
Київ може отримати право стовідсотково 
розпоряджатися своїми коштами
Голова КМДА Олександр Попов просить уряд переглянути бюджетну 
політику щодо столиці

Метробудівці завершили проходку перегінних тунелів, тривають роботи 
на спорудженні вестибюля, тягової підстанції

Станцію "Теремки" зводять
за графіком

Незважаючи на зимову пору, в столиці

не припиняються роботи з будівництва

станції метро "Теремки" Куренівсько�

Червоноармійської лінії. Як розповів

"Хрещатику" генеральний директор ПАТ

"Київметробуд" Володимир Петренко,

нині тривають заходи, які дозволять роз�

почати завершальний етап спорудження

об’єкта. "Мається на увазі, що ми уже за�

вершили проходку перегінних тунелів, і

сьогодні механізовані комплекси знахо�

дяться перед котлованом станції,— роз�

повів Володимир Іванович.— Гадаю, що

вже за кілька днів будемо готувати збійку.

Тобто механізовані комплекси ввійдуть в

котлован, і тоді можна буде пересвідчи�

тися в тому, що тунелі пройдені, та готу�

ватися до робіт з облаштування верхньої

будови колії". Він додав, що одночасно

тривають заходи з будівництва вестибю�

ля станції і станційного комплексу та тя�

гової підстанції. Через те, що об'єкт зво�

диться поблизу проїжджої частини прос�

пекту Глушкова на Одеському напрямку,

потрібно узгодити деякі проектні питан�

ня з Київоблавтодором. Зокрема йдеться

про підземний пішохідний перехід, який

обслуговуватиме пасажирів станції метро

і який потрібно реконструювати. "Що�

правда, через те, що й досі не прийнято

бюджету міста, існують фінансові проб�

леми,— зазначив пан Петренко.— Але

ми з надією чекаємо, що це питання буде

вирішено на сесії Київради 7 лютого, що

дозволить нам розгорнути роботи на всій

протяжності пускової дільниці".

За його словами, попри тимчасове не�

дофінансування, метробудівці роблять все

можливе, щоб своєчасно ввести в дію пус�

ковий комплекс. "Наразі роботи тривають

за графіком і будуть завершені в червні,—

заявив Володимир Петренко.— Переко�

наний, що до Дня Конституції об’єкт буде

здано в експлуатацію і кияни зможуть ко�

ристуватися новою станцією столичної

підземки. У перспективі планується про�

довжити цю лінію метрополітену, спору�

дивши ще приміщення депо. Поки ж це

буде кінцева станція, бо тут передбачено

пункт технічного контролю за станом ру�

хомого складу і оборотні тупики".

Як розповів "Хрещатику" директор ін�

ституту "Укрметротунельпроект" Віктор

Янікін, з уведенням в дію станції "Терем�

ки" Куренівсько�Червоноармійська лінія

з'єднає північний і південний райони

столиці. "Таким чином, подолати від�

стань у майже 22 кілометри з Оболоні на

Теремки завдяки підземці можна буде за

40 хвилин, враховуючи час на зупинки

під час посадки�висадки пасажирів,— за�

значив Віктор Янікін.— На наземному ж

транспорті на це потрібно в два�три рази

більше часу, враховуючи проїзд через

центр міста і численні затори". Він додав,

що, окрім цього, вдасться суттєво роз�

вантажити міські магістралі, зменшити

транспортні потоки в напрямку центру

столиці. Насамперед зменшиться кіль�

кість громадського транспорту, особливо

подовжених автобусів і тролейбусів. Ди�

ректор проектного інституту розповів,

що при оздобленні "Теремків" викорис�

тають вітчизняні матеріали, зокрема гра�

ніт. Для людей із особливими потребами

на новій станції встановлять ліфти, а для

осіб з проблемами зору змонтують спеці�

альні гумові смуги

Олег КЛІМОВ: 
"Ми несемо солідарну
відповідальність за здоров’я киян" 
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Місто шукає інвестора 
для облаштування атракціону 
в Гідропарку 
У столичній держадміністрації о олосили
інвест он рс
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Український гуманітарний ліцей
поєднує традиції та інновації 

Т т чнів навчають за авторсь ою онцепцією
а меоло ічно о за лад інноваційно о тип
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У номері

Новини
Підстав для зростання ціни 
на соціальні сорти хліба немає
Заст пни олови КМДА Анатолій Гол бчен о з -

стрівся з представни ами А рарно о фонд і Мініс-
терства а рарної політи и та продовольства У ра-
їни. За рез льтатами цієї наради часни и дійшли
з оди, що підстав для зростання ціни на соціальні
сорти хліба в столиці немає.
"Ми не бачимо жодних підстав для підвищення вар-

тості соціальних сортів хліба. Тим паче на адаю, що
ми маємо з А рарним фондом У раїни домовленості,
відповідно до я их борошно для ви отовлення соці-
альних сортів хліба за пов ється за зниженою ці-
ною, що дозволяє не змінювати її на хліб масово о
вжит (соціальний). І іль ість вже за плено о бо-
рошна дозволяє ви отовляти соціальні сорти хлібо-
б лочних виробів протя ом сьо о 2013 ро , не змі-
нюючи їх цін ",— на олосив Анатолій Гол бчен о.
На адаємо, що до соціальних сортів хліба відносять-

ся: хліб "У раїнсь ий домашній", хліб "Бо данівсь ий",
"Пшеничний традиційний", "Печерсь ий", "Арна т"

Столичних медиків 
стимулюватимуть через систему
показників діяльності
У рам ах реформ вання ал зі охорони здоров’я

е ономічне заохочення лі арів здійснюватиметься че-
рез систем по азни ів діяльності. Для зростання за-
робітної плати та стим лювання праці медичних пра-
цівни ів центрів первинної меди о-санітарної допомо-
и цьо оріч б де виділено 100 млн рн, що в 6 разів
більше, ніж 2012 році. Про це повідомив дире тор
Департамент охорони здоров’я Віталій Мохорєв.
"Розмір оплати праці напрям залежатиме від рів-

ня освіти працівни а, с ладності та відповідальності
за рез льтати ви он ваної роботи. Місь а влада
приділяє вели ва стим люванню медичних пра-
цівни ів. Саме том за альний обся стим люючих
виплат за прое том бюджет на 2013 рі передбаче-
но в с мі майже 700 млн рн, що в 3,5 раз більше,
ніж 2010 році",— зазначив пан Мохорєв.
Він та ож за важив, що найбільше зростання се-

редньомісячної заробітної плати впродовж 2012 ро
відб лося в центрах первинної меди о-санітарної до-
помо и. Цьом сприяло впровадження н ч ої систе-
ми оплати праці лі арів первинної лан и з рах ван-
ням фа тичних обся ів та я ості наданих ними медич-
них посл . Та а система спішно працює в пілотних
Дарниць ом та Дніпровсь ом районах. Надалі цен-
три ПМСД мають б ти створені в інших восьми райо-
нах столиці. Відповідний прое т рішення деп тати
Київради роз лян ть на чер овом засіданні

У Києві відбудеться фотовиставка
WORLD PRESS PHOTO’12
Завтра о 18.30 М зейно-вистав овом центрі

"М зей історії Києва" (в л. Б. Хмельниць о о, 7)
пройде рочисте від риття фотовистав и WORLD
PRESS PHOTO’12. Подія відб деться за частю е-
рівництва КМДА, посла Королівства Нідерланди в
У раїні Яна Пітера Волтерса, дире тора алереї
"Лавра" (ор анізатора вистав и в Києві) Аїди Джан-
ірової, представни а оловно о офіс World Press
Photo в Амстердамі Пола Раселера, іменитих фото-
рафів та фото ореспондентів.
То о ж дня о 17.00 відб деться прес- онференція

з на оди від риття Києві цієї рейтин ової фотови-
став и.
На адаємо, World Press Photo — найавторитетні-

ший міжнародний щорічний о ляд світової фотож р-
налісти и, я ий ба ато в чом визначає стандарти
професії. Незалежне ж рі, що с ладається з профе-
сіональних фото рафів і фотореда торів ЗМІ, оціни-
ло роботи претендентів 9-ти ате оріях, представ-
лених фотож рналістами, а ентствами, азетами і
ж рналами з сіх точ ів світ . За два тижні роботи
б ло пере лян то 101 254 фото рафії 5247 авторів зі
124 раїн світ (з них — 29 андидатів з У раїни)

У зв’язку з цим голова КМДА Олександр Попов 31

січня передав прем’єр�міністру України Миколі Азаро�

ву підготовлений в столичній держадміністрації проект

закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу

України" в частині зарахування до бюджету Києва 100 %

коштів від податку на доходи фізичних осіб. Він також

попросив главу уряду в установленому порядку внести

цей проект на розгляд Верховної Ради.

На сьогодні Київ — єдине місто нашої країни, меш�

канці якого у відповідності до норм Бюджетного кодек�

су України сплачують податок на доходи фізичних осіб

рівними частками як до місцевого, так і до державного

бюджетів, що не відповідає принципу справедливості й

неупередженості, на яких ґрунтується бюджетна систе�

ма та які закріплені статтею 7 Бюджетного кодексу

України. "Це впливає на життя кожного мешканця

трьохмільйонного мегаполісу і є причиною бюджетної

скрути в столиці",— зазначив Олександр Попов.

Як повідомив "Хрещатику" заступник голови КМДА

Руслан Крамаренко, надходження від ПДФО складають

64 % всього бюджету Києва. "Це основна стаття напов�

нення бюджету столиці. У разі внесення змін до Бю�

джетного кодексу ми плануємо отримати цьогоріч 8,2

мільярда гривень від ПДФО",— сказав він. Зауважимо,

торік кияни сплатили до загальнодержавного бюджету

10,533 млрд грн коштів від ПДФО, що на 16,6 % більше,

ніж у 2011 році. За даними ДПС у м. Києві, всього до

столичної скарбниці у 2012�му платники податків спла�

тили 8,262 млрд грн, що майже на 22 % більше, ніж у

2011 році.

Руслан Крамаренко також зазначив, що повернення

100 % ПДФО — це тільки один з ресурсів збільшення над�

ходжень до бюджету. Крім цього, міська влада планує от�

римати додаткові кошти від перегляду договорів на орен�

ду землі, впорядкування земельної документації та вве�

дення адмінштрафів за порушення правил паркування.

Як відомо, Київ уже напрацював і починає реалізову�

вати програму збільшення ресурсів бюджету ниніш�

нього  року на 1 млрд 769 млн грн.

Нагадаємо, що наприкінці минулого тижня прем’єр�

міністр Микола Азаров закликав територіальну громаду

та владу столиці забезпечити повну й ефективну мобілі�

зацію внутрішніх резервів міста. "Треба попрацювати

так, щоб за підсумками першого кварталу ми мали зрос�

тання і в Києві, і в країні, а отже, змогли переглянути

бюджети в бік їх збільшення",— зазначив пан Азаров.

Також глава уряду доручив Мінфіну разом з КМДА роз�

робити пропозиції щодо джерел збільшення доходів

міського бюджету та їх спрямування, насамперед, на ре�

алізацію соціальних програм

КИЯНИ ВЧАСНО

СПЛАЧУЮТЬ 

ЗА КОМУНАЛКУ 
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"КАРТКУ КИЯНИНА" ВЖЕ

ОТРИМУЮТЬ ПІЛЬГОВІ

КАТЕГОРІЇ НАСЕЛЕННЯ
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ПРОЕКТ  "BIONIC HILL"

ОБГОВОРЯТЬ 

З ГРОМАДСЬКІСТЮ
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УКРАЇНА ПРОДОВЖУЄ

АКТИВНУ СПІВПРАЦЮ 

З МВФ
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Оксана РАЙЧИНЕЦЬ
"Хрещатик"

Київсь а влада робить все можливе що-
до відновлення справедливості та не пе-
редженості в частині форм вання місь о-
о бюджет . Йдеться про повернення в
місь с арбницю 100 відсот ів надхо-
джень від подат на доходи фізичних
осіб. Ця норма діє в сіх ре іонах У ра-
їни, о рім столиці, меш анці я ої сплач -
ють ПДФО "і вашим, і нашим". Та им
чином, иївсь а азна недоотрим є ле-
вов част доходів.

Нині столичні метроб дівці от ються до завершально о етап спор дження станції метро "Терем и"

Віталій КУРІННИЙ
"Хрещатик"

Столичні метроб дівці от ються до завершально о етап спо-
р дження станції метро "Терем и". Наразі фахівці завершили
проход пере інних т нелів і незабаром от ються розпочати
збій . Одночасно з цим тривають заходи з б дівництва вести-
бюля, станційно о омпле с та тя ової підстанції. Об’є т пла-
н ють здати в е спл атацію в червні, до Дня Констит ції У ра-
їни. З веденням в дію станції "Терем и" К ренівсь о-Червоно-
армійсь а лінія з'єднає північний і південний райони столиці.
Це дозволить пасажирам підзем и дістатися з Оболоні до Те-
рем ів за 40 хвилин.
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З 1 лютого “Картку киянина” отримують 
пільгові категорії населення
Починаючи з п’ятниці, поновлено видач “Карт и иянина” піль овим
ате оріям населення столиці. Про це повідомив заст пни олови КМДА
Р слан Крамарен о під час наради щодо підс м ів пілотно о прое т . За
йо о словами, із 34 тис. арто близь о 6 тис. вже отримали районні
правління соціально о захист й почали видач ромадянам. Др а пар-
тія іль ості 15 тис. арто б де видаватись з 14 люто о, третя (13 тис.
арто ) — з 28 люто о. “Та им чином, протя ом люто о до районних
правлінь б д ть передані всі 34 тис. арто , заяв и на я і б ли оформ-
лені протя ом серпня-вересня. Після цьо о ми прист пимо до наст пно-
о етап реалізації прое т та почнемо прийом заяво від тих ате орій
ромадян, я і сьо одні отрим ють матеріальн допомо , що за алом
с ладає близь о 480 млн рн. Ці ошти в майб тньом б д ть нарахов -
ватись на “Карт иянина”,— зазначив Р слан Крамарен о. Крім то о, він
повідомив, що наразі дано дор чення КП “Фармація” розширити перелі
медичних препаратів, я і можна б де придбати зі зниж ою

Директором Департаменту транспорту КМДА
призначено Євгена Водовозова
Голова КМДА Оле сандр Попов призначив дире тором Департамент

транспортної інфрастр т ри міста Єв ена Водовозова.
До реор анізації стр т ри столичної адміністрації Єв ен Водовозов

обіймав посад начальни а ГУ транспорт й зв’яз (із серпня 2010 ро ),
що з одом б ло реор анізовано в департамент. До серпня 2010- о він
працював дире тором Департамент транспорт й зв’яз Хар івсь ої
місь ради. Першим заст пни ом дире тора Департамент транспорт
призначений Іван Шпильовий

З початку зими комунальники вивезли з вулиць
міста понад 178 тисяч тонн снігу
Зо рема третьо о люто о працівни и КК “Київавтодор” вивезли

1 247 тонн сні , а на боротьб з ожеледицею ви ористали 346,6 тонни
солі, 497,5 тонни піщано-соляної с міші, а та ож 2,5 тонни фри ційних
матеріалів. У перш змін столичні ма істралі звільняли від сні
285 одиниць техні и, др б ло зал чено 261 одиницю техні и.
Особлив ва ом нальни и приділяють очищенню з пин ових
омпле сів, трот арів та сходів до підземних переходів і станцій
метрополітен .
Крім то о, пішохідні доріж и столичних пар ах і с верах очищають зе-

ленб дівці. Та , під час інтенсивних сні опадів одночасно на зелених зо-
нах працювало близь о 700 співробітни ів цьо о підприємства

Цифра дня

14 757 500 
гривень — на таку суму в середньому було реалізовано послуг одним
столичним підприємством протягом січня�листопада 2012 року 
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Проблеми підземки будуть вирішені 
після прийняття бюджету столиці
Сит ацію, що с лалася наразі в Київсь ом метрополітені, б де стабілі-

зовано після прийняття бюджет столиці. Про це заявив заст пни оло-
ви КМДА Анатолій Гол бчен о. Та , КМДА б ло пере лян то прое т про-
рами соціально-е ономічно о та льт рно о розвит міста на 2013 рі
та знайдено необхідн с м оштів для заміни рейо , дерев’яних шпал та
мостових бр сів, а та ож для част ово о ремонт ес алаторно о оспо-
дарства КП “Київсь ий метрополітен”. “Одраз після прийняття бюджет
столиці ці ошти б д ть терміново спрямовані на ви онання необхідних
заходів, я і дозволять арант вати безперебійн робот метрополітен та
безпе йо о пасажирів. На цьом ми не з пинятимемось і продовжимо
працювати задля виведення підприємства з ризово о стан . Водночас
на адаю, що в плани місь ої влади не входить підвищення вартості про-
їзд в підземці”,— під реслив Анатолій Гол бчен о. Він на адав, що на
2013–2014 ро и запланована серйозна модернізація р хомо о с лад
метрополітен за рах но оштів цільових зелених інвестицій ( ошти Кіот-
сь о о прото ол ). За рах но цьо о прое т місто має отримати 95 с -
часних ва онів, я і в подальшом план ється е спл ат вати на Святошин-
сь о-Броварсь ій лінії

“Київзеленбуд” приєднався до проекту 
“Зелене видавництво”
Реалізов ючи нов онцепцію правління зеленим осподарством сто-

лиці, КО “Київзеленб д” приєдналося до соціально-е оло ічно о прое т
“Зелене видавництво”. У рам ах цієї а ції всі підприємства об’єднання на-
правлятим ть ви ористаний офісний папір на вторинн перероб . “Сьо-
однішні реалії лобалізованом світі вима ають нових підходів збере-
женні зелено о с арб У раїни. Том ми оле іально вирішили продовжи-
ти започат ован справ з енер озбереження, дол чившись до прое т .
Запрош ємо всіх приєднатися до цієї ідеї, адже це не тіль и орисно, а й
модно”, — на олосив ендире тор КО “Київзеленб д” Михайло Царен о.
На адаємо, що прое т “Зелене видавництво” об’єдн є соціально відпові-
дальні омпанії в а тивн “зелен співдр жність”. Сьо одні в ньом бер ть
часть понад 100 підприємств, я і зібрали понад 55 тонн ма лат ри і
збере ли понад 200 дерев, а це — до 1,5 а ліс

Кияни здобули в Монте<Карло найвищі нагороди
циркового “Оскара”
Переможцями 37- о Міжнародно о цир ово о фестивалю вМонте-Кар-

ло цьо оріч стали ст денти Інстит т фізично о виховання та спорт НПУ
ім. М. Дра оманова та Київсь ої м ніципальної а адемії естрадно о та
цир ово о мистецтв.
Та , “Золото о ло на” 37- о Міжнародно о цир ово о фестивалю в

Монте-Карло вибороли ияни — засл жені майстри спорт , дво ратні
чемпіони світ зі спортивної а робати и Ми олаЩерба та Сер ій Попов.
“Срібно о ло на” здоб в ст дент 4- о рс афедри е вілібристи и та
жон лювання фа льтет цир ово о мистецтва Київсь ої м ніципальної
а адемії естрадно о та цир ово о мистецтв Оле сандр Кобли ов. Артист
побив власний ре орд, оли жон лював 10-ма м’ячами в 2009 році, і про-
демонстр вав небачен майстерність, вист пивши з 14-ма.
Володарями “Бронзово о ло на” та спеціальних призів від Gandey і

Мос овсь о о міжнародно о молодіжно о фестивалю стали вип с ни и
Київсь ої а адемії естрадно о та цир ово о мистецтв 2003 ро Геор ій
Киричен о, Юрій Павлич о та Дмитро Ні олен о, більш відомі я омі -
тріо Equivokee.
Відтепер на рах н ні ально о навчально о за лад 7 медалей та без-

ліч спеціальних призів, я і здоб ли вип с ни и Київсь ої м ніципальної
а адемії естрадно о та цир ово о мистецтв на Міжнародном цир овом
фестивалі в Монте-Карло

Кияни вчасно сплачують 
за комуналку
Торік поточна оплата за ЖКП з врахуванням погашеної 
заборгованості становила 98,6 %
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Меш анці столиці відповідально і
свідомо підходять до сплати за о-
м нальні посл и. За даними КП
“Головний інформаційно-обчислю-
вальний центр” (ГІОЦ), протя ом
мин ло о ро спостері алося май-
же стовідсот ове по ашення плате-
жів. Відта , на сьо одні Києві ли-
ше 1,7 % особових рах н ів має
висо забор ованість за аряче і
холодне водопостачання, тепло,
аз і еле три .

Як розповів “Хрещатику” директор ГІОЦ Вале�

рій Місань, за обслуговування помешкань сто�

личні мешканці протягом року платили справно

та стабільно. “Наше підприємство обслуговує 100

% комунальних будинків та близько 50 % будинків

ОСББ, ЖБК та інших форм власності. За підсум�

ками 2012 року, серед комунальних будинків від�

соток поточної сплати за спожиті житлово�кому�

нальні послуги стабільно високий і складає 90,7

%. Якщо враховувати ще погашення заборговано�

сті, тоді цифра сягає 98,6 %. А у двох районах —

Голосіївському та Дарницькому — навіть переви�

щено стовідсоткові показники. Серед будинків

ОСББ та ЖБК ситуація подібна. Тут 730 тисяч

особових рахунків, а це майже 80 % мешканців,

взагалі не мають заборгованості”, — зауважив Ва�

лерій Іванович.

На його думку, такому позитивному результату

сприяло прийняте у лютому 2011 року міською

владою рішення про застосування двох розмірів

розрахунків в залежності від терміну оплати. Дія

стимулюючих тарифів на житлово�комунальні

послуги в столиці дозволяє заощаджувати до 15,7

млн грн щомісяця. Поки що лідерами із застосу�

вання знижки є Дніпровський, Деснянський та

Святошинський райони.

За словами директора ГІОЦ, торік загальний рі�

вень заборгованості у місті значно зменшився.

“Якщо у серпні 2010�го добросовісними платни�

ками були лише 51,6 % киян, то на кінець минуло�

го року цей відсоток підвищився до 76,4 %, а це

понад 594 тисячі особових рахунків. Незначну по�

точну заборгованість мають 22 %. І лише 1,7 %

особових рахунків заборгували понад 10 000 гри�

вень”, — пояснив Валерій Місань.

Зауважимо, що за дорученням київської міської

влади з початком опалювального сезону нараху�

вання плати за спожиту послугу з центрального

опалення виконується житловими організаціями

за минулий місяць в поточному (без розриву в ча�

сі). Таким чином, мешканці міста сплачують тіль�

ки за фактично надані послуги, а при вчасній

оплаті — отримують знижку на послугу опалення

у розмірі 6 %.

Щодо перерахунків за неякісне обслуговування

житлово�комунального фонду, то протягом мину�

лого року комунальники перерахували киянам 56

млн грн. Зокрема, 13,7 млн грн — за неналежне ут�

римання будинків та прибудинкових територій,

42,3 млн грн — за ненадання або надання неякіс�

них комунальних послуг. Зокрема за централізова�

не опалення було здійснено перерахунок на загаль�

ну суму 17,3 млн грн, тільки за 2,5 місяця нинішнь�

ого опалювального сезону — на 4,7 млн грн

У столиці відбулись лижні змагання
на Кубок дипломатичних місій
Команда на чолі із заступником міського голови — секретарем 
Київради Галиною Герегою зайняла третє призове місце
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Вихідними Національном природ-
ном пар “Голосіївсь ий” вперше
пройшли товарись і лижні зма ання
на К бо дипломатичних місій. Ор а-
нізаторами заход вист пили по-
сольства Австрійсь ої респ блі и,
Королівства Норве ії та Королівства
Швеції. У зма аннях взяли часть
оманди від дипломатичних пред-
ставництв іноземних держав, а ре-
дитованих в столиці, міжнародних
ор анізацій і союзів, а та ож пред-
ставни и фін станов та подат ової
сл жби. Ініціатив з проведення т р-
нір підтримала і місь а влада Ки-
єва.

Як розповів “Хрещатику” співорганізатор

змагань Сергій Харчук, участь в Кубку взяли 24

команди з 15�ти країн світу. “За правилами зма�

гань кожен колектив складався з чотирьох

представників, серед яких обов’язково керів�

ник чи заступник керівника установи, принай�

мні одна жінка та одна дитина”, — зазначив пан

Харчук.

Основна мета заходу — популяризувати біго�

вий лижний спорт серед мешканців Києва. До

такої благородної місії долучилася й команда на

чолі з заступником міського голови — секрета�

рем Київради Галиною Герегою. Окрім пані Ге�

реги, до команди увійшли заступник начальни�

ка Департаменту освіти і науки, молоді та спор�

ту Людмила Панченко, а також В’ячеслав Пере�

гудов та Назарій Наугольний.

Зауважимо, кожен з учасників Кубка долав

дистанцію у 1,4 км.

У командному заліку представники київської

влади виборолили третє призове місце, посту�

пившись лише американським дипломатам, які

посіли перше місце, та команді з Австрії, яка

прийшла другою.

Галина Герега зазначила, що результатом

надзвичайно задоволена, втім, зауважила, що

взяла участь у змаганнях не заради перемоги:

“Міська влада із задоволенням долучилася до

ініціативи дипломатичного корпусу з прове�

дення Кубка дипломатів з лижної естафети. Це

чудовий захід, який не лише зміцнює дружні

стосунки України з іншими державами, а й

пропагує здоровий спосіб життя. Ми хочемо

власним прикладом зацікавити молодь, долу�

чити киян до занять зимовими видами спор�

ту”.

Секретар Київради розповіла, що, незважа�

ючи на напружений робочий графік, однією з

перших погодилася взяти участь у змаганнях,

бо вже багато років є прихильницею цього виду

спорту.

“Наступного року, я думаю, ми започаткуємо

такий турнір на рівні міста та будемо долучати

до участі молодь”, — сказала Галина Федорівна.

До слова, переможці змагань отримали у по�

дарунок бігові лижі та путівки до гірськолижно�

го курорту у Карпатах

За обсл ов вання помеш ань столичні меш анці протя ом мин ло о ро платили справно та стабільно

Заст пни місь о о олови – се ретар Київради
Галина Гере а із завойованим трофеєм за третє
місце на К б дипломатичних місій з лижної
естафети

Дія стимулюючих тарифів 
на житлово�комунальні послуги 

в столиці дозволяє щомісяця
заощаджувати до 15,7 млн грн 
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У товариських 
лижних змаганнях 

на Кубок дипломатичних місій
взяли участь 24 команди 

з 15�ти країн світу. 
Кожен з учасників мав 

подолати дистанцію 
у 1,4 кілометра 

Представни и місь ої влади дол чилися до ініціативи проведення в столиці К б а дипломатів з лижної
естафети



Новини компаній

Ділові новини

Україна продовжує активну
співпрацю з МВФ
Про це заявив радни Прези-

дента У раїни — ерівни Го-
ловно о правління з питань
міжнародних відносин Адмініс-
трації Президента У раїни Ан-
дрій Гончар . “А тивно про-
довж ється робота ряд зі
співпраці з МВФ. Місія приб ла
нещодавно і розпочала свою
робот ”,— повідомив пан Гон-
чар . За йо о словами, по и
рано оворити про її рез льтати.
“Д маю, вони з’являться після
то о, я ця робота б де за інче-
на”,— зазначив радни Прези-
дента. “Це хороший си нал для
інвесторів і для бан івсь о о се-
редовища. Том б демо споді-
ватися на певний позитивний

вихід із цієї роботи”,— на оло-
сив ерівни Головно о прав-
ління з питань міжнародних від-
носин АПУ

Місто шукає інвестора 
для облаштування 
атракціону в Гідропарку
КМДА о олосила он рс на за-

л чення інвесторів для аероста-
тично о атра ціон “Аероліфт” із
ви ористанням цо ольної части-
ни атра ціон “Веселі ір и” за
2,751 млн рн. Про це с азано в
повідомленні Департамент е о-
номі и та інвестицій КМДА. Від-
повідно до повідомлення, замов-
ни ом є ом нальний за лад
“Пар льт ри та відпочин
“Гідропар ”. Вартість атра ціон

“Аероліфт” становить орієнтовно
1,5 млн рн. Вартість тимчасових
спор д — 0,607 млн рн, облаш-
т вання території атра ціон —
0,644 млн рн. Стро інвестицій-
но о до овор становить 5 ро ів.
Кон рсні пропозиції подаються
часни ами протя ом 21 дня від
дня о олошення он рс —
1 люто о

Проект будівництва 
“Bionіc Hill” обговорять 
з громадськістю
КМДА вирішила провести ро-

мадсь і сл хання щодо ом-
пле сної заб дови території на
в лиці Пономарьова, 1-а Свя-
тошинсь ом районі, а саме б -
дівництва інноваційно о пар

“Bionіc Hill”. Про це с азано в по-
відомленні Департамент місь о-
о б дівництва й архіте т ри
КМДА й КО “Інстит т енерально-
о план міста Києва”. Б дівниц-
тво “Bionіc Hill”, що є прое том
інноваційно о IT-пар інформа-
ційних і інших висо их техноло-
ій, передбачає створення біз-
нес-центрів, на ових центрів,
висо отехноло ічної виробничої
бази, я і не б д ть мати не атив-
но о вплив на нав олишнє се-
редовище, житло, навчальні за-
лади, спортивно-оздоровчий
омпле с, тор ово-розважаль-
ний центр. Промислова й на о-
во-виробнича зона становить
45,37 а. А за альна площа б ді-
вель — 356 721 в. м, іль ість
робочих місць — 30 тис. Пропо-

зиції до прое т детально о
план території приймаються до
28 люто о за адресою: 01001,
м. Київ, в л. Хрещати , 32, Де-
партамент містоб д вання та
архіте т ри. Матеріали прое т
детально о план території та-
ож розміщені на сайтах
www.kga.gov.ua та www.kievgen-
plan.grad.gov.ua

Податкова міліція 
повернула до бюджету 
565 млн грн виведених 
у “тінь” податків
Про це повідомив начальни
правління подат ової міліції ДПC
м. Києві І ор Уси . Впродовж

мин ло о ро правоохоронці ві-
дійшли від та звано о “відпра-

цювання” мало о та середньо о
бізнес . Незважаючи на те, що
с ттєво с оротилась іль ість іні-
ційованих перевіро , е ономіч-
ний ефе т не тіль и не зменшив-
ся, а й значно збільшився. Це під-
твердж ють підс м и роботи за
мин лий рі . Торі співробітни и
подат ової міліції Києва ви рили
475 злочинів сфері оподат -
вання, з я их 95% є тяж ими е о-
номічними злочинами; припини-
ли діяльність 56 фі тивних фірм
та 15 онвертаційних центрів. У
рез льтаті перевіро підпри-
ємств, я і с ористались посл а-
ми в азаних “тіньових стр т р”,
в бюджет стя н то понад 173 млн
рн, що більше ніж двічі переви-
щ є анало ічний по азни 2011
ро

"Київ" будує 
термінал 
для бізнес�
авіації
Об’єкт за 50 мільйонів
гривень почне працювати
восени цього року
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

На базі аеропорт “Київ” створюють тер-
мінал для обсл ов вання бізнес-авіації,
тобто приватних літа ів. Серед інших
особливостей т т передбачені імнати
для перемовин “чистій зоні” — ділові
з стрічі в У раїні іноземні партнери змо-
ж ть здійснювати на території аеропор-
т , офіційно не перетинаючи ордон .

Наразі завершується спорудження нульового циклу

терміналу, приблизно за місяць будівельники почнуть

зводити каркас із залізобетону. Орієнтовно новий тер�

мінал почне працювати у жовтні цього року. Він зможе

обслуговувати одночасно по 50 пасажирів на приліт і на

виліт, тобто 100 пасажирів за годину. Про це “Хрещати�

ку” повідомили у прес�службі аеропорту “Київ”.

Кошти у проект інвестує компанія “МАСТЕР�

АВІА”, вона будує на власній землі і буде займатись

експлуатацією та обслуговуванням бізнес�терміналу.

Сума інвестицій в реалізацію цього проекту становить

приблизно 50 млн грн. Сюди входять також благоуст�

рій, інженерні мережі та необхідне обладнання.

Першими клієнтами терміналу стануть перевізники,

які працюють з бізнес�літаками. Це “Аерочартер”,

“Аеростар”, “Центр ділової авіації”, а також резиденти

та нерезиденти України. За статистикою, протягом од�

ного року у Києві та області здійснюється приблизно 

12 тисяч польотів бізнес�авіації.

“У проекті нового терміналу передбачені переговор�

ні кімнати в “чистій зоні” — тобто пасажир не перети�

нає митну зону, не проходить прикордонний та кон�

троль безпеки. Якщо, наприклад, людина прилетіла на

зустріч, не маючи української візи, в цій зоні можна

провести перемовини і після цього відлетіти назад. Та�

кі кімнати розраховані на групи до 10�ти осіб”,— роз�

повів “Хрещатику” гендиректор ТОВ “МАСТЕР�

АВІА” Олексій Яковець.

Проект передбачає також брифінг�зал, де екіпажі

зможуть підготуватися до виконання польоту, отримати

метеоінформацію, консультацію щодо маршруту, від�

почити. “Дуже важливо створити умови в бізнес�термі�

налі не тільки для пасажирів, а й для екіпажів. На сьо�

годні такі умови є рідкістю. В основному створюють

комфорт для VIP� пасажирів”,— зазначають в компанії.

Наступним кроком в здійсненні повного комплексу

обслуговування літаків бізнес авіації та пасажирів буде

будівництво ангарного комплексу поблизу терміналу.

Цього року планується звести один ангар для літаків

бізнес�авіації, а в 2014�му — ще три такі споруди.

Таким чином, буде збудовано бізнес�термінал, анга�

ри для розміщення літаків та їх технічного обслугову�

вання, перон. У цьому році авіалайнери буде обслуго�

вувати хендлінгова компанія “Swissport”, а з квітня

2014 року дані послуги надаватиме компанія “МАСТЕР

АВІА”. “Для цього нам потрібно буде закупити необхід�

ну кількість перонної спецтехніки — трапи, буксири,

яка необхідна для обслуговування літаків бізнес�авіа�

ції”,— зазначає Олексій Яковець.

Він також додає, що обслуговування екіпажу і паса�

жирів бізнес�літаків коштуватиме не дорожче, ніж в ін�

ших аеропортах України. “Ринок затісний, тут немає

монополізму, ціну�якість визначає попит. Можу сказа�

ти, що обслуговування буде коштувати дешевше, ніж

послуги для VIP, які на одну особу орієнтовно склада�

ють 1500 гривень”,— запевнив пан Яковець
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Олег КЛІМОВ: 

"Ми несемо солідарну 
відповідальність за здоров’я киян"
У Києві величезна іль ість апте . Іноді
пор ч розташовано по 3—4 об’є ти. І я
тіль и вони не називаються: “Апте а
низь их цін”, “Ваша апте а”, “Апте а
добро о дня”... І лише аптечні за лади
“Фармації” зв ться та , я це має б -
ти, — “Апте а”. Хтось с аже, що т т пра-
цюють по-старом , відп с аючи препара-
ти за рецептом лі аря, а насправді — са-
ме т т і поважають ба атові ові традиції і
за они фармації. “Хрещати ” продовж є
р бри “Зроблено в Києві” і сьо одні ми
спіл ємося з енеральним дире тором
КП “Фармація” Оле ом Клімовим.

Аптека має називатися “Аптекою”
— Олеже Івановичу, сьогодні у Києві величезна кількість

аптек, відповідно, конкуренція шалена...
— І, на жаль, повністю відсутня культура конкурент�

ної боротьби. Мене як громадянина обурюють вивіски

типу “Аптека низьких цін” чи “Аптека гормональних

препаратів”. Якщо там купити 100 різних найменувань,

то лише 5—6 будуть дешевшими, ніж у інших. Ці вивіски

просто вводять людей в оману. Згідно з ліцензійними

умовами, аптека повинна мати назву “Аптека”. Тобто я

хочу сказати, що всі аптечні мережі незалежно від фор�

ми власності повинні мати рівні умови для конкуренції.

— Чим тоді “Фармація” якісно відрізняється від інших?
— Особливістю аптечної мережі КП “Фармація” є те,

що 52 аптеки займаються індивідуальним виготовлен�

ням ліків. По допомогу до наших фармацевтів зверта�

ються не лише кияни, а й спеціально приїжджають люди

з різних регіонів держави. Для того, щоб відкрити апте�

ку, яка має право виготовляти ліки, необхідні інвестиції

у десятки разів більші, ніж на відкриття аптеки готових

медпрепаратів. Адже тут потрібно встановити обладнан�

ня, площі приміщення мають бути значно більшими.

Це — зовсім інші масштаби та філософія.

Ще ми співпрацюємо із банком “Хрещатик” у рамках

проекту “Здорове життя”. Розуміємо, що інколи людина

потрапляє до лікарні, й буває, що у неї не вистачає гро�

шей на ліки. Банк “Хрещатик” надає таким громадянам

кредит на рік. І за ці кошти можна купити всі товари ап�

течного асортименту (лікарські засоби, тонометри,

предмети догляду за хворими тощо), але виключно у на�

шій мережі аптек.

— Яким є механізм співпраці КП “Фармація” з владою в
рамках соціальних проектів?

— “Фармація” — це не просто мережа аптек. Разом з

КМДА ми впроваджуємо низку соціальних програм.

Зокрема, беремо участь у ініціативах щодо забезпечення

ліками соціально незахищених верств населення. В ап�

теках нашої мережі продовжує діяти “Соціальний про�

ект”, згідно з яким 10�відсоткову знижку від вартості

придбаних лікарських засобів отримують інваліди війни,

учасники бойових дій, члени сімей загиблих, інваліди

внаслідок трудового каліцтва, особи з вадами зору, діти�

інваліди до 18 років. Окрім цього, всі аптеки надають

знижку 5 % пенсіонерам. За 2012 рік зазначені категорії

отримали знижку на понад 6 мільйонів гривень. Крім то�

го, “Фармація” бере активну участь у міських соціальних

проектах “Гіпертонія” та “Картка киянина”. Наразі ми

розпочинаємо новий проект “Соціальна оптика”, що

стартує у лютому. Він полягає у тому, що люди за наявно�

сті “Картки киянина” зможуть замовити у нас оправу

для окулярів за доступною ціною і при цьому безкош�

товно отримати консультацію фахівця.

Також ми відпускаємо лікарські засоби за безкоштов�

ними та пільговими рецептами, фінансування яких про�

водиться за державними програмами. За минулий рік на

це було спрямовано 50 мільйонів гривень. Ми розумі�

ємо, що є проблеми із наповненням бюджету, фінансу�

ванням бюджетних установ. Тому за рахунок власних фі�

нансів несемо солідарну відповідальність за здоров’я ки�

ян. Намагаємося відкривати аптеки у тих районах міста,

де їх не вистачає, а приватники не хочуть цього робити

через низьку рентабельність.

Людина — головний інвестор свого здоров’я

— Розкажіть детальніше про реалізацію проекту “Карт%
ка киянина”.

— Взагалі, “Картка киянина” — документ, який до�

зволяє мешканцям Києва отримувати різні види соці�

альної підтримки, послуг та сервісів. “Фармація” бере

активну участь у цьому проекті. Три київські фармацев�

тичні заводи — “Фармак”, “Дарниця” та “Борщагів�

ський хімфармзавод” — долучитися до цієї програми.

Був визначений перелік з 52 найменувань ліків вироб�

ництва цих підприємств. Тобто житель столиці, який

має “Картку киянина”, може придбати будь�які ліки з

цього переліку зі знижкою 25—30 %. Але не більше двох

упаковок кожного препарату на місяць. Зараз до цього

проекту приєдналася низка інших вітчизняних заводів,

тому номенклатура ліків незабаром буде значно розши�

рюватися.

— Майже 30 % жителів столиці — гіпертоніки. Ви —
учасник пілотного проекту “Гіпертонія”...

— Так, сьогодні проблема гіпертонії у столиці стоїть

дуже гостро. Раніше гіпертонічний поріг починався від

сорока років, сьогодні — від двадцяти. Молодь сама себе

труїть слабоалкогольними напоями, енергетиками, де у

50—60 разів кількість кофеїну перевищує добову норму.

А також рання пивна гіпертонія, про яку всі мовчать! Я

не кажу вже про якість харчування. Та ще і куріння, яке

на Заході вже давно вийшло з моди.

А що стосується проекту, то було визначено сім діючих

речовин, які застосовуються для лікування гіпертонічної

хвороби — еналаприл, лізиноприл, бісопролол, метоп�

ролол, небіволол, амлодипін, ніфедипін. Хворому лікар

призначає одну з них і виписує рецепт. У 95�ти аптечних

закладах нашої мережі за цим рецептом пацієнти отри�

мували будь�який препарат за виписаною діючою речо�

виною (за однією діючою речовиною може бути декіль�

ка найменувань препаратів — Авт.) зі значною знижкою.

Зараз урядом розглядається питання про продовження

цього проекту та найближчим часом наші аптеки віднов�

лять відпуск ліків для гіпертоніків.

— Чому в одних аптеках можна купити все, що тобі по%
трібно, а у ваших закладах просять рецепт на ліки?

— Знаєте, культура нашого населення по відношенню

до рецептів — невисока. І тут варто зазначити, що радян�

ська система забезпечення медикаментами була найкра�

щою в світі. До речі, Захід на ній тримається до сих пір.

Тільки там виписування рецепта забезпечується страхо�

вими компаніями. По всій Європі ви не купите жодного

рецептурного препарату без рецепта. У нас же він чомусь

сприймається як приниження честі.

Подивіться, по телевізору — сама реклама лікарських

засобів. На мою думку, на телебаченні її взагалі не має

бути. Як можна рекламувати препарат, якщо лікар не ба�

чив хворого? Люди, які довіряють цій рекламі, є основ�

ними інвесторами у погіршення свого здоров’я. Бо ж

треба піти до лікаря, щоб він призначив той препарат,

який підходять саме тобі. Не можна самому собі ставити

діагноз. І є таке поняття, як “курс лікування”. Його теж

визначає лікар. Людина пройшла курс лікування, далі

потрібно зробити обстеження, щоб його припинити або

підкоригувати. А ця всюдисуща реклама, на жаль, від�

учила хворих отримувати рецепти на ліки.

— Коли у людей запитуєш, де рецепт, це викликає неаби%
яке здивування. І реакція така: вони розвертаються і йдуть
у приватну аптеку, де рецепта не попросять.

— Те, що рецептурні препарати можна купити у при�

ватній аптеці без рецепта — це рівень моралі людини у

білому халаті і власника аптеки. Крок від здоров’я до от�

руєння — півміліметра. І ми самі у цьому винні. Ми має�

мо зрозуміти, що аптека — це заклад охорони здоров’я, а

не магазин.

У “Фармації” є те, чого не знайдеш в жодній 
іншій аптеці

— Я була здивована, коли дізналася, що у аптеках “Фар%
мації” можна купити навіть медичні п’явки. Що тут ще є
таке, чого не придбаєш у звичайній аптеці?

— Дійсно, в 6�ти наших аптеках є у продажу медичні

п’явки. А в аптеці № 89 (б�р Лесі Українки, 14) можна

отримати консультацію кваліфікованого лікаря�гірудо�

терапевта. До нашої мережі входять і гомеопатичні апте�

ки, де продається близько 700 гомеопатичних препаратів

власного виробництва. У них ми організували прийом

лікарів�гомеопатів. Тобто в аптеці можна отримати кон�

сультацію лікаря та придбати потрібний препарат. Взага�

лі, гомеопатія — це дуже цікавий розділ фармації, відо�

мий ще з Середньовіччя. Крім того, гомеопатичні препа�

рати зводять до мінімуму побічну дію, що дуже важливо

для дітей та людей похилого віку.

— Олеже Івановичу, чи відчуваєте ви кадрову проблему,
адже “Фармація” займається саме виготовленням ліків?

— Дефіцит кадрів — страшенний! І цьому є пояснен�

ня — заробітні плати у нас невеликі. Наша мережа вже

стала кузнею кадрів для приватників. Закінчивши виш,

людина приходить до нас. Ми її навчаємо, вона набуває

потрібних навичок. Потім інші мережі переманюють її.

Однак останнім часом ми бачимо й іншу динаміку — лю�

ди вертаються, бо на ділі тих грошей, які їм обіцяли, не�

має. Крім того, рано чи пізно настане пенсія, і треба по�

казувати свої доходи.

— Яку долікарську допомогу можна отримати в мережі
аптек “Фармація”?

— У 18 наших аптеках встановлені автоматичні апара�

ти для безкоштовного самостійного вимірювання арте�

ріального тиску. У будь�якій аптеці “Фармації” фахівці

надають долікарняну допомогу — роблять перев’язки,

можуть викликати швидку допомогу, якщо людині пога�

но, краплі сердечні накапають.

— Деякі ваші аптеки “розмовляють англійською”. Це
пов’язано з Євро%2012?

— Оскільки 20 наших аптек розміщені у туристичній

зоні столиці, за півтора року до Євро�2012 було прийня�

то рішення навчити наших працівників англійській мо�

ві. Ми взяли у штат викладача, створили групи і люди

протягом цього часу навчались. Тому в тих аптеках, де

написано “We speak english”, можуть надати відповідну

консультацію і допомогу не лише киянам, а й англомов�

ним гостям з інших країн

Розмову вела Олександра ШЕСТЕРИКОВА,
“Хрещатик”

До мережі "Фармація" входить 112 апте , що розміщені всіх 10 районах Києва, та 59 аптечних п н тів
лі вальних за ладах.
 На підприємстві працює 1345 працівни ів, з я их 541 провізор та 328 фармацевтів; ожен четвертий

фахівець має вищ , перш або др валіфі аційн ате орію. Т т діє власна онтрольно-аналітична
лабораторія, атестована Держсл жбою У раїни з лі арсь их засобів.

41 виробнича апте а "Фармації" – це на ово-пра тична база для ст дентів Національно о
фармацевтично о ніверситет , що Хар ові, та фармацевтично о фа льтет Національно о медично о
ніверситет імені О.О. Бо омольця. Саме там ст денти мають змо навчитися не на папері, а "вжив "
ви отовляти лі и.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”
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Український гуманітарний
ліцей є структурним 
підрозділом КНУ 
імені Тараса Шевченка

Український гуманітарний ліцей,

що знаходиться за адресою: прову�

лок Івана Козловського, 3, створе�

ний у 1991 році. З 1999�го він є асо�

ційованим членом шкіл ЮНЕСКО,

а з 2006 року входить до складу на�

вчально�наукового комплексу “Су�

часна освіта” як структурний під�

розділ Київського національного

університету імені Тараса Шевчен�

ка, що забезпечує неперервність ос�

віти в системі “Ліцей�Університет”.

В основі становлення і розвитку

ліцею — авторська концепція ак�

меологічного закладу інноваційно�

го типу. “Замислювався, як мрія...

Мрія про Україну й українців, про

сучасну освіту, мрія про свободу і

незалежність, про унікальність

кожного і всіх. Мрія про повну ре�

алізацію обдарувань дитини, про

родинні взаємини, мрія про осо�

бливий ліцейний дух. Це була мрія

багатьох: учителів, учнів, бать�

ків”,— зауважила директор ліцею,

кандидат педагогічних наук, народ�

ний учитель України Галина Сазо�

ненко. Проектування акмеологіч�

ного освітнього простору, інтегра�

ція традицій та інновацій в педаго�

гічній системі навчального закладу

є передумовами успішного станов�

лення випускника, його професій�

ного самовизначення.

Освітній процес тут структуру�

ється за принципом трьох курсів.

9 клас, або 1 курс, є загальногума�

нітарним, із поглибленим вивчен�

ням гуманітарних дисциплін та

двох іноземних мов. На нього всту�

пити можна за конкурсним відбо�

ром. У 10 класі (на 2 курсі) ліцеїсти

поглиблено вивчають профільні

дисципліни, а в 11 класі (3 курс)

проводиться довузівська підготов�

ка, профільне проектування, здій�

снюється системна підготовка до

ЗНО.

Випускників цього закладу
вирізняє високий рівень 
соціалізації 
та самореалізації

У рамках навчального процесу

реалізується програма “Обдарова�

ність”, свідченням ефективності

якої є 100 % вступ випускників до

найбільш престижних ВНЗ Укра�

їни (близько 80 % вихованців ліцею

стають студентами Київського на�

ціонального університету імені Та�

раса Шевченка) й університетів

світу (Франції, США, Південної

Кореї, РФ, Німеччини, Італії,

Польщі, Великобританії, Чехії то�

що). Ліцеїсти щороку перемагають

на ІІІ, IV етапах Всеукраїнських

учнівських олімпіад (90 % вихован�

ців — переможці районних, 50 % —

міських, 5—10 % — всеукраїн�

ських) та на ІІ, ІІІ етапах конкурсу�

захисту науково�дослідницьких ро�

біт МАН. Про рівень освітніх по�

слуг свідчать і результати зовніш�

нього незалежного тестування: в

рейтингу закладів столичної освіти

ліцей посідає перше місце протя�

гом п’яти років. Згідно з дослі�

дженнями, сьогодні серед його ви�

пускників — депутати Верховної

Ради України, державні діячі, на�

уковці, бізнесмени, діячі культури,

відомі журналісти.

У закладі діють громадсько�дер�

жавна модель управління та прово�

дяться експериментальні дослі�

дження.

Тут функціонують Піклувальна

рада, Рада ліцею, Педагогічна рада,

Батьківська рада, Науково�мето�

дична рада, Видавнича рада, науко�

ве товариство “Ліцеїст”, Учнів�

ський парламент.

Інноваційні ідеї педагогічного

колективу реалізуються через ав�

торські навчальні програми та про�

фільні інтегровані проекти випуск�

них груп ліцею. У навчальному за�

кладі проводяться експерименталь�

ні педагогічні дослідження, серед

яких всеукраїнський експеримент

“Теоретико�методичні умови інно�

ваційного розвитку акмеологічного

ліцею” (2010—2016 роки), регіо�

нальні “Здорова дитина — успішна

родина — стабільна країна”

(2010—2015 роки) та “Упроваджен�

ня елементів дистанційного на�

вчання школярів середніх загаль�

ноосвітніх навчальних закладів м.

Києва” (2012—2015 роки). Крім то�

го, у доробку педагогічного колек�

тиву — 6 науково�методичних по�

сібників із грифом МОН України, 4

збірники праць з досвіду освітньої

діяльності, понад 500 друкованих

праць у періодиці, а учнівський ча�

сопис “Простір” у 2011�му став ла�

уреатом Національного конкурсу

шкільних газет.

Також ліцей став ініціатором і

провів Міжнародні симпозіуми (гу�

манітарний, економічний, юридич�

ний, літературний, історико�гео�

графо�мистецький), Міжнародний

форум акмеологічних загальноос�

вітніх навчальних закладів, Міжна�

родний дебатний турнір “Роль мо�

лоді у розбудові громадянського су�

спільства”.

Нині навчальний заклад співпра�

цює зі школами української діаспо�

ри в США, Канаді, Казахстані, Лат�

вії, Молдові, КНР, Німеччині, Ро�

сії, Білорусії і Таджикистані

Священном чени Климент сл жив
єпис опом місті Ан іра, де наро-
дився і провів свої дитячі та юнаць і
ро и. Він д же рано втратив бать ів,
і йо о всиновила християн а на ім’я
Софія, я а під час тяж о о олод
не лише змо ла знайти сили про о-
д вати Климента, а й збирала по
в лицях дітей, ин тих напризволя-
ще зневіреними бать ами, забезпе-
ч вала їх їжею та одя ом. Климент
допома ав своїй прийомній матері,
навчаючи зведених братів та сестер
основам віри. День пам’яті священ-
ном чени а Климента православні
відзначають 5 люто о

Доброчесність юного Климента помітили

християни Анкіри. Вже у 18 років він став свяще�

ником, а через два роки прийняв архієрейський

сан. Це був час правління імператора Діоклетіана

(284—305 рр.). Коли розпочалися гоніння на

церкву, перед судом правителя провінції Галатія

постав і Анкірський єпископ Климент. Їхній діа�

лог тривав недовго. Правитель дуже швидко ско�

ристався найпоширенішим у ті часи засобом для

переконання — тортурами: тіло мученика різали

гострим залізом так, що видно було кістки; його

били палицями, камінням, крутили на колесі й

палили на повільному вогні. Однак після цього

Господь щоразу зціляв Свого угодника, і він зно�

ву поставав перед мучителями неушкодженим.

Тоді правитель відправив сповідника до імпера�

тора.

Коли Климента привели на суд до кесаря, Діо�

клетіан не міг повірити в те, що перед ним стоїть

той самий чоловік, який пройшов через описані в

листі випробування. Тортури повторилися з но�

вою силою. Не домігшись свого, імператор кинув

праведника в темницю. Там Климент багатьох

навернув у віру Христову: проповідував, хрестив.

Багато хто з новоохрещених християн невдовзі

прийняли мученицький вінець.

За наказом Діоклетіана Климента відправили

до співправителя імператора — Максиміана. До�

рогою до нового місця прославлення Господа до

Климента приєднався його учень на ім’я Агафан�

гел, який також бажав постраждати за Христа.

Максиміан віддав святих управителю Агриппіну,

який піддав їх таким нелюдським катуванням, що

присутній народ сповнився співчуттям до страд�

ників і побив мучителів камінням. Після смерті

Максиміана святого Агафангела усікли мечем. А

Клименту було одкровення, що ще 28 років три�

ватиме його служіння. Праведник закінчив своє

життя мученицьки. Це сталося у 312 році. Свято�

го Климента убили воїни в одному з печерних

храмів Галатії. Сповідникові відсікли голову під

час звершення ним Безкровної Жертви.

Зі смертю єпископа Климента закінчилася од�

на з найтрагічніших епох в історії християнства.

Вже в наступному — 313�му році було проголо�

шено Міланський едикт, за яким визнавалася за�

конність існування Християнської Церкви

Інформацію надано 
Синодальним відділом Української 

Православної Церкви

Священномученик Климент

У Голосієво відбулась нарада 
з начальниками штабів 
цивільної оборони підприємств,
установ та організацій
В Голосіївсь ій райдержадміністрації під о-

лов ванням начальни а Управління з питань
надзвичайних сит ацій Віталія Т ача відб лася

чер ова нарада з начальни ами штабів цивільної оборони підпри-
ємств, станов та ор анізацій, на я ій б ли роз лян ті питання щодо
реформ вання санітарно-епідеміоло ічної сл жби Голосієва; ален-
дарно о план ви онання перевіро з питань цивільно о захист під-
приємств район Управлінням з питань надзвичайних сит ацій ви о-
навчо о ор ан КМДА на 2013 рі ; рафі навчання на лютий 2013
ро на Місь их рсах цивільної оборони м. Києва та в Інстит ті
державно о правління сфері цивільно о захист , а та ож поточні
питання

Податківцями Голосіївського району 
викрито чергову “оборудку” з ПДВ
Майже рі один столичний приватний підприємець продовж вав ви-

пис вати подат ові на ладні своїм лієнтам після ан лювання йо о ре-
єстрації платни ом подат на додан вартість. Крім то о, він повністю
і нор вав правила ведення діяльності — подат ов звітність не пода-
вав, подат и не сплач вав, надалі займаючись оптовою тор івлею де-
талями та приладдям для автомобілів.
Я повідомили “Хрещати ” в ДПІ Голосіївсь ом районі м. Києва

ДПС, за рез льтатами позапланової перевір и “хитром дром ” бізнес-
мен донараховано понад 210 тисяч ривень подат на доходи фізич-
них осіб від підприємниць ої діяльності та подат на додан вартість
в с мі понад 380 тисяч ривень. О рім цьо о, йом доведеться додат-
ово сплатити 115 тисяч рн до бюджет

На Подолі відзначать учасників
бойових дій, які воювали 
на території інших держав
З метою вшан вання часни ів бойових дій на

території інших держав Подільсь ій РДА відб -
лось засідання Ор анізаційно о омітет .
До часті в заході, рім членів ор омітет , до-

л чилися представни и ГО “Спіл а ветеранів Аф аністан Подільсь о-
о район м. Києва”.
Я поінформ вала начальни правління праці та соціально о захис-

т населення райдержадміністрації Т. Ла тіонова, відповідно до План
роботи із відзначення Дня вшан вання часни ів бойових дій на тери-
торії інших держав, Подільсь ом районі план ється ромадсь а па-
нахида та по ладання вітів до пам’ятни ів воїнам, за иблим в Аф а-
ністані, та померлих від поранень.
У бібліоте ах пройд ть патріотичні одини, пере ляди літерат ри.

Для підопічних відділень соціально-поб тової адаптації під отовлено
тематичні з стрічі з воїнами-аф анцями, одини історичної пам’яті, лі-
терат рні монтажі.
У за ладах освіти відб д ться ле ції з ерої о-патріотично о вихо-

вання, р лі столи за частю членів Спіл и ветеранів Аф аністан По-
дільсь о о район столиці

Працівникам двох столичних
тролейбусних депо виплачено
борги по зарплаті
На вимо про рат ри Солом’янсь о о район

адміністрація тролейб сних депо № 1 та № 3 КП
“Київпастранс” виплатила забор ованість із заро-
бітної плати 424-м працівни ам. Про це “Хреща-

ти ” повідомили в прес-сл жбі відомства.
Та , про рорсь ою перевір ою встановлено, що співробітни ам

з аданих тролейб сних депо не виплачено заробітн плат за жовтень
мин ло о ро . Розмір забор ованості с ладає понад 2 млн рн.
За рез льтатами роз ляд подання про рат ри район ерівни ами

тролейб сних депо б ло по ашено забор ованість повном обсязі

На “Олімпійському уроці” 
у ЗСШ № 275 побувала 
фехтувальниця Олена Садовнича
За сприяння НОК У раїни, районно о правлін-

ня освіти за частю Центр фізично о здоров’я
населення “Спорт для всіх” відб вся “Олімпій-
сь ий ро ” середній ш олі № 275 Деснянсь о-

о район . Цьо о раз остею ш олярів стала раїнсь а л чниця, при-
зер а Олімпійсь их і ор Олена Садовнича.
На олімпійсь чемпіон ш олі че али з нетерпінням і під от вали-

ся до з стрічі з відомою спортсмен ою заздале ідь. У фойє та а товій
залі б ли розміщені пла ати та стіннів и з фото рафіями, статтями, я і
розповідали про життя та спортивні здоб т и раїнсь ої л чниці. Та ,
срібн олімпійсь медаль вона виборола на сіднейсь ій Олімпіаді о-
мандних зма аннях. За чотири ро и перед тим Атланті спортсмен а
здоб ла "бронз " в особистих зма аннях.
“Олімпійсь ий ро ” за частю Олени Садовничої розпочинає низ-
спортивних заходів цьо о ро , спрямованих на пропа анд серед

молоді здорово о способ життя на при ладі відомих раїнсь их
спортсменів. Торі ш олах район пройшло понад п’ятдесяти
“Олімпійсь их” та “Чемпіонсь их” ро ів. Та і з стрічі проб дж ють
юна ів та дівчат бажання наслід вати най ращі при лади стій ості,
м жності, за арт вання завдя и заняттям спортом",— відзначив ди-
ре тор Центр фізично о здоров’я населення “Спорт для всіх” Мар’-
ян Ясь ів.
Олена Садовнича подя вала за теплий прийом і відповіла на запи-

тання, я і ці авили чнів. На з ад про з стріч ш олярі подар вали по-
чесній ості торт з олімпійсь ою символі ою, а відома спортсмен а із
вдячністю роздавала дітям авто рафи та фото раф валася на з ад .
О рім цьо о, Олена Садовнича на ородила призами від НОК У раїни
чнів ш оли, я і за рез льтатами 2012 ро дося ли най ращих рез ль-
татів спорті

У Дніпровському районі провели
“Меломан;шоу”
“Меломан-шо ” — та назв має інтеле т аль-

но-розважальна ра, я а відб лась із вихованця-
ми естетичних л бів за місцем проживання в
Дніпровсь ом районі столиці. Гостинно прийня-
ли її часни ів члени л б “Др жба” (б львар Да-
видова, 1/5) на чолі з педа о ом-ор анізатором
Ларисою Кон п.

У рі взяли часть вихованці підліт ових за ладів за місцем прожи-
вання естетично о напрям роботи “Юність”, “Райд а”, “Компас”,
“Др жба”. Шо проводилося в ці авій формі та с ладалося з чотирьох
етапів: відбір часни ів, ви онання пісень із інофільмів, дитячих і с -
часних пісень.
Ж рі б ло надзвичайно важ о обирати ращих, адже сі претенденти

виявили неабия і здібності та завзято зма ались за перемо . Рез ль-
тати зма ань та і: І місце посіла Дар’я Ж ржи ( л б “Юність”), ІІ міс-
це — Аліна Редь іна ( л б “Райд а”), ІІІ місце — Ми ола Киреєв ( л б
“Компас”). Переможці та всі часни и шо отримали рамоти й заохоч -
вальні призи

Новини районівУкраїнський 
гуманітарний ліцей поєднує
традиції та інновації
Тут учнів навчають за авторською концепцією акмеологічного 
закладу інноваційного типу

Благовіст

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Ровесни незалежної У раїни — У раїнсь ий манітар-
ний ліцей Київсь о о національно о ніверситет імені
Тараса Шевчен а — навчає за авторсь ою онцепцією
а меоло ічно о за лад інноваційно о тип . Про висо-
ий рівень та я ість навчання свідчить той фа т, що
після йо о за інчення ліцеїсти вст пають до престижних
вищих навчальних за ладів У раїни та світ .

У остях вихованців ліцею поб вав Герой У раїни Лев о Л `янен о

Педа о и та чні навчально о за лад мають змо з стрічатися і дебат вати із першим Президентом У раїни, оловою
Пі л вальної ради ліцею – Леонідом Кравч ом
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Про заходи щодо залучення кредиту 

від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) 
та надання місцевої гарантії

Рішення Київської міської ради № 665/8949 від 20 грудня 2012 року

Відповідно до статей 26, 42, 60, 70 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 17, 74 Бюджетного кодексу
України, постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2012 року № 541 “Про затвердження Порядку надання місцевих гаран

тій”, наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2012 року № 1268 “Про погодження Обсягу та умов надання місцевої га

рантії Київською міською радою у 2012 році” Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити комунальному підприємству “Група впровадження проек�
ту з енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях м. Ки�
єва”, м. Київ, залучити кредит від міжнародної фінансової організації Пів�
нічної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) на таких умовах:

1.1. Обсяг кредиту: до 3000000,0 євро.
1.2. Відсоткова ставка за користування залученими коштами: до 3 %

річних.
1.3. Строки сплати: погашення основної суми боргу — рівними квар�

тальними або піврічними платежами, сплата відсотків — квартальними
або піврічними платежами у строки та згідно з умовами, встановленими
відповідним договором.

1.4. Мета залучення кредиту: фінансування проекту “Енергозбережен�
ня” у бюджетних установах міста Києва, який передбачає впровадження
енергоощадних заходів на об’єктах комунальної власності, в тому числі
заміну, ремонт, установку енергоощадного обладнання.

1.5. Термін користування залученими коштами: до 5 років.
2. Уповноважити директора комунального підприємства “Група впро�

вадження проекту з енергозбереження в адміністративних та громадських
будівлях м. Києва” укласти кредитний договір.

3. Надати Північній екологічній фінансовій корпорації (НЕФКО) гаран�
тію для забезпечення виконання зобов’язань комунального підприємства
“Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних та
громадських будівлях м. Києва” за кредитним договором між Північною
екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) як кредитором та кому�
нальним підприємством “Група впровадження проекту з енергозбережен�
ня в адміністративних та громадських будівлях м. Києва” як позичальни�
ком, укладеним відповідно до пункту 1 цього рішення, на термін його дії.

4. Встановити, що гарантія надається в розмірі всіх зобов’язань кому�
нального підприємства “Група впровадження проекту з енергозбережен�
ня в адміністративних та громадських будівлях м. Києва” відповідно до
кредитного договору, зазначеного в пункті 1 цього рішення.

5. Уповноважити заступника міського голови — секретаря Київради Г.
Ф. Герегу підписати від імені Київської міської ради договір гарантії з Пів�
нічною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО).

6. Встановити плату за надання Київською міською радою Північній
екологічній фінансовій корпорації (НЕФКО) гарантії для забезпечення ви�
конання зобов’язань за кредитним договором між Північною екологічною
фінансовою корпорацією (НЕФКО) як кредитором та комунальним під�
приємством “Група впровадження проекту з енергозбереження в адмініс�
тративних та громадських будівлях м. Києва” як позичальником у розмірі
1 грн (одна гривня).

7. Дозволити комунальному підприємству “Київжитлоспецексплуата�
ція” укласти договір поруки щодо виконання комунальним підприємством
“Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних та

громадських будівлях м. Києва” в якості забезпечення зобов’язань кому�
нального підприємства “Група впровадження проекту з енергозбережен�
ня в адміністративних та громадських будівлях м. Києва” за гарантією.

8. Комунальному підприємству “Група впровадження проекту з енерго�
збереження в адміністративних та громадських будівлях м. Києва” пого�
дити остаточний проект кредитного договору з Головним фінансовим
управлінням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).

9. Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації):

9.1. Здійснювати організаційно�правові дії, пов’язані із наданням Київ�
ською міською радою Північній екологічній фінансовій корпорації 
(НЕФКО) гарантії для забезпечення виконання зобов’язань за кредитним
договором, укладеним Північною екологічною фінансовою корпорацією
(НЕФКО) з комунальним підприємством “Група впровадження проекту з
енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях м. Києва”.

9.2. Здійснювати платежі за рахунок коштів бюджету міста Києва у ра�
зі виконання гарантійних зобов’язань перед Північною екологічною фінан�
совою корпорацією (НЕФКО) за гарантією, наданою Київською міською
радою Північній екологічній фінансовій корпорації (НЕФКО).

9.3. В порядку, визначеному чинним законодавством України, перед�
бачати протягом усього терміну дії гарантії у проектах рішень про бюджет
міста Києва на відповідний рік кошти для забезпечення виконання зобов’�
язань за гарантією, наданою Київською міською радою Північній екологіч�
ній фінансовій корпорації (НЕФКО).

9.4. Укласти договір з комунальним підприємством “Група впрова�
дження проекту з енергозбереження в адміністративних та громадських
будівлях м. Києва” про погашення заборгованості цього комунального
підприємства перед територіальною громадою міста Києва за виконання
гарантійних зобов’язань у відповідності до вимог частини третьої статті
17 Бюджетного кодексу України.

10. Уповноважити начальника Головного фінансового управління вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) вчиняти всі необхідні правочини, пов’язані із наданням Київ�
ською міською радою Північній екологічній фінансовій корпорації 
(НЕФКО) гарантії для забезпечення виконання зобов’язань за кредитним
договором, укладеним Північною екологічною фінансовою корпорацією
(НЕФКО) та комунальним підприємством “Група впровадження проекту з
енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях м. Києва”.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про деякі питання використання зображення герба міста Києва
Рішення Київської міської ради № 690/8974 від 25 грудня 2012 року

Відповідно до статті 22 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 3 Закону України “Про столицю Укра

їни — місто
герой Київ”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 14.09.2011 № 1670 “Про впровадження пілотного проекту системи “Картка киянина”, рішення Київської міської ради народних
депутатів від 18.04.95 № 57 “Про герб міста Києва” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити використання зображення герба міста Києва,
затвердженого рішенням Київської міської ради народних депу�
татів від 18.04.95 № 57, на електронній картці “Картка кияни�
на”.

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

сію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжна�
родних зв’язків та інформаційної політики.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про визнання таким, що втратило чинність, 
рішення Київської міської ради від 20.09.2012 № 189/8473 

“Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради 
від 11.12.2008 № 777/777”

Рішення Київської міської ради № 766/9050 від 25 грудня 2012 року
Відповідно до частини дев’ятої статті 128 Земельного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 № 381

“Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та ко

мунальної власності”, рішення Київської міської ради від 19.07.2005 № 810/3385 “Про врегулювання питань продажу земельних ді

лянок в місті Києві” та з метою приведення рішень Київської міської ради у відповідність до чинного законодавства України Київ

ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київської міської ра�
ди від 20.09.2012 № 189/8473 “Про внесення змін та доповнень до рішен�
ня Київради від 11.12.2008 № 777/777” (справа Є�1172).

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

сію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітекту�
ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін до міської 
цільової програми “Соціальне партнерство” на 2011—2015 роки, 

затвердженої рішенням Київської міської ради 
від 17 лютого 2011 року № 23/5410

Рішення Київської міської ради № 686/8970 від 25 грудня 2012 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської

міської ради від 29 грудня 2011 року № 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012 рік”, з метою виконання міської цільової про

грами “Соціальне партнерство” на 2011—2015 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 17 лютого 2011 року
№ 23/5410, вирішення питань фінансової підтримки громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування, та про

ведення загальноміських заходів з нагоди відзначення державних свят, визначних дат Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до розділу IV міської цільової програми “Соціальне
партнерство” на 2011—2015 роки, затвердженої рішенням Київської
міської ради від 17 лютого 2011 року № 23/5410 (у редакції рішення Ки�
ївської міської ради від 12 липня 2012 року № 678/8015), згідно з додат�
ком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київської міської ради з питань гуманітарної політики.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додаток
до рішення Київської міської ради

25.12.2012 № 686/8970

Зміни до розділу IV міської цільової програми 
“Соціальне партнерство” на 2011—2015 роки, затвердженої рішенням Київської міської ра


ди від 17 лютого 2011 року № 23/5410 
(у редакції рішення Київської міської ради від 12 липня 2012 року № 678/8015)

У графі сьомій позиції I. Надання фінансової допомоги громадським
організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість:

у заході 3. Надання часткової фінансової підтримки громадським орга�
нізаціям інвалідів на виконання статутних завдань тощо цифри “4680,4”
замінити цифрами “5228,2”;

у заході 4. Надання фінансової підтримки громадським організаціям
ветеранів на оплату комунальних послуг та оренди приміщень цифри

“741,0” замінити цифрами “760,5”;
у заході 5. Надання фінансової підтримки громадським організаціям

ветеранів на виконання статутних завдань тощо цифри “32928,7” заміни�
ти цифрами “42700,5”.

Заступник міського голови —
секретар Київської міської ради Г. Герега

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 19.12.2002 № 182/342 

“Про затвердження Положення 
про Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради

(Київської міської державної адміністрації)”
Рішення Київської міської ради № 717/9001 від 25 грудня 2012 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення Київської міської ради від
15.03.2012 № 198/7535 “Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 19.12.2002 № 182/342
“Про затвердження Положення про Головне управління земельних ресур�
сів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції)” такі зміни:

— у заголовку та пункті 1 рішення слова “Головне управління земель�
них ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації)” замінити словами “Департамент земельних ресурсів вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації)” (справа № А�20553).

2. Затвердити зміни до Положення про Головне управління земельних
ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмі�
ністрації), затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.12.2002
№ 182/342, що додаються.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітекту�
ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додаток
до рішення Київської міської ради

25.12.2012 № 717/9001

ЗМІНИ 
ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

(Ідентифікаційний код 26199097)
(Ці зміни є невід’ємною частиною Положення про Головне управління земельних ресурсів 

виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

1. У заголовку Положення слова “Головне управління земельних ресур�
сів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції)” замінити словами “Департамент земельних ресурсів виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”.

2. Підпункт 1.1 пункту 1 розділу 1 Положення викласти у такій редак�
ції:

“1.1. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі — Департа�
мент) є структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) та згідно з законодавством
виконує функції територіального органу виконавчої влади з питань зе�
мельних ресурсів, є підзвітним та підконтрольним Київській міській раді

та безпосередньо підпорядковується Київському міському голові.
Департамент у межах своєї компетенції здійснює управління земель�

ними ресурсами міста, забезпечує проведення в місті земельної рефор�
ми, раціональне використання та охорону земель на території міста”.

3. У тексті Положення (крім підпункту 1.1 пункту 1 розділу 1) слово
“Управління” у всіх відмінках замінити словом “Департамент” у відповід�
них відмінках.

4. У тексті Положення слово “начальник” у всіх відмінках замінити сло�
вом “директор” у відповідних відмінках.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про надання згоди на передачу цілісного 
майнового комплексу Київської міської клінічної лікарні 

“Київський міський центр серця” 
у державну власність

Рішення Київської міської ради № 709/8993  від 25 грудня 2012 року
На виконання доручень Кабінету Міністрів України від 23 січня 2012 року № 2189/1/1
12 та від 01 лютого 2012 року № 4582/1/1
12

щодо підвищення ефективності функціонування Київської міської клінічної лікарні “Київський міський центр серця”, відповідно
до статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Закону України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, враховуючи звер

нення Київської міської клінічної лікарні “Київський міський центр серця” (лист від 13 березня 2012 року № 211) та згоду Міністер

ства охорони здоров’я України (лист від 29 березня 2012 року № 09
28/329), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на передачу цілісного майнового комплексу Київської
міської клінічної лікарні “Київський міський центр серця” з комунальної
власності територіальної громади міста Києва у державну власність до
сфери управління Міністерства охорони здоров’я України за умови забез�
печення компенсації за витрати, понесені бюджетом міста Києва на будів�
ництво та оснащення центру, шляхом забезпечення в пріоритетному по�
рядку, без обмежень діагностики, лікування та реабілітації мешканців міс�
та Києва, хворих на серцево�судинні захворювання, відповідно до догово�
ру про співпрацю, укладеного між виконавчим органом Київської міської
ради (Київською міською державною адміністрацією) та Кабінетом Мініс�
трів України.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації):

2.1. Здійснити всі організаційно�правові заходи, пов’язані з передачею

майна, згідно з пунктом 1 цього рішення.
2.2. Скласти передавальний баланс Київської міської клінічної лікарні

“Київський міський центр серця”.
2.3. У тримісячний термін вжити заходи стосовно встановлення меж

розподілу відповідальності між Київською міською клінічною лікарнею
“Київський міський центр серця” та Київською міською клінічною лікар�
нею швидкої медичної допомоги щодо енергетичних мереж спільного ко�
ристування.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань власності та постійну комісію Київради з питань бю�
джету та соціально�економічного розвитку.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про передачу у володіння та користування 
публічному акціонерному товариству “Київенерго” 

технологічного обладнання квартальної котельні на вул. М. Котельникова, 62
Рішення Київської міської ради № 692/8976  від 25 грудня 2012 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядуван

ня в Україні”, рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 844/7080 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності
територіальної громади міста Києва відомчого житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфра

структури”, враховуючи звернення комунального підприємства “Інженерний центр” виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) (листи від 26.07.2012 № 172/454 та від 14.09.2012 № 172/578), згоду публічного акціо

нерного товариства “Київенерго” (лист від 30.08.2012 № 18/41/3/7977) та з метою надійного утримання та якісного обслуговуван

ня технологічного обладнання квартальної котельні на вул. М. Котельникова, 62 Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати у володіння та користування публічному акціонерному то�
вариству “Київенерго” технологічне обладнання квартальної котельні на
вул. М. Котельникова, 62 згідно з додатком, у межах та на умовах, визна�
чених угодою щодо реалізації проекту управління та реформування енер�
гетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001 (із змінами та доповнення�
ми), яка укладена між АК “Київенерго” та виконавчим органом Київської
міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
спільно з комунальним підприємством “Інженерний центр” виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
забезпечити передачу об’єктів згідно з пунктом 1 цього рішення.

3. Внести до рішення Київської міської ради від 17.02.2011 № 26/5413
“Про зарахування до комунальної власності територіальної громади м.
Києва закінченого будівництвом об’єкта комунального призначення” такі
зміни:

— у графі 3 додатка до рішення цифри “393054302,11” замінити циф�
рами “392875224,51”;

— позицію 6 додатка до рішення виключити.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�

сію Київради з питань власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додаток
до рішення Київської міської ради

25.12.2012 № 692/8976

ПЕРЕЛІК
технологічного обладнання квартальної котельні на вул. М. Котельникова, 62,

яке передається у володіння та користування публічному 
акціонерному товариству “Київенерго”

N
п/п

Назва технологічного обладнання Рік вводу в
експлуатацію

Кількість
обладнання,

шт.

Балансова вартість, грн

Первинна Залишкова

1. Мережевий насос для опалювального періоду (з
електродвигуном) КШ�125�250

2010 2 149404,80 149404,80

2. Мережевий насос для літнього періоду (з
електродвигуном) К 80�50�200а

2010 2 14486,40 14486,40

3. Резервний мережевий насос (з електродвигуном) К 100�
65�250а

2010 1 15186,40 15186,40

Всього: 179077,60 179077,60

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 5 лютого 2013 року
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Про внесення змін до додатка до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 21 листопада 2011 року № 2155 “Про виконання робіт з модернізації 
промислових електроплит закладів бюджетної сфери”

Розпорядження № 2322 від 26 грудня 2012 року
Відповідно до підпунктів 2, 7 пункту “а” статті 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської

міської ради від 29 грудня 2011 року № 1099/7335 “Про Програму соціально
економічного розвитку м. Києва на 2012 рік” та в ме

жах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

1. Доповнити додаток до розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21 листопада 2011
року № 2155 “Про виконання робіт з модернізації промислових електроплит
закладів бюджетної сфери” після позиції 24 новою позицією такого змісту:

У зв’язку з цим позиції 25 — 54 додатка зважати позиціями 26—55 від�
повідно.

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

Голова О. Попов25 Оболонський ДНЗ № 573 вул. Маршала Малиновського,
27�Г

Про затвердження Положення 
про Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 2383 від 29 грудня 2012 року

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

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

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

ївської міської державної адміністрації)”:

1. Затвердити Положення про Департамент комунальної власності м.
Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 24 червня

2003 року № 1119 “Про затвердження Положення про Департамент кому�
нальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації)”;

розпорядження Київської міської державної адміністрації від 11 серп�
ня 2003 року № 1472 “Про внесення змін і доповнень до розпорядження
Київської міської державної адміністрації від 24.06.03 № 1119”; 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 06 грудня 2012 року № 2184 “Про

внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністра�
ції від 24 червня 2003 року № 1119 “Про затвердження Положення про
Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керів�
нику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвіт�
лення 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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

“29” 12. 2012 року № 2383

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

1. Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі —
Департамент) є структурним підрозділом виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), підпорядковуєть�
ся голові Київської міської державної адміністрації, підзвітний та підкон�
трольний Київській міській раді.

2. Департамент перейменовано відповідно до рішення Київської місь�
кої ради від 15.03.2012 № 198/7535 “Про діяльність виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)” з Го�
ловного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яке є
правонаступником Головного управління з питань майна Київської міської
державної адміністрації та, в частині приватизації об’єктів права кому�
нальної власності територіальної громади м. Києва” регіонального відді�
лення Фонду державного майна України по м. Києву.

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами
України, постановами Верховної Ради України, актами Президента Укра�
їни та Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших централь�
них органів виконавчої влади, рішеннями Київської міської ради, розпоря�
дженнями Київського міського голови і розпорядженнями виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
іншими нормативно�правовими актами, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями Департаменту є:
1) забезпечення реалізації державної та регіональної політики у сфері

приватизації, оренди, використання, відчуження майна комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва та акцій (часток, паїв), що нале�
жить територіальній громаді міста Києва в статутних капіталах господар�
ських товариств (далі — Майнові права);

2) здійснення в межах своїх повноважень функцій щодо управління
майном комунальної власності територіальної громади міста Києва, Май�
новими правами та державним майном, акціями (частками, паями), що
передані до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації);

3) організація та проведення приватизації майна, що належить терито�
ріальній громаді міста Києва та Майнових прав згідно з програмою при�
ватизації, затвердженою Київською міською радою;

4) здійснення повноважень власника щодо майна, що належить тери�
торіальній громаді міста Києва та Майнових прав, які приватизуються та
відчужуються згідно з прийнятими Київською міською радою рішеннями;

5) здійснення повноважень орендодвця об’єктів комунальної власності
територіальної громади міста Києва у порядку, встановленому Київською
міською радою; 

6) здійснення захисту майнових прав територіальної громади міста
Києва  в межах своєї компетенції;

7) здійснення контролю у сфері організації та проведення приватизації,
відчуження майна, що належить територіальній громаді міста Києва та
Майнових прав у випадках, встановлених законодавством, передачі
комунального майна в оренду та користування; повернення у власність
територіальної громади міста Києва  комунального майна, що було
приватизоване, відчужене або вибуло з комунальної власності з
порушенням законодавства.

5. департамент відповідно до визначених галузевих повноважень
виконує такі звдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів
Президента України, Кабінету Міністрів Украіни, наказів міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, рішень Київської міської
ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), Київського міського голови тва здійснює
контроль за їх реалізацією.

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних
інтересів фізичних та юридичних осіб.

3) здійснює деожавний контроль за дотриманням підприємствами,
установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах
визначених повноважень.

4) здійснює координацію та контроль за діяльністю комунальних
підприємств, установ та організацій, що підпорядковані Департаменту.

5) аналізує стан та тенденції соціально�економічного і культурного
розвитку у відповідній галузі у межах відповідної адміністративно�
територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків.

6) готує пропозиції до бюджету міста Києва та програм соціально�
економічного розвитку міста Києва і подає їх на розгляд виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
організовує та забезпечує виконання завдань, визначених програмою

соціально�економічного розвитку м. Києва.
7) готує (бере участь у розробці) у межах своїх повноважень проекти

рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови,
розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та інших нормативних документів з
питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

8) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій
з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

9) бере участь у межах повноважень у розробленні проектів держав�
них, міжгалузевих, галузевих, регіональних і міжрегіональних програм.

10) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії коруп�
ції.

11) надає практичну та методичну допомогу районним в місті Києві
державним адміністраціям, підприємствам, установам, організаціям ко�
мунальної форми власності з питань, що відноситься до компетенції Де�
партаменту.

12) Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та де�
путатів Київської міської ради.

13) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він
є.

14) готує (бере участь у підготовці) у межах повноважень проекти угод,
договорів, меморандумів, протоколів з питань, віднесених до компетенції
Департаменту.

15) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних
трудових спорів (конфліктів).

16) забезпечує захист персональних даних у Департаменті.
17) постійно інформує населення про стан здійснення визначених за�

коном повноважень.
18) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організа�

цій з питань, що відносяться до компетенції Управління.
19) веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і у визначені

терміни подає в установленому порядку відповідним органам звітність з
усіх видів діяльності за затвердженою формою, несе відповідальність за
їх достовірність.

20) організовує здійснення заходів з мобілізаційної підготовки та мобі�
лізації і контроль за здійсненням цих заходів в частині питань, що відно�
сяться до його компетенції.

21) працює з відомостями, що становлять державну таємницю, в час�
тині питань, що відносяться до його компетенції.

22) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що на�
лежать до компетенції Департаменту, розробляє і подає на розгляд голо�
ві Київської міської державної адміністрації пропозиції щодо вдосконален�
ня законодавства з питань, що відносяться до його компетенції.

5.1. У сфері приватизації:
1) розробляє програми приватизації об’єктів комунальної власності те�

риторіальної громади міста Києва, складає переліки об’єктів, розташова�
них у м. Києві, що перебувають у комунальній власності територіальної
громади міста Києва та не підлягають приватизації;

2) на підставі відповідних рішень Київської міської ради змінює в про�
цесі приватизації організаційно�правову форму підприємств, що перебу�
вають у комунальній власності територіальної громади міста Києва;

3) утворює конкурсні комісії з продажу майна, що належить територі�
альній громаді міста Києва та Майнових прав;

4) здійснює продаж об’єктів приватизації та відчуження майна, що на�
лежить територіальній громаді міста Києва та Майнових прав, згідно з рі�
шеннями Київської міської ради;

5) розглядає заяви про приватизацію майна, що перебуває у кому�
нальній власності територіальної громади міста Києва, і приймає відпо�
відні рішення;

6) утворює комісії з приватизації і комісії з інвентаризації та оцінки
майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади
міста Києва, затверджує акти інвентаризації об’єктів комунальної власно�
сті;

7) створює за погодженням з постійною комісією Київської міської ра�
ди з питань власності у встановленому порядку конкурсні комісії відбору
суб’єктів оціночної діяльності для здійснення оцінки майна у випадках, пе�
редбачених законодавством України;

8) здійснює управління та в межах наданих повноважень розпоряджає�
ться майном підприємств, установ і організацій, що перебуває у кому�
нальній власності територіальної громади міста Києва, в процесі привати�
зації;

9) забезпечує надходження коштів від приватизації об’єктів права ко�
мунальної власності територіальної громади міста Києва до бюджету міс�

та Києва і веде облік надходження коштів по об’єктах, джерелах; контро�
лює стан сплати вартості об’єктів приватизації;

10) укладає договори з посередниками щодо виконання робіт, по�
в’язаних з підготовкою об’єктів права комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва до приватизації, а також щодо відчуження цих
об’єктів;

11) забезпечує систематичне інформування населення міста Києва,
Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) про хід приватизації об’єктів пра�
ва комунальної власності територіальної громади міста Києва;

12) забезпечує єдиний методологічний підхід до процесу приватизації
та здійснює державну та регіональну політику у сфері приватизації майна
що належить територіальній громаді міста Києва та Майнових прав;

13) здійснює контроль з за дотриманням законодавства в сфері при�
ватизації майна що належить територіальній громаді міста Києва та Май�
нових прав;

14) здійснює контроль за виконанням зобов’язань, передбачених у до�
говорах купівлі�продажу об’єктів приватизації.

5.2. У сфері управління майном:
1) створює та підтримує в контрольному стані, здійснює формування

та ведення електронної бази даних нерухомого майна комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва; підприємств, установ, органі�
зацій комунальної власності територіальної громади міста Києва та дер�
жавних підприємств, що перебувають у сфері управління виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
опрацьовує статистичну звітність щодо них;

2) вносить пропозиції щодо передачі до комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва цілісних майнових комплексів підприємств,
установ, організацій, їхніх структурних підрозділів, нерухомого майна (бу�
дівель, споруд, приміщень, у т. ч. об’єктів незавершеного будівництва),
окремого індивідуально визначеного майна, акцій (часток, паїв), житлово�
го фонду та інших об’єктів соціальної інфраструктури;

3) вносить пропозиції щодо відчуження об’єктів права комунальної
власності територіальної громади міста Києва;

4) вносить пропозиції щодо створення комісій з питань прийому�пере�
дачі об’єктів, бере в них участь, оформляє матеріали прийому�передачі
об’єктів;

5) бере участь у погодженні питань про створення, реорганізацію та
ліквідацію підприємств (об’єднань), організацій, установ, заснованих на
комунальній власності територіальної громади міста Києва, погоджує
проекти їх статутів (положень), призначення керівників та укладення з ни�
ми контрактів;

6) закріплює майно за підприємствами, установами та організаціями
комунальної власності територіальної громади міста Києва на праві гос�
подарського відання (оперативного управління), які безпосередньо підпо�
рядковані Київській міській раді та структурним підрозділам виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

7) на підставі фінансової звітності здійснює узагальнюючий, в грошо�
вому виразі, облік майна підприємств, установ, організацій комунальної
власності територіальної громади міста Києва (у т. ч. переданих в управ�
ління іншим органам), формує його відповідно до галузевих ознак, здійс�
нює контроль за використанням та збереженням об’єктів права комуналь�
ної власності територіальної громади міста Києва;

8) готує в установленому порядку матеріали на розгляд міської комісії
по розгляду питань щодо використання нерухомого майна (будівель, спо�
руд, приміщень) комунальної власності територіальної громади міста Ки�
єва;

9) готує пропозиції щодо розміщення центральних органів виконавчої
влади, які створюються Верховною Радою України, Президентом України
та Кабінетом Міністрів України, а також дипломатичних представництв,
консульств іноземних держав та представництв міжнародних організацій
в Україні в адміністративних будинках і нежилих приміщеннях, що перебу�
вають у державній власності;

10) здійснює в межах своїх повноважень функції щодо концесійної та
лізингової діяльності;

11) на виконання відповідних рішень Київської міської ради виступає
засновником господарських товариств, що створюються за участю об’єк�
тів права комунальної власності територіальної громади міста Києва, орга�
нізовує роботу з оцінки майна та акцій (часток, паїв), що передаються до
статутних капіталів цих підприємств та господарських товариств, бере
участь у розробці їх установчих документів та роботі їх органів управління;

12) здійснює контроль за використанням майна комунальної власності
територіальної громади міста Києва, право користування яким передано
до статутного капіталу господарських товариств;

13) здійснює у межах своїх повноважень функції по управлінню корпо�
ративними правами територіальної громади міста Києва та державними
корпоративними правами, щодо підприємств (пакетів акцій), що перебу�
вають у сфері управління виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації), бере участь в розробці завдань
уповноваженим особам, отримує та аналізує звіти уповноважених осіб по
виконанню завдання;

14) здійснює у встановленому порядку оформлення права власності на
об’єкти нерухомого майна (нежилі будинки, споруди, приміщення) з ви�
дачею свідоцтв про право власності;

15) погоджує, а у випадках, визначених Київською міською радою, вно�
сить пропозиції щодо списання окремого індивідуально визначеного май�
на, що належить до комунальної власності територіальної громади міста
Києва;

16) здійснює повноваження власника акцій (часток, паїв), які належать
територіальній громаді міста Києва у майні господарських товариств;

17) за рішеннями Київської міської ради виступає концесієдавцем сто�
совно об’єктів, що належать до комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва;

18) вносить на розгляд Київської міської ради пропозиції щодо пере�
дачі об’єктів, які відповідно до статті 3 Закону України “Про концесії” мо�
жуть бути передані в концесію для здійснення діяльності у відповідних
сферах господарської діяльності;

19) вносить на розгляд Київської міської ради пропозиції щодо визна�
чення додатково переліку господарської діяльності, для здійснення діяль�
ності у яких об’єкти права комунальної власності можуть надаватися у
концесію.

20) готує на розгляд Київської міської ради пропозиції щодо включен�
ня до об’єктів комунальної власності майна, яке було відчужене на підста�
ві правочинів (у тому числі у процесі приватизації), у разі якщо такий пра�
вочин (договір) в установленому порядку розірвано, визнано недійсним,
скасовано або визнано нечинним.

21) готує на розгляд Київської міської ради пропозиції щодо вирішен�
ня, в установленому законодавством порядку, питання передачі до кому�
нальної власності територіальної громади міста Києва безхазяйного май�
на.

22) надає Київській міській раді пропозиції щодо вирішення майнових
питань при відведенні земельних ділянок суб’єктам підприємницької ді�
яльності та фізичним особам;

23) готує пропозиції для Фонду державного майна України щодо ство�
рення господарських товариств, до статутних капіталів яких передається
державне майно, що перебуває у сфері управління виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

24) вносить пропозиції щодо застави нерухомого майна, яке належить
до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

25) контролює здійснення районними в місті Києві державними адмі�
ністраціями діяльності з упорядкування обліку юридичних осіб, що за да�
ними ЄДРПОУ належать до сфери управління органів державної влади, які
розташовані у місті Києві, здійснює організаційно�інформаційне забезпе�
чення діяльності Міської комісії з питань упорядкування обліку зазначених
юридичних осіб.

26) здійснює за дорученням Київської міської ради та виконавчого ор�

гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ін�
ші повноваження, пов’язані з управлінням майном, що належить до кому�
нальної власності територіальної громади міста Києва, та державним
майном, що перебуває у сфері управління виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5.3. У сфері контролю та звітності;
1) отримує фінансову звітність від підприємств, установ та організацій

комунальної власності територіальної громади міста Києва, структурних
підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), державних підприємств, що передані до сфери
управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), здійснює аналіз звітності, руху основних засо�
бів, використання майна по кожному підприємству, установі, організації,
формує зведені показники по місту і результати вносить на розгляд ба�
лансових комісій;

2) отримує зведену піврічну і річну звітність від структурних підрозділів
районних в місті Києві державних адміністрацій, що здійснюють управлін�
ня майном, формує зведені показники по місту та аналізує їх, при потре�
бі вносить пропозиції щодо підвищення ефективності використання об’�
єктів права комунальної власності;

3) затверджує річні фінансові плани підприємств, установ, організацій,
що належать до комунальної власності територіальної громади міста Ки�
єва, державних підприємств, що передані до сфери управління виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації), та господарських товариств, державний пакет акцій яких стано�
вить не менше ніж 50 відсотків плюс одна акція статутного капіталу і пов�
новаження на здійснення функцій управління якими передані виконавчо�
му органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністра�
ції), здійснює контроль за їх виконанням;

4) отримує фінансову звітність від господарських товариств, акції
(частки, паї) яких належать територіальній громаді міста Києва, та госпо�
дарських товариств, державний пакет акцій яких становить не менше ніж
50 відсотків плюс одна акція статутного капіталу і повноваження на здійс�
нення функцій управління якими передані виконавчому органу Київської
міської ради (Київській міській державній адміністрації);

5) надає методичну допомогу підприємствам, установам та організаці�
ям комунальної власності територіальної громади міста Києва, районним
в місті Києві державним адміністраціям з питань здійснення обліку і руху
майна;

6) здійснює контроль за фінансово�господарською діяльністю підпри�
ємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності те�
риторіальної громади міста Києва, за збереженням комунального майна,
економним використанням фінансових та матеріальних ресурсів, вико�
нанням планових завдань, достовірністю ведення бухгалтерського обліку
та складанням фінансової звітності;

7) проводить економічний аналіз фінансово�господарської діяльності
на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комуналь�
ної власності територіальної громади міста Києва з метою надання об’єк�
тивної, максимально повної інформації про стан справ, виявлення існу�
ючих відхилень від встановлених норм, своєчасного виявлення основних
чинників, які спричиняли порушення, та оперативного надання пропози�
цій щодо їх усунення;

8) здійснює організаційно�методологічну роботу на об’єктах комуналь�
ної власності міста Києва, спрямовану на підвищення кваліфікаційного
рівня працівників фінансово�економічних підрозділів та надання їм прак�
тичної допомоги;

9) співпрацює з відповідними структурними підрозділами виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з
питань здійснення внутрішнього фінансового контролю на підприємствах,
організаціях, в установах, що належать до комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва;

10) здійснює контроль за своєчасним та повним надходженням до бю�
джету міста Києва від орендної плати та частки прибутку підприємств, ус�
танов та організацій, що належать до комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва;

11) затверджує типову форму розпорядчого документа (наказу, розпо�
рядження, положення) про облікову політику підприємств, установ та ор�
ганізацій, що належать до комунальної власності територіальної громади
міста Києва, державних підприємств, що перебувають у сфері управління
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)
та господарських товариств, у статутному капіталі яких частка комуналь�
ного майна перевищує п’ятдесят відсотків або забезпечує територіальній
громаді право вирішального впливу на їх господарську діяльність, визна�
чає порядок погодження та внесення змін до нього;

12) контролює ефективність використання майна, переданого до сфе�
ри управління районним в місті Києві державним адміністраціям, готує на
розгляд Київської міської ради пропозиції щодо передачі майна до сфери
управління районних в місті Києві державних адміністрацій.

5.4. У сфері оренди майна:
1) здійснює повноваження орендодавця майна комунальної власності

територіальної громади міста Києва у порядку, встановленому Київською
міською радою;

2) готує пропозиції щодо передачі в оренду майна комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва у порядку, встановленому Київ�
ською міською радою;

3) організовує та забезпечує проведення конкурсів на право оренди
нерухомого майна (нежилих будинків, приміщень, споруд);

4) подає пропозиції щодо передачі власникам приватизованих об’єктів
в оренду будівель і споруд, приватизація яких заборонена відповідно до
законодавства;

5) здійснює контроль за виконанням зобов’язань, передбачених у до�
говорах оренди;

6) здійснює формування реєстру банку даних “Оренда” (інформаційно�
комп’ютерна технологія обробки інформації щодо надання в оренду не�
жилих приміщень комунальної власності територіальної громади міста
Києва) щодо ухвалених рішень Київської міської ради та протоколів засі�
дань постійної комісії Київської міської ради з питань власності щодо
оренди майна територіальної громади міста Києва;

7) спільно з районними в місті Києві державними адміністраціями та
підприємствами, які є орендодавцями майна територіальної громади міс�
та Києва здійснює формування реєстру банку стосовно укладених дого�
ворів оренди, додаткових угод до договорів оренди та договорів суборен�
ди майна територіальної громади міста Києва.

5.5. У сфері оцінки майна:
1) забезпечує рецензування звітів про оцінку (актів оцінки) майна, яке

належить територіальній громаді міста Києва та підлягає відчуженню, у
тому числі шляхом приватизації або передачі в оренду, крім об’єктів, при�
ватизацію яких здійснює за рішенням Київської міської ради регіональне
відділення Фонду державного майна України по м. Києву;

2) затверджує акти оцінки майна у випадках визначених законодав�
ством;

7. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що
визначені, має право:

7.1. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�

ції), підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за пого�
дженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його ком�
петенції;

7.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних під�
розділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), підприємств, установ та організацій інформацію,
документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики
безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на ньо�
го завдань;

Продовження у наступному номері
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РЕКЛАМНА ПЛОЩА
Хрещатик 5 лютого 2013 року

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Замовни — КП "Плесо".
Місце розташ вання об'є та: м. Київ, Подільсь ий район, озеро Гол бе (ставо Бла итний).

Хара теристи а діяльності (об'є та): поновлення наповнення шт чної чаші водойми, модернізація
системи полив азонів, ремонт спор д з метою забезпечення сприятливо о е оло ічно о стан
водно о об'є т та приле лої території.

Соціально-е ономічна необхідність планової діяльності: забезпечення належних мов
відпочин для меш анців приле ло о житлово о мі рорайон за рах но :
- розчищення водойми — лі відація забр днення водно о та повітряно о середовища;
- підтримання належно о стан водно о середовища (забезпечення оптимальної либини води) за

рах но поповнення чаші ґр нтовими водами (відновлення роботи водозабірної свердловини);
- відновлення полив азонів за рах но ре онстр ції з модернізацією системи полив — насосної

станції водоподачі та поливної мережі.
Потреба в рес рсах при б дівництві і е спл атації: земельних, сировинних, водних — не

потрібно; енер етичних (паливо, еле троенер ії, тепло); тр дових — за рах но енпідрядни а -
ви онавця робіт.

Транспортне забезпечення (при б дівництві та е спл атації): за рах но ор анізації -
підрядни а в період б дівництва. При е спл атації — за рах но КП "Плесо".

Е оло ічні та інші обмеження планової діяльності за варіантами: З ідно Водно о Коде с
У раїни.

Необхідна е оло о-інженерна під отов а і захист території за варіантами: не потрібні.
Можливі впливи планової діяльності (при б дівництві й е спл атації) на нав олишнє

середовище:
лімат і мі ро лімат: при б дівництві — не здійснюється, при е спл атації — позитивний за

рах но відновлення наповнення чаші ґр нтовими водами до прое тних відміто (відновлення
олишньої либини);
повітряне: при б дівництві — прод ти з оряння при роботі ДВЗ б дівельних машин і механізмів

(26,48 /се ) на весь період б дівництва, що нижче фонових по азни ів, при е спл атації —
позитивний за рах но лі відації осеред випаров вань прод тів розпад сміття та відмерлих
решто ВВР; відновлення системи поливання азонів; водне: при б дівництві — не очі ється, при
е спл атації — позитивний за рах но лі відації забр днення; р нт, рослинний і тваринний світ,
заповідні об'є ти: немає; нав олишнє соціальне середовище (населення): позитивний;
нав олишнє техно енне середовище: не спричиняється.

Відходи виробництва і можливість їх повторно о ви ористання, тилізації, знеш одження
або безпечно о захоронення: відходи відс тні.

Обся ви онання ОВНС: з ідно ДБН А.2.2-1-2003

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Замовни — КП "Плесо".
Місце розташ вання об'є т : м. Київ, Оболонсь ий район, зато а Вов вата.
Хара теристи а діяльності (об'є та): створення сприятливо о ідроло ічно о режим

водно о об'є т з метою забезпечення сприятливо о е оло ічно о стан водно о середовища та
приле лої території за рах но лі відації зам лення та засміченості.

Соціально-е ономічна необхідність планової діяльності: розчищення водойми, за рах но
чо о забезпеч ється лі відація забр днення водно о та повітряно о середовища; підтримання
належно о стан водно о середовища; санітарно- і ієнічне розчищення прибережної см и для
забезпечення мов належно о до ляд за водо переп с ними спор дами дощово о сто .

Потреба в рес рсах при б дівництві і е спл атації: земельних, сировинних, водних — не
потрібно; енер етичних (паливо, еле троенер ії, тепло); тр дових — за рах но енпідрядни а —
ви онавця робіт.

Транспортне забезпечення (при б дівництві та е спл атації): за рах но ор анізації-
підрядни а в період б дівництва, за рах но пот жностей КП "Плесо" при е спл атації.

Е оло ічні та інші обмеження планової діяльності за варіантами: З ідно Водно о Коде с
У раїни.

Необхідна е оло о-інженерна під отов а і захист території за варіантами: не потрібні.
Можливі впливи планової діяльності (при б дівництві й е спл атації) на нав олишнє

середовище:
лімат і мі ро лімат: при б дівництві — не здійснюється, при е спл атації — позитивний за

рах но лі відації зам лення, надмірно о розвит вищої водної рослинності та видалення її
відмерлих решто ;

повітряне: при б дівництві — прод ти з оряння при роботі ДВЗ б дівельних машин і
механізмів (26,48 /се ) на весь період б дівництва, що нижче фонових по азни ів, при
е спл атації — позитивний за рах но лі відації осеред випаров вань прод тів розпад сміття
та відмерлих решто ВВР; водне: при б дівництві— не очі ється, при е спл атації— позитивний
за рах но лі відації осеред надходження вод прод тів розпад відмерлих решто ВВР;
р нт: немає; рослинний і тваринний світ, заповідні, об'є ти: немає; нав олишнє
соціальне середовище (населення): позитивний; нав олишнє техно енне середовище:
не спричиняється.

Відходи виробництва і можливість їх повторно о ви ористання, тилізації,
знеш одження або безпечно о захоронення: відходи відс тні

Обся ви онання ОВНС: з ідно ДБН А.2.2-1-2003.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Замовни — КП "Плесо".
Місце розташ вання об'є т : м. Київ, Святошинсь ий район, р. Люб а.
Хара теристи а діяльності (об'є та): створення сприятливо о ідроло ічно о режим

водно о об'є т з метою забезпечення сприятливо о е оло ічно о стан водно о середовища та
приле лої території за рах но лі відації зам лення та засміченості.

Соціально-е ономічна необхідність планової діяльності: лі відація осеред надходження
прод тів розпад , по ращення мов відпочин .

Потреба в рес рсах при б дівництві і е спл атації: земельних, сировинних, водних — не
потрібно; енер етичних (паливо, еле троенер ії, тепло); тр дових — за рах но енпідрядни а -
ви онавця робіт.

Транспортне забезпечення (при б дівництві та е спл атації): за рах но ор анізації-
підрядни а в період б дівництва, за рах но пот жностей КП "Плесо" при е спл атації.

Е оло ічні та інші обмеження планової діяльності за варіантами: З ідно Водно о Коде с
У раїни.

Необхідна е оло о-інженерна під отов а і захист території за варіантами: не потрібні.
Можливі впливи планової діяльності (при б дівництві й е спл атації) на нав олишнє

середовище:
лімат і мі ро лімат: при б дівництві — не здійснюється, при е спл атації — позитивний за

рах но лі відації зам лення, надмірно о розвит вищої водної рослинності та видалення її
відмерлих решто ;

повітряне: при б дівництві — прод ти з оряння при роботі ДВЗ б дівельних машин і
механізмів (26,48 /се ) на весь період б дівництва, що нижче фонових по азни ів; при
е спл атації — позитивний за рах но лі відації осеред надходження прод тів розпад сміття;
водне: при б дівництві — не очі ється, при е спл атації — позитивний за рах но лі відації
осеред надходження вод прод тів розпад ; р нт: немає; рослинний і тваринний світ,
заповідні об'є ти: немає; нав олишнє соціальне середовище (населення): позитивний;
нав олишнє техно енне середовище: не спричиняється.

Відходи виробництва і можливість їх повторно о ви ористання, тилізації,
знеш одження або безпечно о захоронення: відходи відс тні.

Обся ви онання ОВНС: з ідно ДБН А.2.2-1-2003.

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва ви ли ає с дове засідання в
я ості відповідача Смолянсь Нін Валерівн по справі за позовом Ф рса Н.І.
до Смолянсь ої Н.В. про відш од вання ш оди. Останнє відоме місце
проживання відповідач и Смолянсь ої Ніни Валерівни — м. Київ, в л. Артема,
52-А, в. 36. Роз ляд справи призначено о 12.00 25 люто о 2013 ро в
приміщенні Шевчен івсь о о районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ,
в л. Смирнова-Ласточ іна, б д. 10-Б, аб. 40.
В разі неяв и відповідач и Смолянсь ої Ніни Валерівни в с дове засідання,

справ б де роз лян то за її відс тності за наявними справі до азами. Крім
то о, с д роз'яснює відповідачці її обов'язо повідомити с д про причини
неяв и в с дове засідання.
С ддя О.О. Кондратен о

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Смирнова-
Ласточ іна, 10-Б, ( аб. № 51), ви ли ає на 14.02.2013 ро об 11.00 третіх осіб
Голодня Майю Ми олаївн , Голодня Оле сандра Володимировича, Коню Людмил
Ми олаївн по справі за позовом Голодня а Ми оли Володимировича до Управління
по приватизації житлово о фонд Шевчен івсь ої районної м. Києві державної
адміністрації, треті особи, що не заявляють самостійних вимо щодо предмет спор :
Голодня Майя Ми олаївна, Голодня Оле сандр Володимирович, Коню Людмила
Ми олаївна, Відділ державної ви онавчої сл жби Шевчен івсь ом районі м.Києва,
Ком нальне підприємство "Київсь е місь е бюро технічної інвентаризації" про
с ас вання розпорядження Шевчен івсь ої районної м.Києві адміністрації від
25.04.2005 ро №4621 про видач свідоцтва про право власності.

Треті особи ви ли аються с дове засідання, разі їх неяв и справа
роз лядатиметься їх відс тність.

С ддя Савиць ий О.А.

ІНФОРМАЦІЯ
Департамент ом нальної власності м. Києва про підс м и проведення он рс № 98-ПP з відбор

с б'є тів оціночної діяльності, я і б д ть зал чені до проведення незалежної оцін и об'є тів, що належать
територіальній ромаді м. Києва, з метою їх приватизації

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.

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал
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п е м з а а р е
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Відповіді на сканворд 

РЕПЕРТУАР
Київсь о о а адемічно о театр “КОЛЕСО”

на лютий 2013 р.

5 вівторо
У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ ... АБО Є " ГДЄ ВІ СОХНІТЄ
БЄЛЬЙО ?" ородсь а бай а з піснями, танцями та цимісом
за мотивами водевілю М.Янч а "По ярмар "

6 середа
7 четвер

НІЧ КОХАННЯ за п’єсою Степана Васильчен а «Не
співайте, півні, не вменшайте ночі»

8 п’ятниця
ПРИСТРАСТІ ДОМУ ПАНА Г.-П. водевіль-модерн за п’єсою
Олени Пчіл и "С жена — не о жена"

9 с бота
10 неділя

Ів Жаміа АЗАЛІЯ
лірична омедія на 2 дії

12 вівторо
У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ ... АБО Є " ГДЄ ВІ СОХНІТЄ
БЄЛЬЙО ?" ородсь а бай а з піснями, танцями та цимісом
за мотивами водевілю М.Янч а "По ярмар "

13 середа
14 четвер

Кен Людви ПРИМАДОННИ КАМІННА ЗАЛА
омедія на 2 дії

14 четвер
15 п'ятниця

Жан Ан й ГЕНЕРАЛИ У СПІДНИЦЯХ
франц зь а омедія на 2 дії тіль и для дорослих

16 с бота
17 неділя

Ярослав Стельмах ГРА НА КЛАВЕСИНІ
"лав сторі" на вітчизняном ґр нті"

19 вівторо
20 середа

Франсіс Вебер ВИПАДОК У «ГОТЕЛІ ДЮ КОМЕРС»
дете тивно-е сцентрична омедія

21 четвер
22 п'ятниця

Жан-Батіст Мольєр УЯВНО ХВОРИЙ омедія на 2 дії

23 с бота
о 15.00

У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ ... АБО Є " ГДЄ ВІ СОХНІТЄ
БЄЛЬЙО ?" ородсь а бай а з піснями, танцями та цимісом
за мотивами водевілю М.Янч а "По ярмар "

Почато вистав о 19.00
Х дожній ерівни театр народна артист а У раїни Ірина КЛІЩЕВСЬКА

Інформаційний спонсор

№
п/п

Назва
ор ан
правління

Балансо три-
м 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.Х
ПХУТТ315

311,5 в. м 5203722 рн 31.12.15 р.

Розміщення а-
фе,барів,за -
сочних, б фе-
тів, афетеріїв,
що здійснюють
продаж товарів
піда цизної

р пи

Потенційний орендар відш одов є вар-
тість оцін и, вартість о олошення, влаш-
тов є вхідн р п з ідно надано о про-
е т , сплач є перед підписанням до ово-
р оренди орендн плат одраз за два
місяця оренди (за перший та останній),
та по ашає забор ованість орендодавця

перед ПАТ "Київенер о" розмірі
355 тис. рн

ІНФОРМАЦІЯ
Департамент ом нальної власності м. Києва про підс м и проведення он рс № 99-ПР

з відбор с б'є тів оціночної діяльності, я і б д ть зал чені до проведення незалежної оцін и об'є тів,
що належать територіальній ромаді м. Києва, з метою їх приватизації

№ п/п Адреса об'є та
С б'є т оціночної діяльності —

переможець он рс

1. Нежилі приміщення площею 49,5 в.м — м. Київ, б льв. Т.Шевчен а, 26/4, літ. "А" ТОВ "Консалтин овий центр "МАРКОН"

2. Нежилі приміщення площею 99,5 в.м — м. Київ, в л. Машиноб дівна, 36, літ. "А" ПП "Енер ома с"

3. Нежилі приміщення площею 59,2 в.м — м. Київ, в л. Івана К дрі, 20-б, літ. "А" ТОВ "Євролізин "

4. Нежилі приміщення площею 23,4 в.м — м. Київ, просп. Червонозоряний, 35, літ. "А" ТОВ "Самсон"

ОГОЛОШЕННЯ про намір передати в оренд об'є ти, що належать до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва
ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

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

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

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місцезнаход-
ження

За альна
площа, в.м

Цільове ви ористання
приміщення

Ма симально мож-
ливий стро оренди

Орендна плата за
1 в.м, рн

Розмір місячної
орендної плати, рн

При-
міт а

1
Київсь а місь а лінічна лі арня

№8, в л. Кондратю а, 8,
м. Київ, 04201, тел. 502-37-00

1 поверх
в л.

Кондратю а, 8,
орп.1

12,0
Тор овельний об'є т з продаж
продовольчих товарів, рім
товарів піда цизної р пи

2 ро и 364 дні
Станом на 28.11.2012

56,17 674,00

№
п/п

Адреса об'є та
С б'є т оціночної діяльності —

переможець он рс

1. Нежилі приміщення площею 127,0 в.м — м. Київ, в л. Б.Хмельниць о о, 33/34, літ. "А" ТОВ "Юридична омпанія "Е сперт-Гр п"

2. Нежилі приміщення площею 215,2 в.м — м. Київ, в л. Ярославів Вал, 14, літ. "Г" ТОВ "ГЛОБАЛ АПРАЙЗЕР ГРУП"

3. Нежилі приміщення площею 108,9 в.м — м. Київ, в л. Басейна, 13-б ТОВ "Юридична омпанія "Е сперт-Гр п"

4. Нежилі приміщення площею 69,4 в.м — м. Київ, в л. Володимирсь а, 48-а ТОВ "Юридична омпанія "Е сперт-Гр п"

5. Нежилі приміщення площею 121,2 в.м — м. Київ, в л. Г совсь о о, 4 ТОВ "ГЛОБАЛ АПРАЙЗЕР ГРУП"

6. Нежилі приміщення площею 82,2 в.м — м. Київ, в л. Дарвіна, 7 ТОВ "ГЛОБАЛ АПРАЙЗЕР ГРУП"

7. Нежилі приміщення площею 35,7 в.м — м. Київ, в л. Інстит тсь а, 17/5-19, літ. "А" ТОВ "ГЛОБАЛ АПРАЙЗЕР ГРУП"

8. Нежилі приміщення площею 83,2 в.м — м. Київ, в л. Кловсь ий звіз, 14-б ТОВ "ГЛОБАЛ АПРАЙЗЕР ГРУП"

9. Нежилі приміщення площею 87,4 в.м — м. Київ, в л. Лютерансь а, 3 ТОВ "Промислова омпанія "Селтим"

10. Нежилі приміщення площею 307,0 в.м — м. Київ, в л. Немировича-Данчен а, 1 ТОВ "Юридична омпанія "Е сперт-Гр п"

11. Нежилі приміщення площею 206,0 в.м — м. Київ, в л. Патріса Л м мби, 10, .1 ТОВ "ГЛОБАЛ АПРАЙЗЕР ГРУП"

12. Нежилі приміщення площею 172,3 в.м — м. Київ, в л. Предславинсь а, 12 ТОВ "БІ ДЖІ ТІ КОНСАЛТИНГ"

13. Нежилі приміщення площею 85,6 в.м — м. Київ, в л. Предславинсь а, 49, літ. "А" ТОВ "БІ ДЖІ ТІ КОНСАЛТИНГ"

14. Нежилі приміщення площею 227,2 в.м — м. Київ, в л. Са са ансь о о, 40/85, літ. "A,AI" ТОВ "Промислова омпанія "Селтим"

15. Нежилі приміщення площею 77,2 в.м — м. Київ, в л. Са са ансь о о, 40/85, літ. "A,AI" ТОВ "Юридична омпанія "Е сперт-Гр п"

16. Нежилі приміщення площею 58,2 в.м — м. Київ, в л. Шов овична, 7-а ТОВ "БІ ДЖІ ТІ КОНСАЛТИНГ"

17. Нежилий б дино площею 1671,2 в.м — м. Київ, в л. Вели а Житомирсь а, 19, літ. "А" ТОВ "Промислова омпанія "Селтим"

18.

О реме індивід ально визначене нер хоме майно с ладі:
нежилі б дин и – м. Київ, в л. Тропініна, 10: – літ. "А" площею 501,1 в.м;
– літ. "Б" площею 37,2 в.м; – літ. "В" площею 68,1 в.м; – літ. "Г" площею 138,6 в.м;
– літ. "Д" площею 5,4 в.м.

ЗАТ "Інвестиційно-промислова р па
"Е спотранс"

19. Нежила б дівля площею 319,30 в.м — м. Київ, в л. М раш а, 4 ТОВ "Промислова омпанія "Селтим"

20. Нежилі приміщення площею 52,00 в.м — м. Київ, в л. Хрещати , 44, літ. "AI" ТОВ "Юридична омпанія "Е сперт-Гр п"

21. Нежилі приміщення площею 140,7 в.м — м. Київ, в л. Петлюри, 5 ТОВ "БІ ДЖІ ТІ КОНСАЛТИНГ"

22. Нежилі приміщення площею 248,5 в.м — м. Київ, в л. М.Житомирсь а, 9, літ."Б" ТОВ "БІ ДЖІ ТІ КОНСАЛТИНГ"

23. Нежилі приміщення площею 140,0 в.м — м. Київ, в л. Дмитрівсь а, 23, літ."А" ТОВ "БІ ДЖІ ТІ КОНСАЛТИНГ"

24. Нежилі приміщення площею 280,9 в.м — м. Київ, в л. Мельни ова, 20, літ."А" ТОВ "Промислова омпанія "Селтим"

25. Нежилі приміщення площею 399,0 в.м — м. Київ, в л. Щерба ова, 49, літ."А" ТОВ "Промислова омпанія "Селтим"

26. Нежилі приміщення площею 1549,0 в.м — м. Київ, просп. Перемо и, 60, літ."А" ТОВ "Промислова омпанія "Селтим"

27. Нежилі приміщення площею 245,6 в.м — м. Київ, просп. Перемо и, 30, літ."А" ТОВ "Юридична омпанія "Е сперт-Гр п"

28. Нежиле приміщення площею 36,8 в.м — м. Київ, в л. Артема, 55
ЗАТ "Інвестиційно-промислова р па
"Е спотранс"

29. Нежилі приміщення площею 350,0 в.м — м. Київ, в л. Ольжича, 15
ТОВ "Між ал зевий лірин овий центр
"ЄВРОКОНСАЛТИНГ"

30. Нежиле приміщення площею 37,4 в.м — м. Київ, в л. Ольжича, 7а
ТОВ "Між ал зевий лірин овий центр
"ЄВРОКОНСАЛТИНГ"

31. Нежилі приміщення площею 90,7 в.м — м. Київ, в л. Ольжича, 9
ЗАТ "Інвестиційно-промислова р па
"Е спотранс"

32. Нежилі приміщення площею 57,0 в.м — м. Київ, просп. Перемо и, 68/1
ТОВ "Між ал зевий лірин овий центр
"ЄВРОКОНСАЛТИНГ"

33. Нежилі приміщення площею 63,3 в.м — м. Київ, в л. Ба ов тівсь а, 30
ТОВ "Між ал зевий лірин овий центр
"ЄВРОКОНСАЛТИНГ"

34. Нежилі приміщення площею 62,7 в.м — м. Київ, в л. Володимирсь а, 12-В ФОП Каїрсь ий О.О.

35. Нежилі приміщення площею 83,8 в.м — м. Київ, пров. Деле атсь ий, 2/18
ТОВ "Між ал зевий лірин овий центр
"ЄВРОКОНСАЛТИНГ"

36. Нежилі приміщення площею 197,0 в.м — м. Київ, в л. Білор сь а, 26
ТОВ "Між ал зевий лірин овий центр
"ЄВРОКОНСАЛТИНГ"

37. Нежилі приміщення площею 31,7 в.м — м. Київ, в л. Костьольна, 9 ФОП Каїрсь ий О.О.

38. Нежилі приміщення площею 158,3 в.м — м. Київ, просп. Перемо и, 58 ЗАТ "Інвестиційно-промислова р па "Е спотранс"

39. Нежилі приміщення площею 189,1 в.м — м. Київ, в л. Артема, 10 ФОП Каїрсь ий О.О.

40. Нежилий б дино площею 552,0 в.м — м. Київ, в л. Боричів Ті , 1, літ. "А" ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ОЦІНКА"

41. Нежилі приміщення площею 249,60 в.м — м. Київ, в л. Смирнова-Ласточ іна, 14 ФОП Каїрсь ий О.О.

42. Нежилі приміщення площею 39,0 в.м — м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 120, літ. "А" ТОВ "ЕКСПЕРТНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР"

43. Нежилі приміщення площею 109,0 в.м — м. Київ, в л. Са са ансь о о, 99, літ. "А" ТОВ "ОЦІНКА-КОНСАЛТ"

44. Нежилі приміщення площею 60,5 в.м — м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 102 ТОВ "ОЦІНКА-КОНСАЛТ"

45. Нежилі приміщення площею 147,60 в.м — м. Київ, в л. Фр нзе, 6, літ. "А" Універсальна товарна біржа "Національні рес рси"

46. Машиномісце №7 площею 16,67 в.м — м. Київ, в л. Мос овсь а, 46/2, літ. "А" ТОВ "Самсон"

47. Нежилі приміщення площею 49,0 в.м — м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 17, літ. "А" ТОВ "ОЦІНКА-КОНСАЛТ"

48. Нежилі приміщення площею 124,7 в.м — м. Київ, в л. Виш ородсь а, 51/1, літ. «А» Універсальна товарна біржа "Національні рес рси"

49. Нежилі приміщення площею 143,3 в.м — м. Київ, Печерсь ий звіз, 19 ФОП Каїрсь ий О.О.

50. Нежилі приміщення площею 277,5 в.м — м. Київ, в л. Б дівельни ів, 31/13 ТОВ "ЕКСПЕРТНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР"

51. Нежилі приміщення площею 457,0 в.м — м. Київ, в л. Т полєва А адемі а, 16, літ."А" ЗАТ "Інвестиційно-промислова р па "Е спотранс"

52. Нежилий б дино площею 134,0 в.м — м. Київ, в л. Воровсь о о, 34, літ. "Г" ФОП Коломієць Л.В.

53. Нежилі приміщення площею 134,0 в.м — м. Київ, в л. Са са ансь о о, 40/85, літ."A,AI" ТОВ "Юридична омпанія "Е сперт-Гр п"

54. Нежилий б дино площею 126,0 в.м — м. Київ, в л. Солом'янсь а/Вол о радсь а, б/н ТОВ "Консалтин овий центр "МАРКОН"

55. Нежилі приміщення площею 23,6 в.м — м. Київ, в л. П ш інсь а, 9, літ. "Б" ЗАТ "Інвестиційно-промислова р па "Е спотранс"

56. Нежилі приміщення площею 45,4 в.м — м. Київ, в л. Нижній Вал, 41, літ. "А" ТОВ "EC енд ТІ Глобал Сервіс"

57. Нежиле приміщення площею 20,6 в.м — м. Київ, в л. Хар івсь е шосе, 164, літ. "А" У раїнсь а ніверсальна біржа

58. Нежилі приміщення площею 60,4 в.м — м. Київ, в л. Братсь ій, 1/9, літ. "А" ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ОЦІНКА"
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Спортивні новини

Фехтування. Яна Шемякіна та Ольга Харлан — 
лідери світового рейтингу
Олімпійсь а чемпіон а Лондона шпажист а Яна Шемя іна та воло-

дар а бронзи шабліст а Оль а Харлан очолили світовий рейтин .
Обидві спортсмен и виявилися першими в світовій ласифі ації після
завоювання особистих золотих на ород на т рнірах серії Гран-прі, я і
проходили цими вихідними. Та , 3 люто о в Б дапешті (У орщина) за-
вершився т рнір серії Гран-прі з фехт вання на шпа ах серед жіно . На
ньом олімпійсь а чемпіон а раїн а Яна Шемя іна підтвердила зван-
ня найсильнішої шпажист и планети, завоювавши золото. Найбільш
с ладними боями для вітчизняної фехт вальниці стали поєдино в 1/8
фінал з росіян ою Тетяною Андрюшиною і чвертьфінальний бій з
франц жен ою Рі лією Різзо, де наша спортсмен а довела свою пере-
ва всьо о одним олом. У півфіналі Шемя іна ле о обі рала фран-
ц жен Жозефін Жа Андре Ко ін (15:10), а фінальн д ель ви рала
росіян и Ганни Сів ової з рах н ом 15:11. Днем раніше в Орлеані
(Франція) відб вся т рнір серії Гран-прі з фехт вання на шаблях, фі-
налі я о о Оль а Харлан роз ромила свою с перницю з Росії Дін Галі-
а баров з рах н ом 15:3

Фігурне катання. У Києві відбувся юніорський
чемпіонат України
У столиці визначилися най ращі фі ристи раїни, я і представляти-

м ть У раїн на юніорсь ом чемпіонаті світ , що старт є 28 люто о в
Мілані (Італія). Серед танцювальних д етів перемо здоб ли Оле сан-
дра Назарова та Ма сим Ні ітін. Др е місце посіли Лоліта Єрма і
Оле сій Хіміч, третє — Дарина Коротиць а та Ма сим Сподирьов. Чем-
піоном У раїни серед юніорів чоловічом одиночном атанні став
Іван Павлов. Др ий рез льтат по азав І ор Резнічен о, на третю схо-
дин п'єдестал піднявся Ярослав Паніот. Серед жіно перемо свят-
вала Ганна Хничен ова, срібна на орода дісталася Марії Гавриловій,

бронзовою призер ою стала Мар'яна Х ссейн. У зма аннях спортив-
них пар взяв часть лише один д ет с ладі Ренати О анесян і Мар а
Бардея, я ий і став переможцем. У танцях на льод У раїн представ-
лятим ть одраз два д ети: Оле сандра Назарова та Ма сим Ні ітін і
Лоліта Єрма та Оле сій Хіміч. У парном атанні вист патим ть Юлія
Лаврент’єва та Юрій Р ди

Теніс. Вітчизняна дружина перемогла 
національну команду Словаччини 
на Кубку Девіса
Чоловіча збірна У раїни з теніс спішно завершила домашній матч

проти Словаччини в першій світовій р пі Євро-Афри ансь ої зони
К б а Девіса. Після двох і рових днів наші тенісисти пост палися в
Кременч ці з рах н ом 1:2. Одна потім Оле сандр Дол ополов, я ий
дебют вав с ладі національної оманди, здолав Л аша Лац о — 3:6,
6:3, 6:2, 6:1, а Ілля Марчен о ви рав Андрія Мартіна — 7:5, 7:6, 6:4.
Завдя и перемозі з рах н ом 3:2 наша збірна вийшла др ий ра нд,
де з стрінеться з тенісистами Швеції

Температура —4°С

Атм. тиск 741 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 84 %

Температура +2°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 81 %

Температура —1°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 87 %

Прогноз погоди на 5 лютого 2013 року

ОВНИ, нама айтеся мати справ тіль и з людьми висо ої д хов-
ної льт ри, це додасть сна и вашій лицарсь ій нат рі для модер-
нізації та зміцнення др жніх лав. Др жба плюс любов — це святе,
тож особи, я і не впис ються в цю сфер , мають відсіятися... Зі-
т н вшись з дрібними переш одами на сл жбі, не падайте д хом,
відточ йте майстерність в роботі, з шефом б дьте запанібрата.
ТЕЛЬЦІ, надмірний оптимізм — ось паст а, в я ризи єте зо-

пал вс очити й наробити помило , піддавшись азарт . Все зале-
жатиме від то о, що остро ці авить наразі: бізнес, ар’єра, осо-
бисте життя. Не відмовляйте собі в острих відч ттях, але поєдн й-
те заповзятливість і мобільність з блис чим знанням правил "тех-
ні и безпе и", не зрадж ючи моральні принципи, тоді ар’єрне
процвітання вам арантовано.
БЛИЗНЯТА, тримайтеся м дрих, др желюбних та досвідчених

людей, поряд з ними б де спо ійніше, зросте впевненість собі.
Небезпечним симптомом є віро ідність свар и з партнером по біз-
нес , шлюбним с п тни ом, діловим лієнтом, членом сім'ї. Вам
виставлять необґр нтовані претензії, он ренція за остриться.
У РАКІВ від робочих проблем паморочитиметься олова, хоча

саме на сл жбі слід пере вати мечі на орала й тр дитися з ма -
симальною прод тивністю, створюючи армонійний мі ро лімат в
оле тиві, опанов ючи новітні техноло ії, прихиляти до себе чарів-
но о шефа та йти в но з на овим про ресом. Це необхідні мо-
ви для ар’єрно о та матеріально о роз віт на майб тнє.
ЛЕВИ, тема парних взаємин, зміцнення ділових та шлюбних з

є найа т альнішою. Розмеж йте поняття ощадливості зі с пістю,
т т ви дещо " ль аєте", через що й на личете на свою олов нів
оточення, ворожість оханих. А вони та і чарівні, що мож ть на и-
вати від вас п’ятами, я що не зможете їх прив’язати справжньою
любов’ю.
ДІВАМ протипо азано сидіти без діла, пасивність швид о при-

зведе до дратівливості, нервозності. Приливи енер ії та азарт хо-
ча і б д ть орот очасними, одна за рож ють перевтомою, підви-
щенням ров’яно о тис і навіть травмами. Том не стрявайте ні
з им в бойові с тич и — віро ідність беш ет досить висо а.
ТЕРЕЗИ, хоча ви чарівний неординарний партнер і ч дово он-

тролюєте сит ації, спонтанні витів и з бо інших людей, особли-
во фо си ділових та шлюбних с п тни ів здатні вибити з сідла.
Замас овані недр и та і че ають, аби всадити ножа в спин !
Стежте за дрібницями, це під аже, я чинити, і врят є в ритичн
мить.
СКОРПІОНИ, день непередбачливий, приб т и і збит и ро -

ватим ть пліч-о-пліч. Я що хочете пройтися по ма азинах, с ладіть
заздале ідь списо необхідних по по . Задовольнити слід не тіль-
и себе, любих, а й близь их, рідних і навіть зробити подар но
др зям. Пле айте в собі лицарсь ий д х, він вас піднесе на п’єдес-
тал авторитет , а з начальством постарайтеся вирішити матері-
альні питання.
СТРІЛЬЦІ, настрій різ о оливатиметься, том від вас вима ає-

ться залізний само онтроль. Я що обіймаєте ерівн посад , при-
стр ніть а ресію й не з аняйте зло на підвладних вам людях, іна -
ше все повернеться б меран ом. Верти аль "начальни -підле -
лий", "бать и-діти" замінована і може рвон ти... Присл хайтеся до
порад надійних др зів, шлюбних обранців, я і не підштовхн ть
зрадливо в прірв , ос іль и їм притаманне бла ородство і вони
добре роз міються на ваших слаб остях.
КОЗОРОГИ, день армічний, стос н и з оточенням мож ть с -

проводж ватися за остренням давніх онфлі тів. Чиніть з чистою
совістю, б дьте відвертими й нічо о не прихов йте від людей, що
нама аються нав’яз вати власні по ляди. Жодних підозр та обма-
нів між вами та рідними не повинно б ти!
ВОДОЛІЇ, е стрим ваш воро , ни айте ризи ових сит ацій,

б дьте обережними, під впливом емоційно о зб дження, ділово о
азарт можете на оїти лиха. Хоча щастя транслюється через др -
зів, любов шлюбних обранців, я що ябл ом чвар стан ть роші —
все полетить ш ереберть! Дбайте про ар’єр , ладьте з ерівним
персоналом, професійна сфера — місце щасливих шансів.
РИБИ всім стан ть іст ою в орлі, пол м’я он рентної бо-

ротьби запалає інтенсивно, том віддайте себе жертовно на роз-
терзання, та б де раще... Особливо для ар’єри. Нехай їдливо
рити ють, зн щаються, б’ють бато ом претензій, здачі не давай-
те, опинитесь в но а ті — тим ліпше, збережете доро оцінні сили,
а потім вос реснете чисті й непорочні... на заздрість ріховодни-
ам, що перепл тали себе зі святими

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Принципове протистояння між командами завершилося 
результативною нічиєю

"Манчестер Сіті" та "Ліверпуль"
розійшлися миром

Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

В ан лійсь ій Прем’єр-лізі
відб лися матчі 25 т р . В
Манчестері др а оманда
першості л б "Сіті" прий-
мала на своєм полі міц-
но о середня а "Лівер-
п ль". З стріч пройшла
видовищній непост пливій
боротьбі і завершилася
бойовою нічиєю з рах н-
ом 2:2. На оли равців
"Манчестер Сіті" Едіна
Дже о та Серхіо А ерро
мерсисайдці відповіли
точними дарами Даніеля
Старріджа та Стівена
Джеррарда.

"Манчестер Сіті" була вкрай необ�

хідна перемога у зустрічі з "Ліверпу�

лем". Адже земляки "городян" —

"Юнайтед" за 13 турів до фінішу вже

на 9 очок випереджають їх у турнір�

ній таблиці. Тому, аби зберегти чем�

піонський титул, команді Роберто

Манчіні вкрай важливо набирати

необхідні пункти у матчах з будь�

яким суперником. "Ліверпуль" —

найміцніший горішок, особливо

останнім часом. Після вильоту з

Кубку Англії мерсисайдці розбили

"Норвіч" 5:0 та в Лондоні ледь не

здолали "Арсенал". До 65�ої хвилини

"червоні" вигравали з рахунком 2:0,

але потім розслабилися і пропустили

два м’ячі.

Наразі саме гості розпочали зада�

вати тон самій грі. Практично кожен

з футболістів "Ліверпуля" був спря�

мований на атакувальні дії, і не див�

но, що перший гольовий момент ви�

ник поблизу воріт "Манчестер Сіті".

Лише блискуча реакція голкіпера

"городян" Джо Харта не дозволила

м’ячу опинитися у сітці власних во�

ріт після удару Даніеля Старріджа.

Загалом "Ліверпуль" виглядав більш

налаштованим на перемогу, однак

це не стало перепоною для того, щоб

господарі першими відкрили раху�

нок. Серхіо Агуерро прийняв подачу

з ауту, покружляв навколо двох су�

перників на підступах до штрафного

майданчика і відправив м’яч на

партнерів. Джеймс Мілнер ліворуч

оцінив ситуацію і віддав точний пас

на Едіна Джеко. Боснійцю залиша�

лося лише влучити у ворота з кіль�

кох метрів.

Пропущений гол став для "Лівер�

пуля" додатковою мотивацією. Під�

опічні Брендона Джонсона приско�

рили темп гри, до якого господарі

були, м’яко кажучи, не готові. За�

хисники "Манчестер Сіті" намагали�

ся діяти вкрай обережно. Згодом до

них долучилася і середня ланка

"блакитних", але гості мали намір

будь�що зрівняти рахунок і таки до�

моглися свого на тридцятій хвилині.

Під свист трибун ліверпульці прове�

ли комбінацію, яка завершилася

ефектним, а головне, результатив�

ним ударом Даніеля Старріджа по

центру воріт. Варто зазначити, що

англійський форвард "червоних" не

став відзначати забитий гол "Сіті",

адже він колишній "вихованець" "го�

родян". За рахунку 1:1 команди пі�

шли на перерву.

Другий тайм став логічним про�

довженням першого. Команди діяли

у такому ж темпі, що не могло спо�

добатися глядачам. З кожною хви�

линою напруга на полі зростала, але

до голів справа дійшла лише у сере�

дині другої половини гри. Своєрідне

гольове затишшя порушив капітан

"Ліверпуля" Стівен Джеррард. Він

виконав бездоганний удар метрів з

30, після якого м’яч залетів точні�

сінько у кут воріт "Сіті". Обидва тре�

нери відреагували на голи замінами.

Логічно, що Брендон Роджерс намі�

рився посилити оборону. Тож на по�

лі з’явився захисник Мартін

Шкртел, а його візаві Роберто Ман�

чіні випустив бразильця Майкона. І

"городянам" вдалося�таки врятува�

тися від поразки.

Серхіо Агуерро скористався не�

впевненими діями Мартіна Шкрте�

ла і увірвався в штрафний майдан�

чик, далі аргентинець обіграв голкі�

пера "Ліверпуля" Пепе Рейна і з до�

сить�таки гострого кута пробив по

воротах. М’яч по красивій траєкторії

залетів у сітку. Так рахунок став 2:2 і

до кінця зустрічі не змінювався. У

підсумку гра завершилася бойовою

нічиєю
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Цей день в історії 5 лютого

1816 — Римі відб лася
прем'єра опери Джоа іно Россі-
ні "Севільсь ий цир льни ". Ав-
торові тоді не виповнилося і 24
ро ів, а свій шедевр він створив
за 19—20 днів
1850 — США запатентована

перша рах вальна машина —
арифмометр
1861 — амери анець Ко лмен

Селлерс запатент вав іноапарат
1928 — вперше шт чним шля-

хом отримано вітамін D
1952— Нью-Йор став першим

містом світ , де стали застосов -
вати три ольорові світлофори
1961 — СРСР зап стив най-

важчий в історії с п тни (ва а
7,1 тонни)
1983— дансь ом місті Оден-

се серед старих паперів б ла
знайдена невідома симфонія Мо-
царта, я він написав віці 9 ро ів
Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д

"Граф Монте-
Кристо" —

автор
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Нападни "Манчестер Сіті" Едін Дже о (правор ч) боротьбі проти апітана "Ліверп ля" Стівена Джеррарда
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