жовтня 2012 року № 07/1/1%283%вих%12 на рішення Київської міської ра%
ди від 14 липня 2011 року № 378/5765 “Про питання впорядкування ді%

яльності суб’єктів господарювання в галузі зв’язку та інформаційних
технологій”.

33. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
17.02.2011 № 19/5406 “Про затвердження міської цільової програми
“Турбота. Назустріч киянам” на 2011 — 2015 роки”.

34. Про внесення змін до рішення Київради від 17.02.2011
№ 23/5410 “Про затвердження міської цільової програми “Соціальне
партнерство” на 2011 — 2015 роки”.

35. Про затвердження попереднього звіту тимчасової контрольної ко%
місії Київради щодо перевірки використання приміщень та якості харчу%
вання дітей у навчальних закладах міста Києва.

36. Про припинення шляхом ліквідації спеціалізованого комунально%
го підприємства “Поділ%ліфт”.

37. Про затвердження Положення про інформаційно%телекомуніка%
ційну систему “Єдиний інформаційний простір територіальної громади
міста Києва”.

38. Про передачу у володіння та користування публічному акціонер%
ному товариству “Київенерго” технологічного обладнання квартальної
котельні на вул. М. Котельникова, 62.

39. Про скасування рішення Київської міської ради від 05.04.2012
№ 399/7736 “Про надання згоди на безоплатне прийняття до комуналь%
ної власності територіальної громади міста Києва об’єкта незавершено%
го будівництва — господарського блоку, розташованого на ділянці 62 у
10%му мікрорайоні житлового масиву Осокорки у Дарницькому районі
міста Києва”.

40. Про зарахування до комунальної власності територіальної грома%
ди міста Києва об’єктів комунального призначення.

41. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва.

42. Про закріплення за комунальним підприємством електромереж
зовнішнього освітлення м. Києва “Київміськсвітло” елементів ілюмінації.

43. Про зарахування до комунальної власності територіальної грома%
ди міста Києва майна.

44. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
12.07.2012 № 696/8033 “Про передачу до сфери управління Дніпров%
ської районної в місті Києві державної адміністрації нежитлових примі%
щень у нежитловому будинку на вул. Райдужній, 23 для розміщення ам%
булаторії сімейних лікарів”.

45. Про припинення товариства з обмеженою відповідальністю “Му%
зей міста Києва” шляхом приєднання до Музею історії міста Києва.

46. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
27.10.2011 № 396/6612 “Про деякі питання діяльності комунальних під%
приємств, що належать до комунальної власності територіальної грома%
ди м. Києва та передаються до сфери управління Деснянської районної
в місті Києві державної адміністрації”.

47. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових при%
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва.

48. Про припинення комунального автотранспортного підприємства
Солом’янського району м. Києва.

49. Про списання основного засобу, який належить до комунальної
громади міста Києва.

50. Про реорганізацію закладу культури “Творча вітальня майстрів
оперного та балетного мистецтва “Духовна спадщина” імені Івана Коз%
ловського”.

51. Про надання згоди на передачу житлового комплексу у провулку
І. Козловського, 4 з комунальної власності територіальної громади міс%
та Києва на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будин%
ку “Наш дім 4”.

52. Про вихід зі складу учасників товариства з обмеженою відпові%
дальністю “Муніципальний театр “Київ”.

53. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 лю%
того 2011 року № 30/5417 “Про зарахування до комунальної власності
територіальної громади міста Києва закінчених будівництвом об’єктів
комунального призначення”.

54. Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної влас%
ності територіальної громади міста Києва єдиним претендентам на пра%
во оренди.

55. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових при%
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва.

56. Про передачу у позичку (користування) Всеукраїнській громад%
ській організації “Асоціація казначеїв України” нежитлових приміщень
комунальної власності територіальної громади міста Києва.

57. Про передачу в оренду нежитлового приміщення комунальної
власності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на
право оренди та внесення змін до окремих рішень Київської міської ра%
ди.

58. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
31.03.2011 № 100/5487 “Про Програму приватизації комунального май%
на територіальної громади міста Києва на 2011 — 2012 роки”.

59. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових при%
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва.

60. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових при%
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва.

61. Про надання згоди на передачу цілісного майнового комплексу
Київської міської клінічної лікарні “Київський міський центр серця” у
державну власність.

62. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 31 бе%
резня 2011 року № 100/5487 “Про Програму приватизації комунально%
го майна територіальної громади міста Києва на 2011 — 2012 роки”.

63. Про внесення змін до рішень Київської міської ради від
17.03.2005 № 140/2716 “Про надання пільг щодо плати за землю”, від
26.07.2007 № 43/1877 “Про затвердження технічної документації з нор%
мативної грошової оцінки земель м. Києва” (А%20402).

64. Про проведення нормативної грошової оцінки земель міста Києва
(А%20480).

65. Про розроблення детального плану території багатофункціональ%
ного житлового району на землях державного підприємства “Науково%
дослідний виробничий агрокомбінат “Пуща%Водиця”, що прилягають до
вул. Маршала Гречка та просп. Правди в Подільському районі м. Києва.

66. Про передачу інформації про земельні ділянки в межах міста Ки%
єва (А%20543).

67. Про внесення змін до Порядку здійснення самоврядного контро%
лю за використанням і охороною земель у м. Києві, затвердженого рі%
шенням Київської міської ради від 25.09.2003 № 16/890 (А%20479).

68. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 19 груд%
ня 2002 року № 182/342 “Про затвердження Положення про Головне
управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації)” (А%20553).

69. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству “Житлоін%
вестбуд%УКБ” на вул. Соломії Крушельницької (житловий масив Осокор%
ки%Північні, 11 мікрорайон) у Дарницькому районі м. Києва для будів%
ництва житлових будинків, в тому числі доступного житла, та будівниц%
тва загальноосвітньої школи з басейном (К%20211).

70. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству “Київтранс%
парксервіс” на вул. Миколи Островського, 48/50 у Солом’янському
районі м. Києва для влаштування, експлуатації та обслуговування від%
критої автостоянки з об’єктами транспортної інфраструктури (К%20246).

71. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки закритому акціонерному товариству “Екс%
педиція” на вул. Луговій, 1%а в Оболонському районі м. Києва для екс%
плуатації та обслуговування адміністративних, виробничих та склад%
ських будівель (К%18341).

72. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальніс%
тю “Будівельна компанія “Міськбудінвест” на вул. Промисловій, 4 у Го%
лосіївському районі м. Києва для реконструкції, експлуатації та обслуго%
вування існуючих будівель і споруд адміністративно%виробничого та
складського призначення (К%17592).

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

74. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки ритуальній службі спеціалізованого кому%
нального підприємства “Спеціалізований комбінат підприємств кому%
нально%побутового обслуговування” на Гостомельському шосе в Обо%
лонському районі м. Києва для облаштування кладовища з будівниц%
твом господарських будівель і споруд (К%17410).

75. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Національному авіаційному університету
на вул. Дружківській, 6 — 8 у Святошинському районі м. Києва для бу%
дівництва, експлуатації та обслуговування комплексу навчальних, спор%
тивних, господарських будівель, гуртожитку та житлових будинків 
(К%18288).

76. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою що%
до відведення земельних ділянок публічному акціонерному товариству
“КИЇВЕНЕРГО” у Солом’янському районі м. Києва (К%20499).

77. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальніс%
тю “Пульсар” на вул. Луговій, 15 (літ. К) в Оболонському районі м. Ки%
єва для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі з офісними
приміщеннями, приміщеннями магазину автозапчастин та станції тех%
нічного обслуговування автомобілів (К%18561).

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

79. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству “Генеральна
дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представ%
ництв” на вул. Златоустівській, 27, 35, 37 — 39 у Шевченківському райо%
ні м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово%
офісного комплексу з підземними паркінгами та гостьовими автостоян%
ками (К%20583).

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

81. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що%
до відведення земельної ділянки гаражно%будівельному кооперативу
“Березняки%4” на вул. Березняківській, 21 у Дніпровському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування гаражів (К%16960).

82. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки автокооперативу по будівництву та екс%
плуатації гаражів “Мінський” на вул. Петра Дегтяренка, 1 в Оболонсько%
му районі м. Києва для експлуатації та обслуговування гаражів 
(К%16182).

83. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки гаражно%будівельному кооперативу “Су%
путник” Дарницького району м. Києва на вул. Червоноармійській, 18/24
у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та обслуговування га%
ражів (К%17720).

84. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки приватному акціонерному товариству “ТЕ%
ЛЕКАНАЛ “ІНТЕР” на вул. Дмитрівській, 30 у Шевченківському районі 
м. Києва для реконструкції з добудовою, експлуатації та обслуговуван%
ня адміністративно%складських будівель з вбудовано%прибудованими
приміщеннями та паркінгом (К%20124).

85. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки прокуратурі міста Києва на вул. Тверській,
7 у Печерському районі м. Києва для будівництва та обслуговування ад%
міністративно%офісної будівлі (К%20518).

86. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою що%
до відведення земельних ділянок публічному акціонерному товариству
“КИЇВЕНЕРГО” в Оболонському районі м. Києва для експлуатації та об%
слуговування трансформаторних підстанцій (К%20484).

87. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок публічному акціонерному товариству
“КИЇВЕНЕРГО” у Святошинському районі м. Києва (К%20478).

88. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству “КИ%
ЇВЕНЕРГО” на бульв. Тараса Шевченка, 42 у Шевченківському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування трансформаторної підстан%
ції (ТП33) (К%20399).

89. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству “Київтранс%
парксервіс” на вул. Булаховського, 3 у Святошинському районі м. Києва
для влаштування, експлуатації та обслуговування відкритої автостоянки
з об’єктами транспортної інфраструктури (К%20170).

90. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству “Київтранс%
парксервіс” на перетині вул. Оноре де Бальзака та вул. Костянтина
Данькевича у Деснянському районі м. Києва для надання послуг з пар%
кування автотранспорту, будівництва, експлуатації та обслуговування

багаторівневого паркінгу з об’єктами транспортної інфраструктури,
приміщеннями торговельно%офісного та соціально%побутового призна%
чення (К%20158).

91. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що%
до відведення земельної ділянки комунальному підприємству “Київ%
транспарксервіс” на вул. Симиренка, 22%г у Святошинському районі 
м. Києва для надання послуг з паркування автотранспорту, будівництва,
експлуатації та обслуговування багаторівневого паркінгу з об’єктами
транспортної інфраструктури, приміщеннями торговельно%офісного та
соціально%побутового призначення (К%20244).

92. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству “Київтранс%
парксервіс” на Кільцевій дорозі у Святошинському районі м. Києва для
влаштування та експлуатації відкритої автостоянки з об’єктами транс%
портної інфраструктури (К%20155).

93. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству “Київтранс%
парксервіс” на перетині вул. Ревуцького та вул. Анни Ахматової у Дар%
ницькому районі м. Києва для влаштування, експлуатації та обслугову%
вання відкритої автостоянки з об’єктами транспортної інфраструктури
(К%20077).

94. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальніс%
тю “КВІТКОВА ГАЛЯВИНА” на вул. Мельникова, 1 у Шевченківському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування існуючого майново%
го комплексу (К%20230).

95. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальніс%
тю “БОНАП” на просп. Правди, 19 (літ. Б) у Подільському районі м. Ки%
єва для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельного цен%
тру (К%20175).

96. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки підприємству громадського харчування у
формі товариства з обмеженою відповідальністю “ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ” на
бульв. Дружби народів, 13 (літ. Б) у Печерському районі м. Києва для
реконструкції, обслуговування та експлуатації об’єкта громадського об%
слуговування (К%20167).

97. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки закритому акціонерному товариству “ЄВ%
РОПОРТ” на вул. Вадима Гетьмана, 46%б у Солом’янському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування торговельно%побутового
центру (К%16269).

98. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Беганській Регіні Петрівні на
Андріївському узвозі, 30%б у Подільському районі м. Києва для експлу%
атації та обслуговування галереї художнього мистецтва та об’єктів гро%
мадського призначення (К%19777).

99. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
зміни цільового призначення земельних ділянок приватному підприєм%
ству “ДЕВ ОЙЛ” на просп. Броварському, 53%а у Дніпровському районі
м. Києва для будівництва та експлуатації автозаправного комплексу (К%
20043).

100. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що%
до відведення земельної ділянки комунальному підприємству “Київ%
транспарксервіс” на вул. Леніна, 55 у Дарницькому районі м. Києва для
влаштування та експлуатації відкритої автостоянки з об’єктами транс%
портної інфраструктури (К%20322).

101. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що%
до відведення земельної ділянки комунальному підприємству “Київ%
транспарксервіс” на вул. Єлизавети Чавдар, 1 — 3 у Дарницькому райо%
ні м. Києва для влаштування та експлуатації відкритої автостоянки з об’%
єктами транспортної інфраструктури (К%20324).

102. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що%
до відведення земельних ділянок товариству з обмеженою відповідаль%
ністю “АВТОБАНСЕРВІС” на перетині вул. Полярної та вул. Петра Дегтя%
ренка в Оболонському районі м. Києва для експлуатації та обслугову%
вання об’єктів транспортної інфраструктури (під’їзду та виїзду до авто%
заправного комплексу) (К%18772).

103. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що%
до відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідаль%
ністю “АВТОБАНСЕРВІС” на вул. Миколи Трублаїні, 1%б у Святошинсько%
му районі м. Києва для влаштування під’їзду та виїзду (К%19746).

104. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що%
до відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідаль%
ністю “ІНВЕСТТЕХНОПРОМ” на вул. Ливарській, 5%а в Оболонському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування адміністративних,
виробничих та складських будівель і споруд (К%20607).

105. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що%
до відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідаль%
ністю “Завод офісних та спеціальних меблів” на просп. Академіка Вер%
надського, 24 у Святошинському районі м. Києва для будівництва жит%
лового комплексу (К%20318).

106. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що%
до відведення земельної ділянки комунальному підприємству “Київ%
транспарксервіс” на просп. Академіка Глушкова, 1 у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування під%
земного паркінгу, громадських будівель і споруд із заїздами та гостьо%
вою автостоянкою (К%20314).

107. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що%
до відведення земельної ділянки громадянину Приходьку Олексію Івано%
вичу на вул. Бродівській, 92%а у Голосіївському районі м. Києва для бу%
дівництва та обслуговування житлового будинку, господарських буді%
вель і споруд (К%19323).

108. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що%
до відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідаль%
ністю “ПАРКПРОЕКТІНВЕСТ” на вул. Михайла Грушевського, 16 у Печер%
ському районі м. Києва для реконструкції та подальшої експлуатації 
об’єкта рекреаційного призначення та створення озеленених територій
загального користування (К%20179).

109. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що%
до відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідаль%
ністю “САЛЬСАБІЛЬ” на вул. Краківській, 3 у Дніпровському районі 
м. Києва для розміщення об’єктів транспортної інфраструктури та ство%
рення озеленених територій загального користування (К%20447).

110. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що%
до відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідаль%
ністю “СПЕКТРСЕРВІС%ТРЕЙД” на вул. Ушинського, 14%а у Солом’ян%
ському районі м. Києва для експлуатації, обслуговування та реконструк%
ції нежилої споруди — магазину (К%20048).

111. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що%
до відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідаль%
ністю “МАРВІ” на просп. Юрія Гагаріна, 19%а у Дніпровському районі 
м. Києва для реконструкції, експлуатації та обслуговування закладу гро%
мадського харчування з магазином (К%20142).

112. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що%
до відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідаль%
ністю “ЧЕРВОНИЙ ХАМЕЛЕОН” на Набережному шосе, 25 у Печерсько%
му районі м. Києва для реконструкції нежитлової будівлі під заклад гро%
мадського харчування з подальшим його обслуговуванням (К%20456).

113. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту земле%
устрою щодо відведення земельних ділянок товариству з обмеженою
відповідальністю “МАКАНДР” на вул. Миропільській, 4 у Деснянському
районі м. Києва для створення транспортної інфраструктури (К%18679).

114. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту земле%
устрою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю “ВАРУНА%ВЕСТ” на розі вул. Вишгородської та Великої
Кільцевої дороги в Оболонському районі м. Києва для будівництва, екс%
плуатації та обслуговування об’єкта транспортної інфраструктури та до%
рожнього господарства (К%17737).
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115. Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки фізичній особі — під%
приємцю Павловській Ларисі Петрівні для реконструкції кіоску під мага%
зин, його експлуатації та обслуговування на вул. Архітектора Ніколаєва,
7 у Деснянському районі м. Києва (А%20310).

116. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
“Зв’язок плюс” земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
адміністративно%складської будівлі на бульв. Академіка Вернадського,
79%а у Святошинському районі м. Києва (А%15969).

117. Про передачу земельної ділянки приватному підприємству “Гуд%
волі” для експлуатації та обслуговування торговельного центру на вул.
Ревуцького, 26 у Дарницькому районі м. Києва (А%7710).

118. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВ%
ЕНЕРГО” земельної ділянки для експлуатації та обслуговування транс%
форматорної підстанції (ТП%3218) на вул. Героїв Севастополя, 39/8 (літ.
В) у Солом’янському районі м. Києва (Д%5384).

119. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВ%
ЕНЕРГО” земельної ділянки для експлуатації та обслуговування транс%
форматорної підстанції (ТП%2725) на вул. Бакуніна, 3 (літ. Ц) у Солом’ян%
ському районі м. Києва (Д%5456).

120. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВ%
ЕНЕРГО” земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розпо%
дільчого пункту (РП%64) на вул. Героїв Севастополя, 13 (літ. Б) у Соло%
м’янському районі м. Києва (Д%5413).

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

122. Про передачу земельної ділянки громадянину Ковальчуку Вади%
му Ростиславовичу для експлуатації та обслуговування нежитлових бу%
динків дитячого оздоровчого комплексу сімейного типу на Столичному
шосе, 149 (літ. “1М” корпус 37; літ. “2М” корпус 38; літ. “1С”) у Голосі%
ївському районі м. Києва (А%20513).

123. Про передачу амбулаторії лікарів загальної практики в селищі
Биківня для експлуатації та обслуговування поліклініки на вул. Кисло%
водській, 20 у Деснянському районі м. Києва (Д%1855).

124. Про надання Дніпровській районній в місті Києві державній ад%
міністрації земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуго%
вування бюветного комплексу на вул. Сергія Лазо, 5 у Дніпровському
районі м. Києва (А%20333).

125. Про надання Дніпровській районній в місті Києві державній ад%
міністрації земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуго%
вування бюветного комплексу на просп. Павла Тичини, 28%б у Дніпров%
ському районі м. Києва (А%20331).

126. Про надання центральній районній поліклініці Святошинського
району міста Києва земельної ділянки для реконструкції будівель (нежи%
лих) під стоматологічне відділення з подальшою експлуатацією та об%
слуговуванням на вул. Миколи Ушакова, 16 у Святошинському районі м.
Києва (Д%2388).

127. Про надання казенному підприємству “Радіовимірювач” земель%
ної ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі і споруд дитячо%
го садка на вул. Дніпродзержинській, 110 у Дарницькому районі м. Ки%
єва (Д%5744).

128. Про передачу кооперативу по будівництву та експлуатації інди%
відуальних гаражів “Приладний” земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування індивідуальних гаражів у пров. Приладному, 46/2 у Свя%
тошинському районі м. Києва (А%0645).

129. Про передачу “Автокооперативу № 3” земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування існуючих гаражів на вул. Курнатовсько%
го, 32/2 у Дніпровському районі м. Києва (А%8108).

130. Про надання ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ “НАЦІОНАЛЬНИЙ
ЦЕНТР ДІЛОВОГО ТА КУЛЬТУРНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА “УКРАЇНСЬКИЙ
ДІМ” земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівлі “ДП
“Український дім” на вул. Хрещатик, 2 у Шевченківському районі м. Ки%
єва (А%20472).

131. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
“Об’єднання Українських Інвестицій” земельної ділянки для реконструк%
ції та будівництва адміністративних приміщень з подальшою їх експлу%
атацією та обслуговуванням на вул. Березняківській, 8%а у Дніпровсько%
му районі м. Києва (Д%4637).

132. Про надання Державному підприємству “Олімпійський навчаль%
но%оздоровчий центр “Конча%Заспа” земельних ділянок для експлуатації
та обслуговування адміністративних та навчально%спортивних корпусів
та для розміщення площинних спортивних споруд на Столичному шосе,
19 у Голосіївському районі м. Києва (А%20158).

133. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВ%
ЕНЕРГО” земельної ділянки для експлуатації та обслуговування підстан%
ції “Голосіївська” на просп. 40%річчя Жовтня, 85 (літ. А) у Голосіївському
районі м. Києва (Д%5471).

134. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВ%
ЕНЕРГО” земельної ділянки для експлуатації та обслуговування підстан%
ції “Марийська” на вул. Ванди Василевської, 27 (літ. А) у Шевченківсько%
му районі м. Києва (Д%5537).

135. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВ%
ЕНЕРГО” земельної ділянки для експлуатації та обслуговування транс%
форматорної підстанції (ТП%2163) на вул. Академіка Туполєва, 20 — 22
(літ. Б) у Шевченківському районі м. Києва (Д%5459).

136. Про надання земельної ділянки Державному територіально%га%
лузевому об’єднанню “Південно%Західна залізниця” для обслуговування
та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту в межах Голо%
сіївського району м. Києва (А%19556).

137. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “АР%
ДІС” земельної ділянки для експлуатації та обслуговування виробничо%
складських будівель та адміністративно%сервісного корпусу на вул. Бер%
ковецькій, 1 у Святошинському м. Києва (А%4691).

138. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “БАЗІС
ПЛЮС” земельної ділянки для експлуатації та обслуговування офісної
будівлі на вул. Петра Радченка, 27 — 29 (літера “А”) у Солом’янському
районі м. Києва (А%19240).

139. Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПРОІНВЕСТ СЕРВІС” для реконструкції, експлу%
атації та обслуговування адміністративної будівлі на вул. Володимир%
ській, 57%б у Шевченківському районі м. Києва (Д%6636).

140. Про передачу публічному акціонерному товариству “Реклама” зе%
мельної ділянки для експлуатації та обслуговування адміністративно%вироб%
ничого майнового комплексу на вул. Верхній Вал, 2%а та вул. Верхній Вал —
вул. Воздвиженській, 4 — 12 у Подільському районі м. Києва (А%9053).

141. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
“ПРЕМ’ЄР ГРУП” земельної ділянки для обслуговування та експлуатації
об’єктів торговельно%розважального та соціально%культурного призна%
чення на вул. Олександра Мишуги, 6 у Дарницькому районі м. Києва (А%
20378).

142. Про передачу підприємству з іноземною інвестицією “ОСТ%ВЕСТ
ЕКСПРЕС” земельної ділянки для обслуговування та експлуатації склад%
ського майнового комплексу на вул. Дніпровській, 1 в Оболонському
районі м. Києва (Д%6350).

143. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “РЄНТ%
СЕРВІС” земельної ділянки для будівництва житлового комплексу з тор%
гово%офісними об’єктами та паркінгом на вул. Сурикова, 3 у Солом’ян%
ському районі м. Києва (Д%6663).

144. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю ФІР%
МІ “РАССВЕТ%7 ЛТД” договору оренди земельної ділянки для експлуата%
ції та обслуговування складського павільйону на вул. Західній, 12 у Со%
лом’янському районі м. Києва (А%15989).

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

146. Про поновлення Центральній базі забезпечення Державного де%
партаменту України з питань виконання покарань (Державній установі)
договору оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
будівель і споруд бази на вул. Святошинській, 27 у Святошинському
районі м. Києва (А%18621).

147. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
“ПРОФІЛ” договору оренди земельної ділянки для будівництва, обслу%
говування та експлуатації офісно%житлового комплексу з підземним
паркінгом на перетині вул. Кудряшова та вул. Петра Красикова у Соло%
м’янському районі м. Києва (А%20319).

148. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
“ПРОМТЕК” договору оренди земельної ділянки для будівництва, екс%
плуатації та обслуговування культурно%розважального комплексу з тор%
говельними, адміністративно%офісними приміщеннями та паркінгом за%
гального користування на просп. Космонавта Комарова, 48 у Солом’ян%
ському районі м. Києва (А%20122).

149. Про поновлення публічному акціонерному товариству “Україн%
ський центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті
України” договору оренди земельної ділянки для будівництва житлового
будинку з вбудовано%прибудованими об’єктами соціально%побутового
призначення та паркінгом на вул. Володі Дубініна, 2 (літ. “А”) у Голосіїв%
ському районі м. Києва (А%20334).

150. Про поновлення кооперативу по будівництву та експлуатації ін%
дивідуальних гаражів “Райдуга” договору оренди земельної ділянки для
обслуговування та експлуатації гаражів на вул. Вербовій, 6 в Оболон%
ському районі м. Києва (А%15938).

151. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
“Плеяда” договору оренди земельних ділянок для будівництва автоза%
правної станції на вул. Братиславській між вул. Шолом%Алейхема та вул.
Академіка Курчатова у Деснянському районі м. Києва (А%19227).

152. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю “ЕЛ.
ЕЙ” договору оренди земельної ділянки для експлуатації та обслугову%
вання закладу громадського харчування на просп. Павла Тичини, 20%б у
Дніпровському районі м. Києва (А%19465).

153. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю “ОФ%
ПРОДИВ” договору оренди земельної ділянки для будівництва житлово%
го будинку з вбудованими торговельно%офісними приміщеннями та під%
земним паркінгом на вул. Петра Запорожця, 26%а у Дніпровському райо%
ні м. Києва (А%20470).

154. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю “МЕ%
ГА” договору оренди земельної ділянки для будівництва та експлуатації
зони короткочасного відпочинку з об’єктом громадського харчування
(кафе) на вул. Мілютенка, 44 у Деснянському районі м. Києва (А%20213).

155. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю “Су%
часні будівельні технології” договору оренди земельної ділянки для екс%
плуатації та обслуговування боулінг%центру на вул. Попудренка, 1%а у
Дніпровському районі м. Києва від 26.01.2007 № 66%6%00385 та внесен%
ня змін до нього (А%19430).

156. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю “КІВ”
договору оренди земельної ділянки на перетині вул. Приозерної та
просп. Героїв Сталінграда в Оболонському районі м. Києва від
13.04.2006 № 78%6%00362 (А%19017).

157. Про передачу громадянину Пояті Володимиру Васильовичу,
члену садівничого товариства “Дружба%1” Харківського району м. Києва,
земельної ділянки для ведення колективного садівництва на вул. Садо%
вій, 81 діл. 63 у Дарницькому районі м. Києва (А%1993).

158. Про передачу громадянці Рафаелян Меланії Петрівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житло%
вого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Ватутіна, 38%а у
Солом’янському районі м. Києва (А%17756).

159. Про передачу громадянці Соляник Олені Іванівні у приватну
власність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва на
вул. Горького, 44 у Деснянському районі м. Києва (А%11977).

160. Про передачу громадянці Лопух Лесі Миколаївні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житло%
вого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Льва Толстого, 
1%б/1 у Деснянському районі м. Києва (А%4047).

161. Про передачу громадянці Ніколаєвій Валерії Євгенівні у приват%
ну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування жит%
лового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Сошенка, 10%є
у Подільському районі м. Києва (А%11396).

162. Про передачу громадянці Поляковій Аллі Дмитрівні земельної ді%
лянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господар%
ських будівель і споруд на вул. Весняній, 36%б у Голосіївському районі
м. Києва (А%5412).

163. Про передачу громадянці Тетянчук Вірі Василівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житло%
вого будинку, господарських будівель і споруд у пров. Московському, 
3%г у Солом’янському районі м. Києва (А%6248).

164. Про передачу громадянину Бодні Олександру Леонідовичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговуван%
ня житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Малин%
ській, 6 у Святошинському районі м. Києва (А%13995).

165. Про передачу громадянці Карпцовій Марині Вікторівні у приват%
ну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування жит%
лового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Жданова, 33%а
у Дарницькому районі м. Києва (А%17932).

166. Про передачу громадянину Помогайбу Богдану Веніаміновичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговуван%
ня житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Левад%
ній, 12%с у Дарницькому районі м. Києва (А%17760).

167. Про передачу громадянам Романюку Олегу Володимировичу та
Романюк Анні Сергіївні у спільну часткову власність земельної ділянки
для ведення індивідуального садівництва на Харківському шосе, 244%б у
Дарницькому районі м. Києва (А%12714).

168. Про передачу громадянці Тригуб Надії Петрівні у приватну влас%
ність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Левадній, 12%т у Дар%
ницькому районі м. Києва (А%17759).

169. Про передачу громадянам Бугаєву Валерію Григоровичу та Бу%
гаєвій Валентині Федорівні у спільну часткову власність земельної ді%
лянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового бу%
динку, господарських будівель і споруд у пров. Черешневому, 22%б у Го%
лосіївському районі м. Києва (А%18363).

170. Про передачу громадянину Ільєнку Сергію Васильовичу у при%
ватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Сєдова, 
3%а у Деснянському районі м. Києва (А%9331).

171. Про передачу громадянину Лещенку Віктору Мусійовичу у при%
ватну власність земельної ділянки для ведення індивідуального садів%
ництва на вул. Комуністичній, 38%а у Дніпровському районі м. Києва 
(А%7889).

172. Про передачу громадянці Левченко Олені Анатоліївні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житло%
вого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Нижній Вал, 32%а
у Дарницькому районі м. Києва (А%8292).

173. Про передачу громадянці Степаненко Надії Василівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житло%
вого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Малоземельній,
3%в у Дарницькому районі м. Києва (А%13288).

174. Про передачу громадянину Омельчуку Олександру Миколайови%
чу у приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуго%
вування житлового будинку, господарських будівель і споруд у пров.
Шевченка, 14%г у Солом’янському районі м. Києва (А%14652).

175. Про передачу громадянам Юрченко Розалії Петрівні, Юрченко
Наталії Миколаївні, Бедрову Андрію Сергійовичу, Бедровій Оксані Сер%
гіївні у спільну часткову власність земельної ділянки для ведення індиві%
дуального садівництва на вул. Повітрофлотській, 3 у Солом’янському
районі м. Києва (А%9702).

176. Про передачу громадянці Молодцовій Ларисі Володимирівні у
приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговуван%
ня житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Шевчен%
ка, 154%б у Солом’янському районі м. Києва (А%17200).

177. Про передачу громадянину Левченку Миколі Валерійовичу у
приватну власність земельної ділянки для ведення індивідуального са%
дівництва на вул. Шевченка, 124 у Солом’янському районі м. Києва (А%
17766).

178. Про передачу громадянину Бабію Валерію Петровичу у приват%
ну власність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва
на вул. Шевченка, 92 у Солом’янському районі м. Києва (А%9781).

179. Про передачу громадянкам Терській Ніні Андріївні та Осауленко
Лесі Андріївні у спільну часткову власність земельної ділянки для веден%
ня індивідуального садівництва на вул. Фадєєва, 34 у Святошинському
районі м. Києва (А%13839).

180. Про передачу громадянкам Черновій Тетяні Кирилівні та Собко
Людмилі Василівні у приватну власність земельних ділянок для ведення
індивідуального садівництва на вул. Кирпоноса, 18%а у Шевченківсько%
му районі м. Києва (А%5840).

181. Про передачу громадянці Арзіані Ніно Хутаївні у приватну влас%
ність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва на
вул. Кишинівській, 28 у Солом’янському районі м. Києва (А%17827).

182. Про передачу громадянину Бойку Леоніду Дмитровичу земель%
ної ділянки для експлуатації та обслуговування житлового будинку на
вул. Гончарній, 24 (урочища Гончарі, Кожум’яки) у Шевченківському
районі м. Києва (А%20045).

183. Про передачу громадянину Кравченку Олександру Ростиславо%
вичу у приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслу%
говування житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул.
Жашківській, 72%б у Подільському районі м. Києва (А%11661).

184. Про передачу земельної ділянки громадянці Лойфенфельд Інні
Олександрівні для індивідуального дачного будівництва на вул. Курорт%
ній, 9, № 20 (літера “Ц”) корпус № 20 в Оболонському районі м. Києва
(А%20230).

185. Про передачу громадянину Лазареву Валентину Олександрови%
чу у приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуго%
вування житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул.
Комсомольській, 84%п у Солом’янському районі м. Києва (А%13032).

186. Про передачу громадянину Пономарьову Араму Артуровичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговуван%
ня житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Каменя%
рів, 34%б у Солом’янському районі м. Києва (А%13365).

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

188. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки това%
риству з обмеженою відповідальністю “ВО Фармація” для реконструкції
з подальшими експлуатацією та обслуговуванням офісно%складських
приміщень на вул. Академіка Бутлерова, 2 (літ. А) у Дніпровському райо%
ні м. Києва (А%19326).

189. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
10.11.2011 № 699/6935 “Про оформлення та надання земельних діля%
нок ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ “Київ%Дніпровське
міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту”
для експлуатації та обслуговування будівлі диспетчерської, адміністра%
тивно%побутового корпусу тепловозно%вагонного депо та залізничних
колій на вул. Алма%Атинській, 37 у Дніпровському районі м. Києва” (А%
19631).

190. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
30.09.2004 № 520/1930 “Про надання та вилучення земельних ділянок
та припинення права користування землею” та поновлення договорів
оренди земельних ділянок (А%17014).

191. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
14.06.2007 № 863/1524 “Про передачу товариству з обмеженою відпо%
відальністю “КАПІТАЛ%ПРОФБУД” земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування торговельно%офісного комплексу з при%
міщеннями соціально%громадського призначення та підземним паркін%
гом на просп. Московському, 14%б в Оболонському районі м. Києва” (А%
20453).

192. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
06.10.2011 № 282/6498 “Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватному акціонер%
ному товариству “Л%Капітал” на вул. Золотоворітській, 11 у Шевченків%
ському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування

готельно%житлово%офісного комплексу з вбудованими об’єктами торго%
вого і соціально%побутового призначення та паркінгом” (А%20506).

193. Про внесення змін до рішень Київської міської ради від
26.04.2012 № 561/7898 “Про поновлення громадській організації “Київ%
ська міська спілка автомобілістів” та ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
“МЕТАЛ%СЕРВІС” договору оренди земельної ділянки для будівництва
житлового комплексу з об’єктами побутової та адміністративної інфра%
структури та підземним паркінгом на просп. Героїв Сталінграда, 2%б в
Оболонському районі м. Києва” та від 26.04.2012 № 562/7899 “Про по%
новлення громадській організації “Київська міська спілка автомобілістів”
та ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ “МЕТАЛ%СЕРВІС” договору оренди зе%
мельної ділянки на просп. Героїв Сталінграда в Оболонському районі м.
Києва від 21.03.2008 № 78%6%00522 та внесення змін до нього” (А%
20544).

194. Про внесення змін до рішення Київради від 20.09.2012
№ 71/8355 “Про розробку детального плану території в районі вулиць
Тепловозної, Здолбунівської, Драгоманова”.

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

196. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Київської
міської ради від 20.09.2012 № 189/8473 “Про внесення змін та допов%
нень до рішення Київської міської ради від 11.12.2008 № 777/777” (Є%
1172).

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

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

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

200. Про відміну пункту 46 рішення Київської міської ради від
15.07.2004 № 419%5/1829 “Про надання і вилучення земельних ділянок
та припинення права користування землею” та відмову в поновленні до%
говору оренди земельної ділянки від 24.01.2005 № 66%6%00228, укладе%
ного між товариством з обмеженою відповідальністю “АКВА%ШЕРЛ” та
Київською міською радою (А%18839).

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

202. Про відмову в поновленні договору оренди земельної ділянки
від 22.10.2004 № 91%6%00354, укладеного між товариством з обмеже%
ною відповідальністю “ІНВЕСТИЦІЙНО%БУДІВЕЛЬНА ГРУПА” та Київ%
ською міською радою (А%19397).

203. Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю “ДОБРО
ЛТД” в поновленні договору оренди земельної ділянки для будівництва
комплексу у складі оптового супермаркету, автостоянки, автосалону та
магазину роздрібної торгівлі на Харківському шосе, 210 у Дарницькому
районі м. Києва (А%20354).

204. Про відмову в поновленні товариству з обмеженою відповідаль%
ністю “Центробудсервіс” договору оренди земельної ділянки для будів%
ництва житлово%офісного комплексу з вбудовано%прибудованими при%
міщеннями та підземним паркінгом на проспекті Алішера Навої, 55 у
Дніпровському районі м. Києва (А%20314).

205. Про розірвання договору оренди земельної ділянки науково%ви%
робничому колективному підприємству “МАШИНИ, ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХ%
НОЛОГІЇ І СИСТЕМИ” (МІТІС) для завершення будівництва, подальшої
експлуатації та обслуговування комплексу “Школа — дитячий садок” на
вул. Бахмацькій, 35 у Святошинському районі м. Києва (А%18644).

206. Про приватизацію земельних ділянок для будівництва та обслу%
говування житлових будинків, господарських будівель і споруд в Обо%
лонському районі м. Києва (А%20359).

207. Про приватизацію земельних ділянок для будівництва та обслу%
говування житлових будинків, господарських будівель і споруд у Голосі%
ївському районі м. Києва та внесення змін до рішень Київської міської
ради (А%20385).

208. Про розгляд протестів заступника прокурора міста Києва від
27.07.2006 № 07/1%207вих%06 на пункт 24 рішення Київської міської ра%
ди від 23.10.2003 № 122/995 “Про надання і вилучення земельних діля%
нок та припинення права користування землею” та від 27.07.2006
№ 07/1%206вих%06 на рішення Київської міської ради від 23.12.2004
№ 1011/2421 “Про продаж земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю “Буклія” для будівництва, експлуатації та обслугову%
вання автозаправної станції на вул. Богатирській, навпроти КП ДАІ, в
Оболонському районі м. Києва” (А%8750).

209. Про продаж земельної ділянки громадянці Шепелевій Галині
Михайлівні для експлуатації та обслуговування адміністративного бу%
динку з влаштуванням паркінгу у пров. Рильському, 4 у Шевченківсько%
му районі м. Києва (Є%1138).

210. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцін%
ки земельної ділянки, що підлягає продажу (Є%1160).

211. Про продаж земельної ділянки товариству з обмеженою відпо%
відальністю “КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР “СЕНС” для будівництва, обслугову%
вання та експлуатації адміністративного будинку на вул. Володимир%
ській, 95/42 у Голосіївському районі м. Києва (Є%1118).

212. Про продаж земельної ділянки громадянам Мартиновській
Олександрі Валеріївні та Пономаренко Тетяні Сергіївні для будівництва,
експлуатації та обслуговування будівлі торгово%офісного призначення
на вул. Редутній, 16%а у Печерському районі м. Києва (Є%1053).

213. Про надання пільг по сплаті земельного податку.
214. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від

29.12.2011 № 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012 рік”.
215. Про деякі питання використання зображення герба міста Києва.
216. Про затвердження детального плану території в районі вулиць

Тепловозної, Здолбунівської, Драгоманова у Дарницькому районі м. Ки%
єва та про внесення змін до проекту прибережних захисних смуг водних
об’єктів м. Києва у Дарницькому районі, затвердженого рішенням Київ%
ської міської ради від 26.02.2010 № 33/3471 “Про затвердження проек%
тів прибережних захисних смуг водних об’єктів м. Києва”.

217. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

¬» ŒÕ¿¬◊»… Œ–√¿Õ  »Ø¬—‹ ŒØ Ã≤—‹ ŒØ –¿ƒ»
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Про затвердження статутів комунальних підприємств, що належать 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва
Розпорядження № 2279 від 19 грудня 2012 року

Відповідно до Господарського кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання рішен

ня Київської міської ради від 06.10.2011 № 200/6416 “Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, що належать до ко

мунальної власності територіальної громади міста Києва та передаються до сфери управління Подільській районній в місті Києві
державній адміністрації”:

1. Затвердити статути комунальних підприємств, що належать до ко%
мунальної власності територіальної громади міста Києва:

1.1. Затвердити Статут комунального підприємства “Дирекція з управ%
ління та обслуговування житлового фонду Подільського району міста Ки%
єва”, що додається.

1.2. Затвердити Статут комунального підприємства “Центральний По%
дільського району міста Києва”, що додається.

1.3. Затвердити Статут комунального підприємства “Введенське По%
дільського району міста Києва”, що додається.

1.4. Затвердити Статут комунального підприємства “Куренівське По%

дільського району міста Києва”, що додається.
1.5. Затвердити Статут комунального підприємства “Вітряні гори По%

дільського району міста Києва”, що додається.
1.6. Затвердити Статут комунального підприємства “Галицьке Поділь%

ського району міста Києва”, що додається.
1.7. Затвердити Статут комунального підприємства “МостицькиЙ По%

дільського району міста Києва”, що додається.
1.8. Затвердити Статут комунального підприємства “Лісове Поділь%

ського району міста Києва”.
1.9. Затвердити Статут комунального підприємства “Синьоозерне По%

дільського району міста Києва”, що додається,
1.10. Затвердити Статут комунального підприємства “Виноградар По%

дільського району міста Києга”, що додається.

2. Підпорядкувати комунальні підприємства, зазначені в п.1 цього роз%
порядження, Подільській районній в місті Києві державній адміністрації.

3. Першому заступнику голови Київської міської державної адміністра%
ції прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації
змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

З додатками до розпорядження КМДА 
можна ознайомитися в апараті 

Київської міської державної адміністрації
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РЕКЛАМНА ПЛОЩА
Хрещатик 1 лютого 2013 року

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

повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації —
нежилих приміщень за альною площею 248,50 в.м

на в л. Малій Житомирсь ій, 9, літ. "Б"
Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 248,50 в.м.

Адреса: 01001, м. Київ, в л. Мала Житомирсь а, 9, літ. "Б".

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

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення за альною площею 248,50 в.м, в том числі: з № 1 по № 17 ( р пи

приміщень № 8) площею 229,30 в.м, № 19 площею 13,80 в.м, місця спільно о орист вання
площею 5,40 в.м.

Ціна об'є та без ПДВ — 920 387 (дев'ятсот двадцять тисяч триста вісімдесят сім) ривень
33 опій и.

ПДВ — 184 077 (сто вісімдесят чотири тисячі сімдесят сім) ривень 47 опійо .
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 1 104 464 (один мільйон сто чотири тисячі

чотириста шістдесят чотири) ривні 80 опійо .
С ма рошових оштів в розмірі 10 % від почат ової ціни об'є та, з рах ванням ПДВ — 110 446

(сто десять тисяч чотириста соро шість) ривень 48 опійо .
За інформацією Головно о правління охорони льт рної спадщини б дино , в я ом

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

УМОВИ ПРОДАЖУ:

1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном стані.

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

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

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

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

4. А ціон відб деться 25 люто о 2013 ро .

Місце проведення а ціон : 01042, м. Київ, в л. К дрі Івана, 13/2, товарна біржа "КМФБ".
Почато об 11.00.

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

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

7. Грошові ошти в розмірі — 110 446,48 ривень, що становить 10 відсот ів від почат ової ціни
об'є та приватизації, вносяться на рах но № 260010105113 в AT "ПроКредитБан ", од бан
320984, од 35141681, отрим вач: товарна біржа "КМФБ".

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

9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01001, м. Київ, в л. Мала
Житомирсь а, 9, літ. "Б".

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

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

повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації —
нежило о приміщення площею 58,20 в. м

на в л. Шов овична, 7А, літ. "А"
Назва об'є та: Нежиле приміщення площею 58,20 в. м.

Адреса: 01021, м. Київ, в л. Шов овична, 7А, літ. "А".

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

Відомості про об'є т приватизації:
Нежиле приміщення № 1 ( р пи приміщень № 85) площею 58,20 в. м.
Ціна об'є та без ПДВ — 270 463,00 (двісті сімдесят тисяч чотириста шістдесят три) ривні.
ПДВ — 54 092 (п'ятдесят чотири тисячі дев'яносто дві) ривні 60 опійо .
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 324 555 (триста двадцять чотири тисячі п'ятсот

п'ятдесят п'ять) ривень 60 опійо .
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни об'є та, з рах ванням ПДВ — 32 455

(тридцять дві тисячі чотириста п'ятдесят п'ять) ривень 56 опійо .

УМОВИ ПРОДАЖУ:

1.Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном стані.

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

3.Переможцю а ціон :

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

4.А ціон відб деться 25 люто о 2013 ро .

Місце проведення а ціон : 01042, м. Київ, в л. К дрі Івана, 13/2, товарна біржа "КМФБ".
Почато о 12.00.

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

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

7.Грошові ошти в розмірі — 32 455,56 ривень, що становить 10 відсот ів від почат ової ціни
об'є та приватизації, вносяться на рах но № 260010105113 в AT "ПроКредитБан ", од бан
320984, од 35141681, отрим вач: товарна біржа "КМФБ".

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

9.Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01021, м. Київ, в л. Шов овична,
7А, літ. "А".

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

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

повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації —
нежилих приміщень за альною площею 322,30 в.м

на в л. М раш а Ми оли, 4/2, літ. "А' "
Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 322,30 в.м.
Адреса: 04050, м. Київ, в л. М раш а Ми оли, 4/2, літ. "А' ".
Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Київжитлоспеце спл атація".
Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення з № 1 по № 33 ( р пи приміщень № 127) за альною площею 322,30 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 808 286 (вісімсот вісім тисяч двісті вісімдесят шість) ривень

32 опій и.
ПДВ — 161 657 (сто шістдесят одна тисяча шістсот п'ятдесят сім) ривень 27 опійо .
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 969 943 (дев'ятсот шістдесят дев'ять тисяч

дев'ятсот соро три) ривні 59 опійо .
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни об'є та, з рах ванням ПДВ — 96 994

(дев'яносто шість тисяч дев'ятсот дев'яносто чотири) ривні 36 опійо .

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

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

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

4.А ціон відб деться 25 люто о 2013 ро .
Місце проведення а ціон : 01042, м. Київ, в л. К дрі Івана, 13/2, товарна біржа "КМФБ".

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

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

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

7.Грошові ошти в розмірі — 96 994,36 ривень, що становить 10 відсот ів від почат ової ціни
об'є та приватизації, вносяться на рах но № 260010105113 в AT "ПроКредитБан ", од
бан 320984, од 35141681, отрим вач: товарна біржа "КМФБ".

8.Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
9.Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 04050, м. Київ, в л. М раш а

Ми оли, 4/2, літ. "А' ".
10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 45,

офіс 202, тел. (044) 383-61-03.

Департамент е ономі и та інвестицій
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

о олош є он рс на заміщення ва антних посад державних
сл жбовців стр т рних підрозділів Департамент :

- валіфі аційні вимо и до посад оловно о е ономіста, спеціаліста: вища е ономічна
освіта (освітньо- валіфі аційний рівень ма істра, спеціаліста), стаж роботи за фахом в
державній сл жбі на посаді провідно о спеціаліста не менше 1 ро або стаж роботи за фахом
в інших сферах е ономі и не менше 3 ро ів (при необхідності), післядипломна освіта сфері
правління (ма істр державно о правління),

- валіфі аційні вимо и до посади провідно о е ономіста, провідно о спеціаліста: вища
е ономічна (юридична) освіта за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста. Стаж
роботи за фахом в державній сл жбі на посадах е ономіста, спеціаліста І або II ате орій не
менше 1 ро або стаж роботи за фахом в інших сферах е ономі и не менше 2 ро ів (при
необхідності).
До он рсної омісії подають та і до менти: заяв про часть он рсі, особов арт

(форма № П-2ДС), опію до мента, я ий посвідч є особ , війсь ово о вит а, опію до ментів
про освіт (присвоєння на ово о ст пеня, вчено о звання, підвищення валіфі ації), де ларацію
про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансово о хара тер за 2012 рі , фото арт а
розміром 4x6 см.

До менти приймаються протя ом 30 алендарних днів від дня оп блі вання о олошення.
Додат ова інформація щодо основних ф н ціональних обов'яз ів, розмір та мов оплати праці

надається за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, (се тор адрової роботи),
тел. 202-72-53, 202-72-85

Назва підрозділ Посади Умови

Управління інвестиційної та
зовнішньое ономічної політи и

оловний
е ономіст

постійна та на період відп ст и по
до ляд за дитиною основно о працівни а

Управління оординації
ре іональної е ономічної політи и

оловний
е ономіст

постійна та на період відп ст и по
до ляд за дитиною основно о працівни а

Управління з питань пайової
часті

оловний, провідний
е ономіст постійна

юридичний се тор провідний
спеціаліст постійна

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА

1. Кон рс проводиться Департаментом е ономі и та інвестицій ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ою місь ою державною адміністрацією) відповідно до
рішення Київсь ої місь ої ради від 24.05.2007 № 528/1189 "Про затвердження Положення
про порядо проведення інвестиційних он рсів для б дівництва, ре онстр ції,
реставрації тощо об'є тів житлово о та нежитлово о призначення, незавершено о
б дівництва, інженерно-транспортної інфрастр т ри міста Києва", розпорядження
Київсь ої місь ої державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 "Про затвердження с лад
постійно діючої он рсної омісії по зал ченню інвесторів до фінанс вання б дівництва,
ре онстр ції, реставрації тощо об'є тів житлово о та нежитлово о призначення,
незавершено о б дівництва, інженерно-транспортної інфрастр т ри міста Києва"
(із змінами) та розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації від 25.06.2012
№ 1074 "Про проведення інвестиційних он рсів".

2. Інформація про об'є т інвест вання:
2.1. Об'є том інвест вання є встановлення м. Києві аеростатично о атра ціон

"Аероліфт" з ви ористанням цо ольної частини атра ціон "Веселі ір и"
(інвестиційний прое т).

2.2. Замовни ом здійснення заходів зі встановлення об'є т інвест вання є ом нальний
за лад "Пар льт ри та відпочин "Гідропар " (далі — Замовни ).

2.3. Орієнтовні техні о-е ономічні по азни и об'є т інвест вання:

С ладові об'є т інвест вання:

2.4. Остаточна вартість здійснення заходів зі встановлення об'є т інвест вання,
зазначена в п н ті 2.3., може збільш ватись залежно від змін фа тичних витрат Інвестора
на реалізацію інвестиційно о прое т .

3. У ладання з переможцем інвестиційно о до овор та о ремі йо о мови:
3.1. Переможець он рс (Інвестор) визначається рішенням постійно діючої он рсної

омісії по зал ченню інвесторів (далі — Комісія) та затвердж ється розпорядженням
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації).

3.2. Замовни ом під отовчих робіт (орієнтовних техні о-е ономічних по азни ів,
передпрое тних пропозицій) є ом нальне підприємство ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) "Київсь е інвестиційне а ентство".

3.3. Здійснення заходів зі встановлення об'є т інвест вання відб вається після
ладання інвестиційно о до овор між Інвестором, Замовни ом та Ор анізатором
он рс .
3.4. Земельні та майнові питання виріш ються Замовни ом та Інвестором

встановленом за онодавством У раїни поряд .

4. Основні мови он рс :
4.1. Переможець он рс (інвестор) забезпеч є:
4.1.1. Здійснення заходів з демонтаж наявних онстр цій атра ціон "Веселі ір и" за

власний рах но .
4.1.2. Здійснення заходів зі встановлення об'є т інвест вання відповідно до перелі

об'є тів бла о строю.
4.1.3. Фінанс вання сіх витрат, пов'язаних із здійсненням заходів зі встановлення

об'є т інвест вання.
4.1.4. Дотримання вимо чинно о природоохоронно о за онодавства; За он У раїни

"Про мораторій на видалення зелених насаджень на о ремих об'є тах бла о строю зелено о
осподарства м. Києва" від 02.12.2010 та За он У раїни "Про природно-заповідний фонд
У раїни"; Поряд видалення щів, азонів і вітни ів населених п н тах, затверджено о
постановою Кабінет Міністрів У раїни від 01.08.2006 №1045 (із змінами та доповненнями).

4.1.5. Е спл атацію об'є т інвест вання відповідно до діючо о за онодавства та
санітарно-епідеміоло ічних норм.

4.1.6. Утримання об'є т інвест вання належном технічном та санітарном стані (в
том числі території розміщення об'є т інвест вання).

4.1.7. Здійснення бла о строю приле лої території та ремонт пар ових доріжо .

4.1.8. У ладання оди на постійне обсл ов вання об'є т інвест вання з КАРС "Київсь а
сл жба порят н ".

4.2. Надання часни ом он рс он рсно о забезпечення — бан івсь ої арантії щодо
забезпечення ви онання ним фінансових зобов'язань перед місь им бюджетом (пп. 4.3,
4.4), що вини н ть на підставі інвестиційно о до овор .

4.3. Компенсація ор анізатор он рс витрат, пов'язаних з під отов ою та
проведенням інвестиційно о он рс розмірі 1% від за альної орієнтовної вартості
облашт вання об'є та інвест вання без рах вання ПДВ, що становить 22 928,50 рн
(двадцять дві тисячі дев'ятсот двадцять вісім ривень) 50 оп., та я а сплач ється
Інвестором протя ом 10 робочих днів з момент наб ття чинності інвестиційним до овором.

4.4. Сплата Інвестором внес на створення соціальної та інженерно-транспортної
інфрастр т ри міста Києва розмірі не менше 5% від орієнтовної вартості здійснення
заходів зі встановлення об'є т інвест вання, що становить не менше 114 642,50 рн (сто
чотирнадцять тисяч шістсот соро дві ривні) 50 оп., без рах вання ПДВ, я ий
сплач ється Інвестором протя ом 10 робочих днів з момент наб ття чинності
інвестиційним до овором.

4.5. Кошти, сплачені інвестором в я ості омпенсації ор анізатор он рс витрат,
пов'язаних з під отов ою та проведенням інвестиційно о он рс , розмірі 1% від
орієнтовної вартості встановлення об'є т інвест вання без рах вання ПДВ, поверненню
не підля ають.

4.6. Компенсація переможцем он рс (Інвестором) замовни під отовчих робіт витрат
на розроб орієнтовних техні о-е ономічних по азни ів, передпрое тних пропозицій
розмірі 51 511,18 рн (п'ятдесят одна тисяча п'ятсот одинадцять ривень) 18 оп., з
рах ванням ПДВ, я ий сплач ється відповідно до представлено о ошторис не пізніше 10
робочих днів з дня наб ття чинності інвестиційним до овором. Кошти, сплачені Інвестором
в я ості омпенсації, поверненню не підля ають.

4.7. Сплата реєстраційно о внес в розмірі 1 700,00 рн. на розрах н овий рах но
№31515934700001 в ГУ ДКСУ м. Києві, МФО 820019, од ЄДРПОУ 37993783, одерж вач —
ГФУ КМДА. Кошти, сплачені часни ом он рс в я ості реєстраційно о внес , поверненню
не підля ають.

4.8. Переможцем он рс визнається претендент, пропозиції я о о відповідають мовам
он рс , та я ий запропон вав найбільш ви ідні мови для територіальної ромади м. Києва.
4.9. Інвестиційний до овір ладається протя ом 30 алендарних днів з дня отримання

переможцем он рс а цепт он рсних пропозицій. Я що протя ом 30 алендарних днів
переможець он рс відмовився від підписання інвестиційно о до овор , вис ває
неприйнятні мови підписання інвестиційно о до овор . Рішення про переможця
інвестиційно о он рс с асов ється встановленом поряд .

4.10. Термін дії інвестиційно о до овор становить 5 ро ів з момент наб ття ним
чинності.

4.11. Протя ом 30 алендарних днів з момент наб ття чинності інвестиційним до овором
Сторони визначають рафі фінанс вання і реалізації прое т шляхом підписання додат ової
оди до інвестиційно о до овор , я а б де йо о невід'ємною частиною.
4.12. Інвестор зобов'яз ється що вартально в письмовій формі подавати Ор анізатор

он рс та Замовни інформацію щодо стан реалізації інвестиційно о прое т в цілом
та о ремих йо о етапів за формою, наданою Ор анізатором он рс .

4.13. Контроль за діяльністю Інвестора з бо Київсь ої місь ої державної адміністрації
здійснюється Замовни ом.

4.14. Заходи з облашт вання об'є т інвест вання здійснюються Інвестором за
попереднім по одженням з Замовни ом та після отримання Інвестором ( разі необхідності)
дозвільних до ментів встановленом поряд .

4.15. Протя ом 15 (п'ятнадцяти) алендарних днів після за інчення стро дії
інвестиційно о до овор або йо о достро ово о розірвання (припинення) Інвестор за власні
ошти здійснює демонтаж встановлених ним об'є тів бла о строю.
4.16. У разі неви онання Інвестором мов інвестиційно о до овор в цілом або о ремих

йо о етапів ( т.ч. пп. 4.1, 4.3 — 4.4, 4.6, 4.11 — 4.12, мов он рс та рафі фінанс вання
і реалізації прое т ) інвестиційний до овір може б ти достро ово розірваний наст пном
поряд :

4.16.1. У разі неви онання Інвестором зобов'язань за інвестиційним до овором за
пропозицією Ор анізатора он рс або Замовни а питання розірвання інвестиційно о
до овор виноситься на роз ляд Комісії.

4.16.2. Після роз ляд Комісією та прийняття нею рішення Ор анізатор он рс
повідомляє інвестора про:

- необхідність без мовно о ви онання мов інвестиційно о до овор протя ом
30 алендарних днів;

- терміни розірвання інвестиційно о до овор разі не с нення інвестором пор шень
йо о мов.

У разі не с нення інвестором пор шень мов інвестиційно о до овор протя ом
37 алендарних днів з дня направлення Ор анізатором он рс на адрес Інвестора,
зазначен в інвестиційном до оворі, повідомлення про розірвання, до овір б де вважатись
розірваним.

4.16.3. У разі с нення Інвестором пор шень мов інвестиційно о до овор Інвестор
листом повідомляє Ор анізатора он рс про ви онання фінансових зобов'язань та/або
надає Замовни та Ор анізатор он рс інформацію про фа тичне ви онання робіт
з ідно мов інвестиційно о до овор .

5. Кон рсна до ментація часни ам он рс видається за адресою: 01044, м. Київ,
в л. Хрещати , 36, ім. 607, тел. 202-72-66 (понеділо — п'ятниця з 10.00 до 16.00)
протя ом 21 алендарно о дня з дня о олошення он рс при наявності до мента, що
підтвердж є сплат часни ом реєстраційно о внес . День оп блі вання о олошення про
проведення он рс в ЗМІ вважається днем йо о о олошення.

6. Кон рсні пропозиції подаються часни ами он рс особисто або через
повноважених осіб протя ом 21 алендарно о дня з дня о олошення он рс за адресою:
01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім. 607, тел. 202-72-66 (понеділо — п'ятниця з 10.00 до
16.00). День оп блі вання о олошення про проведення он рс в ЗМІ вважається днем
йо о о олошення.

7. За отриманням роз'яснень та додат ової інформації щодо об'є тів інвест вання
звертатись за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім. 607, тел. 202-72-66
(понеділо — п'ятниця з 10.00 до 16.00).

8. У разі зміни дати проведення он рс часни он рс в обов'яз овом поряд
надсилається повідомлення про дат проведення он рс .

№
п/п

Наймен вання по азни ів
Розрах.

вихідні дані
Один.
вимір

Орієнтовна
вартість,
рн/один.

Розрах но ,
рн

1. Атра ціон "Аероліфт" 1 500 000

1.1. Компоненти атра ціон - - - 1 500 000

2. Тимчасові спор ди 607 000

2.1.
На опич вальний майданчи з
навісом

110,0 м2 900 99 000

2.2. Адміністративний бло 104,0 м2 2 500 260 000

2.3. Технічно-с ладсь ий бло 99,2 м2 2 500 248 000

3. Облашт вання території атра ціон 644 420

3.1. Влашт вання по риття з ФЕМ 1 040,0 м2 390 405 600

3.2.
Влашт вання азонів з
верти альним план ванням ділян и

2 658,0 м2 65 172 770

3.3. О орожа 218 м/п 200 43 600

3.4. Урни для сміття 7 шт. 350 2 450

3.5. Лави 10 шт. 1400 14 000

3.6. Ліхтарі зовнішньо о освітлення 4 шт. 1 500 6 000

Орієнтовна вартість
встановлення об'є т , рн

(з рах ванням ПДВ) 2 751 420

№ п/п Наймен вання по азни ів Одиниця вимір Кіль ість

1. Площа ділян и а 0,4

2. Площа заб дови м2 210,0

3. Б дівельний об'єм м2 703,5

4. Площа адміністративно о бло м2 104,0

5. Площа технічно о бло м2 99,2

6. Площа на опич вально о майданчи з навісом м2 110,0

7. Проїзди та ділян и з твердим по риттям м2 1 040,0

8. Площа зелених насаджень м2 2 658,0

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

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: просп. 40-річчя Жовтня, 42, Голосіївсь а
районна в місті Києві державна адміністрація. Отримати довід ов інформацію можна за адресою: м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 42, Голосіївсь а районна в місті Києві
державна адміністрація, аб. 410, телефони для довідо : 281-66-24.

О олошення орендодавця — ДЖКП НАН У раїни про намір передати в оренд державне майно, щодо я их надійшли заяви
(повна назва станови)

Заяви про оренд ожно о із зазначених об’є тів приймаються протя ом 10 робочих днів після оп блі вання о олошення за адресою: м. Київ, в л. Е. Потьє, 9. Додат ова інформація за тел: 044-456-46-30.

У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди, б де о олошено он рс на право оренди.

Департамент с спільних
ом ні ацій ви онавчо о

ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної

адміністрації)
о олош є он рс на заміщення ва-
антних посад державних сл жбов-
ців: начальни а відділ та оловно о
спеціаліста відділ онтролю за розмі-
щенням ре лами на транспорті ом -
нальної власності правління з питань
ре лами; оловно о спеціаліста та про-
відно о спеціаліста юридично о відді-
л ; провідно о спеціаліста відділ
зв'яз ів з ромадсь істю та аналіз ін-
формаційно о середовища правління
з питань вн трішньої політи и.

Вимо и до андидатів: освіта ви-
ща (юридично о, манітарно о, е оно-
мічно о напрям тощо); обов'яз ове
знання державної мови; міння працю-
вати на омп'ютері; стаж роботи за фа-
хом в ор анах державної ви онавчої
влади не менш я 3 ро и (для началь-
ни а відділ — не менше 5 ро ів).

Довід и про мови он рс за
телефоном 278-23-98.

До менти на он рс прийма-
ються протя ом 30 днів з дня оп б-
лі вання о олошення за адресою:
м. Київ, в л. Хрещати , 44, 4-й поверх,
аб. 405.

Втрачене посвідчення дитини з
ба атодітної сім'ї № 006736 від
03.12.2010 р. на ім'я Кап ович
Ярослави Володимирівни вважати
недійсним.

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

До ва и ерівни ів підприємств, станов та ор анізацій!
З ідно з постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.08.2005 № 745 “Про перехід до єдиних тарифів на еле тричн

енер ію, що відп с ається споживачам” та постановою НКРЕ від 29.01.2013 № 62 роздрібні тарифи на еле троенер ію
для споживачів ( рім населення) з рах ванням раничних рівнів при пост повом переході до форм вання єдиних
роздрібних тарифів для споживачів на території У раїни лютом 2013 ро становитим ть:

Роздрібні тарифи для споживачів еле тричної енер ії місті Києві з рах ванням ПДВ,
я і вводяться в дію з 1 люто о 2013 ро

І лас
напр и
(27,5 В
і вище)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

ІІ лас
напр и
(до

27,5 В)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

Всі споживачі, рім населення та населених п н тів, місь о о
еле трично о транспорт та ом нально-поб тових потреб
релі ійних ор анізацій, оп./ Вт од

75,11 15,02 90,13 95,61 19,12 114,73

Місь ий еле тричний транспорт, ом нально-поб тові потреби релі ій-
них ор анізацій, оп./ Вт од (Постанова НКРЕ №344 від 17.03.2011)

30,4 6,08 36,48 30,4 6,08 36,48

Плата за перевищення до овірної величини пот жності — в
дво ратном розмірі за 1 Вт з ідно з За оном У раїни “Про внесення
змін до За он У раїни “Про еле троенер ети ” від 23.06.2005№ 2706
та Постановою НКРЕ № 558 від 26.07.2005, рн/ Вт

25,78 25,78

Для тризонних тарифів, диференційованих за періодами час ,
встановлюються та і тарифні оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 1262
від 4.11.2009):
Нічний період
Напівпі овий період

Пі овий період

0,35
1,02

1,68

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 6.00
з 6.00 до 8.00
з 10.00 до 17.00
з 21.00 до 23.00
з 8.00 до 10.00
з 17.00 до 21.00

Для двозонних тарифів, диференційованих за періодами час ,
встановлюються та і тарифні оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 1262
від 4.11.2009):
Нічний період
Денний період

0,4
1,5

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 7.00
з 7.00 до 23.00

№
п/п

Балансо трим вач (юридична
адреса, онта тний телефон)

Адреса об'є т оренди
Орендна плата за
1 в. м (без ПДВ)

Цільове ви ористання приміщення
Ма симально можливий

стро оренди

1.

Управління льт ри, т ризм та
охорони льт рної спадщини
Голосіївсь ої районної в місті
Києві державної адміністрації
(м. Київ, просп. 40-річчя
Жовтня, 42 тел. 259-72-04,
259-92-60)

просп. На и, 4 літ."А", цо оль
за альна площа — 26,5 в. м

32,90 рн
Поб тове обсл ов вання населення
(ремонт поб тової та офісної техні и

вітчизняно о виробництва)
2 ро и 364 дні

в л. Горь о о, 25, 1 поверх,
за альна площа — 6 в. м

28,44 рн
Освітня діяльність (проведення занять

з вивчення іноземної мови)
2 ро и 364 дні

в л. Червоноармійсь а, 136, 1 поверх
за альна площа — 60,0 в. м

98,80 рн
Розміщення фірмово о ма азин
вітчизняно о виробни а меблів

2 ро и 364 дні

№
п/п

Назва ор ан
правління

Балансо трим вач
(назва, юридична
адреса, телефон)

Дані про об'є ти, щодо я их надійшли заяви про оренд

Наймен вання та
місцезнаходження об'є та

оренди

Реєстровий
номер
майна

За альна
площа,
в.м.

Вартість майна
за незалежною
оцін ою, рн

Ма симально
можливий

стро оренди
Мета ви ористання Інші мови

1
Національна
а адемія на

У раїни

ДЖКП НАН У раїни
в л. Е.Потьє, 9

в л. Володимирсь а 51-53,
частина нежитлово о приміщення
2- о поверх та вхідна р па 1- о

поверх житлової б дівлі.

30573192.2.
ХПХУТТЗ 15

315,7 в. м 5273885 рн 31.12.15 р.

Розміщення тор овель-
них об'є тів з продаж
непродовольчих това-
рів, ал о ольних та тю-
тюнових виробів

Потенційний орендар відш одов є
вартість оцін и, вартість о олошен-
ня, сплач є перед підписанням до-
овор оренди орендн плат одра-
з за два місяця оренди (за перший
та останній), та по ашає забор о-
ваність орендодавця перед ПАТ
"Київенер о" розмірі 355 тис. рн.
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СПОРТ
Хрещатик 1 лютого 2013 року

Спортивні новини

Київ спортивний. Для працівників столичного
метрополітену провели "Чемпіонський 
урок киянина"
В а товій залі адміністрації столично о метрополітен для співробіт-

ни ів підзем и провели "Чемпіонсь ий ро иянина". Ця ініціатива
б ла започат ована два ро и том і наразі а тивно підтрим ється
місь ою владою. Метою заход є заохочення ромадян до здорово о
способ життя, занять спортом. За орот ий стро "Чемпіонсь ий
ро " став досить поп лярним серед чнів навчальних за ладів, адже
в ш олах вже б ло проведено понад тисяч заходів. Втім, цьо о раз
а ція вирізнялася від попередніх тим, що її ор аніз вали для дорос-
лих. Незмінною залишалася лише часть в сіх цих спортивних захо-
дах дворазово о чемпіон світ , чемпіона Європи, п’ятнадцятиразово-
о чемпіона У раїни та Радянсь о о Союз з фехт вання на рапірах
Юрія Чижа. У рам ах "Чемпіонсь о о ро " славлений спортсмен
розповів про свої здоб т и, я их чимало. В дороб вітчизняно о фех-
т вальни а понад 150 медалей. Він брав часть зма аннях в 40 ра-
їнах світ . Під от вав 15 майстрів спорт , виборов для У раїни перш
"фехт вальн " золот медаль чемпіона світ в особистом залі зі
своїм чнем Сер ієм Гол биць им. Працював, я тренер, США, Ні-
меччині, Китаї, Польщі, Т реччині, У орщині, ПАР. Серед йо о вихо-
ванців чимало відомих особистостей, зо рема Ві тор Ющен о, Воло-
димир Висоць ий, Ми ита Джи рда і навіть ороль Йорданії. На за-
вершення заход працівни и метрополітен подя вали Юрію Чиж за
ці ав розповідь. На запитання "Хрещати ", я "чемпіонсь ий ро "
може змінити життя вже дорослих людей, він відповів: "Доросл лю-
дин важ о змінити. Для цьо о потрібно мати величезн сил волі. Од-
на , я що після та их з стрічей хоча б один із сл хачів на наст пний
рано вирішить випалити хоч на одн ци ар менше — це вже ма-
лень а перемо а. До то о ж, бать и б д ть навчати своїх дітей та он -
ів, том моя робота спрямована на тривал перспе тив "

Футбол. Молодіжна збірна України дізналася 
суперників по Євро%2015
Учора в Ньоні (Швейцарія) відб лася церемонія жереб вання
валіфі аційно о ра нд молодіжно о Чемпіонат Європи (U-21),
я ий в 2015 році пройде Чехії, інформ є офіційний сайт ФФУ. С -
перни ами раїнсь ої "молодіж и" п’ятій відбірній р пі стали
збірні Швейцарії, Хорватії, Латвії та Ліхтенштейн . Щодо самої про-
цед ри жереб вання, то 52 європейсь і др жини розподілили
п’ять оши ів відповідно до рейтин оманд. З ідно з ре ламен-
том, претенденти потрапляли до десяти р п: вісім р п по п'ять
збірних та ще дві — по шість. Відбірна ампанія розпочнеться
22 березня 2013 ро . До плей-офф молодіжно о Евро-2015 по-
траплять переможці своїх р п та чотири ращих оманди, я і зай-
м ть др і місця

Температура 0°С

Атм. тиск 736 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 88 %

Температура +3С

Атм. тиск 736 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 88 %

Температура +2°С

Атм. тиск 737 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 96 %

Прогноз погоди на 1 лютого 2013 року

ОВНИ, с ажи хто твій др , і я с аж хто ти. Фаза преображен-
ня на др жніх теренах триває... Оточіть себе людьми висо ої д -
ховної льт ри, я им притаманне неординарне мислення, і тоді
ваш вн трішній світ зміниться на раще. А з примітивними особа-
ми вам же не по дорозі, іна ше еволюція за альм ється.
ТЕЛЬЦІ, я що вами р хатим ть ар’єрні амбіції, не чиніть їм

опір, то ч довий і вчасний тоні для професійно о вдос оналення,
спішної реалізації природних обдар вань. У ріпити сл жбові по-
зиції, де ваш еній роз вітне всіма барвами, тр днощів не с ладе:
а тивіз йте творч ори інальність (застарілі методи роботи — то
альма), і неодмінно йдіть в но з на овим про ресом.
Харизматичних БЛИЗНЯТ вабитим ть висо і матерії та все ори-

інальне, нетрадиційне, тя н тиме зазирн ти під езотеричний по-
ров, пізнати світ незба ненно о. Що позитивно віддзер алиться
на світо ляді, допоможе знайти відповіді на чимало питань, зроз -
міти свою місію на цій землі. Тіль и не вст пайте в полемі зара-
ди з’яс вання істини з малорозвиненими особами, спіл йтеся,
об оворюйте животрепетні теми з д ховними людьми.
РАКИ, спрям йте нереалізован се с альність в р сло задово-

лення, я що впевнені — об аняйте! Ви здатні дати фор с перни-
ам (чарівність фонтан є) і обійти найнахабніших он рентів. Аби
поч ття не зачахли — е сперимент йте! Ори інальність в любовній
сфері — це вищій пілотаж насолод і цемент союз , істинні стос н-
и ре лярно потреб ють тоніз ючо о живлення!
ЛЕВИ, тема партнерсь ої співдр жності в а тивній фазі.

Кохайтеся і живіть д ша в д ш ! Співзв ччя "я плюс ти" є найцінні-
шим с арбом, я ий слід заробляти взаємною т рботою, д ховною
єдністю, спільними діловими інтересами і се с альною армонією.
Аби стати ближчими та ріднішими, остері айтеся ди таторства.
ДІВИ, пірніть з оловою в бла одатн атмосфер сл жбово о о-

ле тив , вона несе цілющий ефе т (можна р шати відрядження),
т т рани за ояться, а відч ття професійної цінності (де ви майстер
на всі р и) вселить оптимізм світле майб тнє. Кар’єрне схо-
дження стелене вітами спіх (до липня), сильні світ цьо о вас
захищають.
ТЕРЕЗІВ за р жляє паморочлива романтична завірюха, весе-

літься, насолодж йтеся любовною армонією, др жіть з М зою та
заряджайте життєвий а м лятор бла одатними емоціями. Ваш
лицар — це др і оханець в одній іпостасі. Станьте зраз ом від-
даності заради міцності союз , ви здатні на ні альні артистичні
перевтілення, блис чий мор і по ли ані а тивіз вати в людях
тіль и пре расні стр ни д ші.
СКОРПІОНИ, тримайте р на сімейном п льсі, доброзичли-

вість, др жня онсолідація з родичами посилить авторитет, стане
запор ою домашньої ідилії. Принаймні, я що вас існ є д ховна
монолітність та єдність ділових інтересів з близь ими, все йтиме
ч дово. При ро те, що потребами шлюбних обранців верховодить
(до червня) л авий, звід и й всі біди.
СТРІЛЬЦІ, облиште ре лам вати себе, піаритися дося нення-

ми, хвалитися чеснотами. Пош и сенс б ття, "перевір а на міц-
ність" д ховних принципів, поля ають в мінні знайти точ и доти
з малознайомими людьми на тлі єдності ідеалів та д ховних інте-
ресів. Це дозволить збері ати висо ий моральний ценз і відрізни-
ти зло від добра.
КОЗОРОГИ, ваша моральна цитадель (ідейні пере онання, доб-

рі наміри) піддаються серйозном випроб ванню, йде девальвація
життєвих цінностей. Ви тотально залежні від ч жих рес рсів, по-
треб реальності, вимо роботодавців. Доведеться побороти в собі
заячий д х, бо те, чо о боялися, постане в сій " расі". Головне не
здрейфити й не на ивати п’ятами від тр днощів, адже йдеться про
справи для вас ви ідні. Вмирайте і вос ресайте на ход , переплав-
ляйте "мін си" єства в "плюси".
ВОДОЛІЇ, подбайте про зовнішність, ардинально змініть імідж

та арно причеп ріться, обновивши по моді ардероб, зачіс , ма-
іяж, прод мавши до дрібниць т алет. Не стрим йте вн трішній ім-
п льс стати вродливішими, чарівнішими, це природна потреба,
мотивована либинними трансформаційними процесами.
РИБИ, самітництво — це ч дово ( армічна см а триває), бо за-

повнить Божественним спо оєм вн трішній світ. Наведіть лад в
д м ах, в ам йте триво и, проженіть еть різн маячню, до чливі
підозри та самообман і постарайтеся змоделювати щасливе май-
б тнє. Ви се с альні, тож б ти любленими та жаданими нічо о не
заважає

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Київський баскетбольний клуб вдало виступив у Єврокубку

"Будівельник" взяв реванш 
у "Будучності"
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У серед відб вся
4-й т р р пово о
ра нд топ-16 о-
манд. У р пі І иїв-
сь ий "Б дівельни "
на виїзді протистояв
чорно орсь ій "Б -
д чності". Попри те,
що цьо о раз віт-
чизняний оле тив
вист пав неопти-
мальном с ладі,
йом все ж та и
вдалося реванш ва-
тися за домашню
пораз поперед-
ньом т рі. У під-
с м в напр жено-
м поєдин ияни
перемо ли з рах н-
ом 77:75. Цей с-
піх дозволив "Б ді-
вельни " очолити
вартет І.

Перед початком матчу си�

туація у групі І топ�16 у Єв�

рокубку була більш, ніж за�

плутаною. Одразу три ко�

лективи — "Будівельник",

"Будучность" і "Банвіт" мали

у своєму активі по дві пере�

моги при одній поразці.

Тиждень тому кияни посту�

пилися у домашній зустрічі

чорногорському клубу і за

додатковими показниками

опустилися на передостан�

ню сходинку. Всі розуміли,

що матч�відповідь стане для

"гладіаторів" складним ви�

пробуванням. Все ж таки

баскетболісти "Будучності"

мали значну психологічну

перевагу, до того ж, вони ви�

ступали в рідних стінах, що

також є великим плюсом у

зустрічах такого рівня. Од�

нак труднощі для киян цим

не обмежилися: передматче�

ве тренування під час — сер�

йозну травму отримав один з

лідерів команди Михайло

Анісімов.

Попри усі проблеми, пер�

шими у цьому відповідаль�

ному матчі очки набрали са�

ме українські баскетболісти.

Капітан "Будівельника" Ар�

тур Дроздов, виконавши два

влучних кидка із середньої

дистанції, вивів свою

команду вперед. Втім, від�

сутність найпотужнішого

гравця вітчизняного клубу

Михайла Анісімова не могла

пройти безслідно. Виступа�

ючи в силовій манері, чор�

ногорці без особливих зу�

силь почали проходити обо�

рону гостей. Кияни хоч і на�

магалися максимально кон�

центровано діяти у захисті,

але їм мало що вдавалося. У

підсумку вже після першої

чверті відставання "буді�

вельників" становило за�

грозливі 12 очок.

У другій десятихвилинці

на майданчику розпочалася

рівна, не поступлива гра.

Киянам вдалося скоротити

відставання до 10 пунктів,

але вже у наступній атаці

гравці "Будучності" збіль�

шили його до 12. Своєрідні

"гойдалки" продовжувалися

майже 5 хвилин. А потім до

справи взялися гравці "Буді�

вельника" Лео Лайонс та

Френк Робінсон. Американ�

цям на двох вдалося створи�

ти міні�ривок столичного

клубу, і різниця у рахунку

скоротилася до 6 очок. Зда�

валося, що, здобувши не�

значну психологічну перева�

гу, нашим спортсменам

вдасться виправити стано�

вище на свою користь. Втім,

за лічені хвилини до кінця

першої половини зустрічі

дальні кидки господарів

майданчика Страхіні Міло�

шевича та Алекси Поповича

створили розрив у рахунку,

знову ж таки, в 12 очок.

У третій чверті спроби ки�

ян скоротити відставання

також не приносили успіху.

"Будівельник" вирізнявся

лише окремими сплесками

результативності у виконан�

ні Георгія Цинцадзе і Мал�

кольма Ділейні. В цілому це

майже не вплинуло на пере�

біг подій. "Будучность", як і

раніше, тримала гостей на

безпечній відстані і перед

вирішальним періодом ви�

гравала з різницею в 10

очок — 65:55.

Заключний відрізок часу

перетворився на справжній

жах для чорногорців. На

початку чверті Артур Дроз�

дов реалізував два штрафні

кидки, згодом Віктор Гера�

симчук потрапив за дуги,

залишивши від лідерства

господарів майданчика

п’ять очок. Потім капітан

"Будівельника" знову був на

висоті, наблизивши свій

клуб на відстань одного

точного триочкового кид�

ка. А коли кошик "Будуч�

ності" вразив ще й Лео Ла�

йонс, головний тренер

команди з Подгориці Деян

Радоніч був змушений тер�

міново брати тайм�аут. Від�

чувши, що в силі змінити

ситуацію, кияни почали ді�

яти ще потужніше. За 2

хвилини до фінальної сире�

ни Лео Лайонс зрівняв ра�

хунок у матчі. А розв’язка

настала під завісу гри. За 15

секунд до кінця зустрічі все

той же Лайонс вивів гостей

уперед. Остання спроба

чорногорців врятувати, по

суті, переможний для них

матч не увінчалася успіхом.

У підсумку 77:75 на користь

"Будівельника" і кияни по�

вертають собі першу схо�

динку у групі І, яку вони

втратили тиждень тому

С
кл

ал
а 

О
кс

ан
а 

БА
РК

ІН
А

Цей день в історії 1 лютого

1842 — імператор Ми ола І
підписав аз про б дівництво
першої в Росії залізниці Мос ва-
Сан т-Петерб р
1898 — страхова омпанія

амери ансь о о міста Хартфорд
(шт. Конне ти т) видала перший
страховий поліс автовласни ові
1930— азета "Таймс" оп блі-
вала перший росворд
1942 — народився Лев Ле-

щен о, російсь ий і радянсь ий
естрадний співа , народний ар-
тист РРФСР
1985 — Києві від рився дер-

жавний дитячий м зичний театр
(нині Київсь ий державний м зич-
ний театр для дітей та юнацтва)
2010 — за 44 дні про ат фан-

тастичний бло бастер Джеймса
Камерона "Аватар", знятий
форматі 3-D, зібрав світовом
про аті понад 2 млрд доларів

Відповіді на с анворд на 4-й стор.
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Греції, Візантії
(ІХ–Х ст.)

арли
осметичний
і ієнічний
засіб

"Лабіринти"
Ма са Фрая

стар. франц.
міра довжини

4,5 м

отвір броні
тан а

лі ар-фахівець Х
"Ди ий ан ел",
"Гол бі олені",
драмат р Р

рошова
одиниця Японії

зосередження
д м и , зор ,

сл х Е
священний
птах стар.
є иптян

... де Мопассан

д ші пред ів
(Ст. Рим.)

сна народна
творчість

орч

ар ан Щ
спортивний

човен
р лий р бець
на животі

У раїнсь а
національна

асамблея (іст.)

підвищена
температ ра

при
захворюванні

розплавлена
силі атна маса

з в л ана А
шлюбна пара

жир ро атої
х доби

отр тохімі ат

люди для
оплес ів
розмінна

монета Лаос Т
р сал а

давн.
с андинавсь і

ле енди И
рідина на чолі
від роботи

орабель
Ясона (міф.)

мар а
во непальної
автоматичної

зброї К

Капітан "Б дівельни а" Арт р Дроздов став най ращим равцем своїй оманді виїзній з стрічі
проти чорно орсь ої "Б д чності"
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