
"Картка киянина" набирає все більшу 
популярність
З 18 лютого зі знижками можна придбати 86 найменувань ліків

За рік роботи в Перинатальному центрі народилось 7 тисяч дітей, 
а заклад першим в Україні отримав міжнародне визнання

Установа, де маленькі кияни
отримують шанс на життя

Аншлаг у київських оранжереях 

Понад 3 тисячі ш олярів вже ознайомились з проце-
сом вирощ вання вітів теплицях

СТОР. 2 

Інвестиції в нерухомість, золото 
та депозити 

"Хрещати " з`яс вав, я і інстр менти в ладення б -
д ть найбільш приб т овими цьом році

СТОР. 3 

НАБУ запустила "Антикібер" 
Портал збиратиме дані про види махінацій з бан ів-
сь ими арт ами і надаватиме ре омендації з про-
тидії шахрайств

СТОР. 3

У номері

Новини
Олександр Омельченко стане 
Почесним громадянином Києва
КМДА вист пила з ініціативою присвоїти звання

“Почесний ромадянин міста Києва” Оле сандр
Омельчен . Відповідне подання направлено до по-
стійної омісії Київради з питань місцево о самовря-
д вання, ре іональних, міжнародних зв’яз ів та ін-
формаційної політи и і підтримане її членами. Оле -
сандр Омельчен о — Герой У раїни, народний деп -
тат V та VI с ли ань, Київсь ий місь ий олова 1996-
2006 ро ах, андидат технічних на . Йо о ба аторіч-
на тр дова діяльність, а особливо на посаді місь о о
олови, б ла спрямована на розвито е ономі и, на-
и, освіти, льт ри, мистецтва, охорони здоров’я,
маністичної та ромадсь ої діяльності, на зміцнення

міжнародно о авторитет столиці. На адаємо, звання
“Почесний ромадянин міста Києва” присвоюється
ромадянам У раїни, іноземним ромадянам та осо-
бам без ромадянства за значний особистий внесо
соціально-е ономічний розвито міста

Рівень захворюваності на грип 
та ГРВІ нижче епідпорогу в 1,5 разу
Я повідомили “Хрещати ” ГУ державної сані-

тарно-епідеміоло ічної сл жби столиці, за шостий
алендарний тиждень цьо о ро зареєстровано
21 110 хворих на рип та ГРВІ, інтенсивний по азни
на 10 тисяч населення с лав 75,1, що нижче епіде-
мічно о поро в 1,5 раз (епідпорі на 6-м тижні —
110,7). Фахівці зазначають, що, порівняно з попе-
реднім тижнем, спостері ається пост пове зростан-
ня захворюваності на 6,8 %. За алом з 1 січня до 4
люто о вір соло ічній лабораторії міста проведено
114 досліджень зраз ів матеріалів від хворих на
рип та ГРВІ методом ім нофлюоресцентної мі ро-
с опії, виявлено 2 позитивні рез льтати респіратор-
но-синцитиально о вір с . У Департаменті охорони
здоров’я на олош ють: най ращим профіла тичним
засобом проти рип визнано саме ва цинацію. Та ,
станом на 4 люто о проти рип в столиці щеплено
15 596 осіб. Наразі проведення процед р щеплення
проти рип триває. Воно здійснюється 12-ти ам-
б латорно-полі лінічних за ладах, незалежно від
місця проживання

Зі столичних вулиць вивезли 
майже півтори тисячі тонн снігу
За доб (10 люто о) столичні автодорівці вивезли

з в лиць Києва 1 тисяч 426 тонн сні , а на бороть-
б з ожеледицею ви ористали 50 тонн солі, 201,1
тонни піщано-соляної с міші та 2 тонни посипальних
матеріалів. У перш змін автома істралі від сні
розчищало 286 одиниць техні и КК “Київавтодор”,
др — 251. Усьо о із почат зимово о період (3
р дня) зі столиці вивезено понад 187 тисяч тонн
сні . На адаємо, під час інтенсивних сні опадів
першочер ово ом нальні сл жби міста очищають
від опадів трот ари, сходи до підземних переходів
та станцій метрополітен , а та ож з пин ові ом-
пле си

Спрощено порядок видачі ліцензій
на алкоголь та тютюн
З 2 січня цьо о ро , відповідно до за он про

внесення змін до дея их за онів У раїни щодо на-
дання витя ів та виписо з Єдино о державно о ре-
єстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців,
для отримання ліцензій на право здійснення тор ів-
лі ал о ольними напоями та тютюновими виробами
потрібно подати лише відповідн заяв . Подавати
випис або витя з Єдино о держреєстр юридич-
них осіб та фізичних осіб-підприємців вже не по-
трібно. Я роз’яснили “Хрещати ” Державній по-
дат овій сл жбі Києва, ній в аз ється вид оспо-
дарсь ої діяльності — імпорт, е спорт, оптова, роз-
дрібна тор івля ал о ольними напоями або тютюно-
вими виробами. Крім то о, зазначається перелі
еле тронних онтрольно- асових апаратів ( ни об-
лі розрах н ових операцій), я і знаходяться міс-
ці тор івлі, а та ож йо о адреса
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Дана ТАРАСОВА
“Хрещатик”

Фармацевти домовились збільшити пере-
лі препаратів, на я і розповсюдж ється
соціальна зниж а. Отже, лі и стан ть ще
більш дост пними для тих, хто вже отри-
мав “Карт иянина”. Вона набирає
столиці все більш поп лярність.

За результатами переговорів та підписанням Мемо�

рандуму з харківською фармацевтичною групою “Здо�

ров’я”, до переліку лікарських засобів, які можна при�

дбати зі знижкою за “Карткою киянина”, додано 34

нові препарати. Таким чином, повідомляють у КП

“Фармація”, перелік лікарських засобів збільшився на

65 % від існуючого. В оновленому списку містяться

препарати різних фармакологічних груп: протиалергій�

ні, ліки від кашлю, протизапальні, для лікування за�

хворювань печінки, шлунку, анальгетики, лікарські за�

соби від тиску.

Окрім безрецептурних, також є медпрепарати, що від�

пускаються в аптеках за рецептом лікаря. Знижки на

придбання медикаментів передбачені у розмірі 25 %. Ку�

пити ліки можна буде вже з 18 лютого.

Наразі список медикаментів, на які розповсюджуєть�

ся спеціальна роздрібна ціна зі знижкою, складається з

52�х найменувань безрецептурних лікарських засобів.

Обслуговування власників “Карток киянина” здійсню�

ється у 60�ти аптеках мережі КП “Фармація” — по 6 у

кожному районі столиці, де встановлені POS�термінали

ПАТ КБ “Хрещатик”. До речі, найближчим часом кіль�

кість POS�терміналів в аптеках планують збільшити.

Нагадаємо, що на початку лютого було проведено пе�

ревірку виконання програми “Картка киянина” в апте�

ках КП “Фармація”. Як зазначив генеральний директор

КП Олег Клімов, за її результатами встановлено, що лі�

карські засоби, згідно з переліком, наразі є у достатній

кількості та в повному асортименті у всіх аптеках, що за�

лучені до соціальної програми. “Від початку проекту

“Картка киянина” за даною програмою в мережу аптек

КП “Фармація” звернувся 671 громадянин, відпущено

1 977 упаковок медичних препаратів на суму 11 525,08

грн. Знижка за весь період склала 3 837,35 грн”,— зазна�

чив Олег Клімов

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Столичний Перинатальний
центр б в від ритий рі том
на базі Київсь о о місь о о по-
ло ово о б дин № 7. За цей
час медичній станові наро-
дилося понад 7 тисяч дітей, з
них 620 прийнятих поло ів б -
ли передчасними. У р дні ми-
н ло о ро центр спішно
пройшов міжнародний сертифі-
аційний а дит системи мене-
джмент я ості на відповідність
вимо ам ISO 9001. Вчора при-
вітати медичний за лад з юві-
леєм та вр чити відзна сюди
завітали перший заст пни
лави Адміністрації Президента
У раїни Ірина А імова, олова
КМДА Оле сандр Попов та
представни и міжнародно о
Бюро Верітас Сертифі ейшн.

Як розповів "Хрещатику" заступник го�

ловного лікаря з медичної роботи Олег

Маланчук, в Перинатальному центрі ве�

дення вагітності та пологів відбувається на

високому рівні під наглядом кваліфікова�

ного медичного персоналу, який підбирає

для кожної породіллі індивідуальну про�

граму підготовки до пологів. "У центрі

працює потужне відділення інтенсивної

терапії та реанімації новонароджених, яке

забезпечене сучасним обладнанням. Піс�

ля виписки малюки також не відправляю�

ться до інших стаціонарних установ, а

спостерігаються в умовах катамнестично�

го кабінету, який знаходиться на базі цен�

тру",— зазначив Олег Маланчук.

Всього за рік у медичній установі відбу�

лося майже 7 тисяч пологів, і з них 620

були передчасними. 53 дітей народилися

з критично низькою вагою тіла, до одно�

го кілограма. За словами пана Маланчу�

ка, кількість таких малюків, на жаль,

зростає з кожним роком. Так, у 2012 році

9 % немовлят з'явилися на світ передчас�

но, а за перший місяць цього року цей

відсоток вже зріс до 15 %.

Передчасно народилася і 5�місячна

Марійка. Після пологів маля важило

всього 980 грамів. Мама Наталя з вдяч�

ністю до лікарів центру згадує ті непрості

часи, адже саме завдяки їх професіона�

лізму нині її дівчинка живе та вже важить

6,5 кілограма і активно пізнає навколиш�

ній світ. "Коли мені вперше показали

мою дитину, вона мені здалася зовсім

крихітною. Я дуже вдячна всім, хто допо�

міг нам виходити її і дав шанс жити да�

лі",— розповідає пані Наталя.

Привітати з першим ювілеєм медичну

установу завітав і голова КМДА Олек�

сандр Попов. Він подякував працівникам

центру за їхню непросту, але дуже важли�

ву щоденну працю, а батькам та їх дітям

побажав здоров'я.

"За перший рік роботи Перинатальний

центр досяг суттєвих результатів. Я щиро

дякую колективу — висококваліфікова�

ним лікарям та професійному медичному

персоналу, які до того ж дуже ініціативні.

Беззаперечним свідченням цього є отри�

мання сертифікату відповідності стан�

дарту ISO 9001. Наразі наше завдання —

значно підвищити рівень доступності та

якості пологової допомоги, її безпечності

та знизити материнську і дитячу захво�

рюваність. Саме тому у столиці вже роз�

почато роботу з відкриття ще двох Пери�

натальних центрів, один з яких запрацює

вже цього року",— зауважив Олександр

Попов.

Урочисто сертифікат відповідності

стандарту ISO 9001 керівництву Центру

вручив генеральний директор Бюро Ве�

рітас Україна Іван Соколов. Він від�

значив, що такий сертифікат дасть

впевненість клієнтам закладу, що саме

тут вони отримають повний комплекс

високоякісних послуг. До речі, київ�

ський Перинатальний центр — перша

державна медична установа в Україні,

яка отримала такий міжнародний сер�

тифікат. Зазначимо, що видається від�

знака якості на три роки, однак щорічно

Бюро проводить перевірку на підтвер�

дження належного рівня надання по�

слуг в установі.

Церемонія вручення сертифікату відбу�

лася за участі першого заступника глави

Адміністрації Президента України Ірини

Акімової. Вона зазначила, що у рамках

національного проекту "Нове життя —

нова якість охорони материнства та ди�

тинства" в Україні відкрито 8 перинаталь�

них центрів, де вже народилося 20 тисяч

малюків.

"Основою цього проекту є підхід, який

цінує кожне нове життя. Це концепція

справедливості та рівного доступу до ме�

дичної допомоги жінок, у яких є певні

проблеми і які хочуть стати матерями. Та

рівного доступу до цієї ж допомоги малю�

ків, які мають отримати свій шанс на жит�

тя",— наголосила Ірина Акімова

Під час відвідин Перинатально о центр олова КМДА Оле сандр Попов поспіл вався з персоналом за лад та з бать ами малю ів, я і отримали т т шанс на життя
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Новини

Соціальний хліб продаватимуть зі спеціальних
полиць
Про це иївсь а влада домовилась з ПАТ "Київхліб". "Ми домовилися

із "Київхлібом", що всюди, ди підприємство постачає свою прод цію,
б д ть створені о ремі полиці із соціальними сортами хліба. Реалізація
та ої ініціативи дозволить споживачам чіт о відрізнити хліб широ о о
вжит виробництва "Київхліб" від б дь-я о о іншо о зі схожою на-
звою",— зазначив заст пни олови КМДА Анатолій Гол бчен о. Я по-
відомили "Хрещати " прес-сл жбі КМДА, наразі лише в 50 роздрібних
тор овельних точ ах є цінни и, само лей и й атало и, що позначають
прод цію столично о виробни а хліба. Процес появи о ремих полиць
для хліба широ о о вжит с ладнюється тим, що більшість тор овель-
них мереж по одж ються розмістити ло отип ПАТ "Київхліб" лише на о-
мерційній основі. Наразі ияни мож ть придбати хліб широ о о вжит ,
та званий соціальний хліб, майже в тисячі тор овельних точ ах, я і
охоплюють сі райони столиці. Та , хліб "Пшеничний" реаліз ється
926-ти роздрібних точ ах продаж , хліб "Печерсь ий" — 132-х, батон
"Нива" — 141-й, хліб "У раїнсь ий домашній" та "Арна т" — 28-ми

Місто готується до Євробаскету!2015
Нещодавно б ло презентовано Концепцію під отов и національної

спортивної інфрастр т ри до Євробас ет -2015. Я відомо, столиці
пройд ть фінальні зма ання. "Київ має досвід з проведення заходів та о-
о рівня, тож пере онаний, що ми зможемо під от ватися на належном
рівні. Євро-2012 дало пот жний поштовх до розвит иївсь ої е ономі и.
Пере онаний, що Євробас ет принесе иянам не ірші рез льтати. Тим
більше, ми роз лядаємо ці зма ання я стим л для нашої т ристичної а-
л зі",— зазначив Оле сандр Попов. Аби це стало можливим, місті зб -
д ють нов с часн м льтиф н ціональн арен , що вміщ ватиме понад
15 тисяч лядачів. Спортивний центр попередньо план ють розташ вати
за містом на перетині в лиці Заболотно о та Столично о шосе. Зводити-
м ть йо о за роші інвесторів на мовах державно-приватно о партнер-
ства. О рім площ для проведення зма ань, він вміщ ватиме інформацій-
ний центр та матиме розвин т інфрастр т р . Зо рема за лади ромад-
сь о о харч вання, фітнес-центр та ромадсь ий пар ін . Та ож план єть-
ся провести повномасштабн ре онстр цію Палац спорт , на базі я о о
проходитим ть матчі в рам ах Євробас ет -2015. Очі ється, що У раїн
під час т рнір відвідає понад мільйон т ристів

Триває конкурс на кращий проект пам'ятника
шведським уболівальникам
Департамент містоб д вання та архіте т ри КМДА на ад є, що бліц-
он рс прое тів пар ової с льпт ри на честь шведсь их болівальни-
ів триває. За мовами он рс , йо о часни ами мож ть стати о ре-
мі фахівці, авторсь і оле тиви, юридичні особи, я і отримали письмо-
ве запрошення від замовни а. Учасни ам необхідно передбачити та і
п н ти: виразне образно-пластичне вирішення пар ової с льпт ри,
раціональне ви ористання земельної ділян и та проведення омпле с-
но о бла о строю й освітлення території нав оло пар ової с льпт ри.
Прое тні пропозиції необхідно подати не пізніше 16.00 26 люто о за
адресою: в л. Хрещати , 32, імната 36. На адаємо, що підведення
підс м ів он рс триватиме до 6 березня. Переможці отримають
рошові премії: перша — 5 000 рн, др а — 3 750 рн, третя — 2 500
рн. Володарю першої премії надаватиметься перева а для подальшої
розроб и та реалізації прое т

Відремонтують вхід до станції метро "Вокзальна"
На станції метро "Во зальна" провед ть роботи з ріплення олон

вхідної р пи наземно о вестибюлю. Та е рішення б ло прийнято під
час планово о о ляд спор д станції. Про це повідомили "Хрещати "
КП "Київсь ий метрополітен". Роботи ви он ються спільними з сил-

лями КП "Київсь ий метрополітен", ПАТ "Київметроб д" та ДП "Прое т-
ний інстит т "У рметрот нельпрое т". "Контроль за спор дами метро-
політен ведеться цілодобово. Під час однієї з планових перевіро б -
ло прийнято рішення ріпити олон вхідної р пи станції "Во зальна".
Т т вже встановлені допоміжні підпірні олони, я і дозволять провести
дослідження нес чої спроможності бал и під олонами та запобі ти їх
просіданню і деформ ванню вхідної р пи. Незабаром ми матимемо
виснов и е спертів та проведемо необхідні роботи",— розповів енди-
ре тор ПАТ "Київметроб д" Володимир Петрен о

Електронні ключі отримали понад 11 тисяч киян
Я повідомила олова ДПС Києві Ірина Носачова, протя ом січня

цьо о ро власни ами еле тронних цифрових підписів столиці ста-
ли 11,8 тисячі лієнтів подат ової сл жби. За алом січні без оштовні
еле тронні лючі отримали 3 225 підприємств та 8 538 ромадян — лі-
єнтів А редитовано о центр сертифі ації лючів ІДД ДПС У раїни.
Цифровий еле тронний підпис дає змо омфортно та швид о пода-
вати до ор анів подат ової сл жби відповідн звітність. Крім то о,
еле тронним лючем можна с ористатись для здійснення фінансово-
осподарсь их операцій в межах омпетенції Держмитсл жби У раїни,
а в подальшом — для подання звітності до Пенсійно о фонд

Метробудівцям віддали борги по зарплаті
ПАТ "Київметроб д" виплатив бор и по зарплаті 1 439 працівни ам

на за альн с м 2,4 млн рн. "Внаслідо вжитих заходів про рорсь о-
о реа вання забор ованість з виплати заробітної плати працівни ам
ПАТ "Київметроб д" по ашена повном обсязі, а та ож сплачено єди-
ний внесо на за альнообов'яз ове державне соціальне страх вання в
с мі майже 1,4 млн рн",— повідомили "Хрещати " столичній про -
рат рі

У середу в чотирьох районах столиці 
відбудуться ярмарки
За інформацією ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово о обсл ов ван-

ня населення, в серед , 13 люто о, в столиці відб д ться традиційні
сільсь о осподарсь і ярмар и. Зо рема придбати прод ти харч ван-
ня ияни змож ть завтра в Дніпровсь ом районі на просп. Возз'єд-
нання, 2-10; в Подільсь ом — на просп. Правди, 31-35; в Святошин-
сь ом — на розі в л. Т л зи та б льв. Р. Роллана; в Шевчен івсь о-
м — на в л. Тр довій, 7-а

Цифра дня

677 200 000 
гривень, на таку суму було реалізовано в столиці світлих
нафтопродуктів, стисненого та скрапленого газу для автомобілів у
грудні 2012 року 
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Київрада затвердила зміни 
до бюджету�2013
Фінансування програми соціально�економічного розвитку столиці
збільшено до 1,5 млрд грн
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

До бюджет Києва на 2013
рі , що б в прийнятий ми-
н лої п’ятниці, чора вне-
сено зміни. Вони зо рема
стос ються перерозподіл
залиш ів оштів з мин ло-
о ро — це 659,8 млн
рн. Крім то о, фінанс ван-
ня про рами соціально-
е ономічно о розвит сто-
лиці збільшено до 1,5
млрд рн.

Видатки столиці збільшено на

659,8 млн грн — за такі зміни до сто�

личної скарбниці на 2013 рік учора

проголосували депутати Київради.

“Пропонується здійснити розподіл

коштів, які залишилися на початок

року, а саме: по загальному фонду

передбачити 3 мільйони гривень

районним адміністраціям для вико�

нання робіт з демонтажу, перевезен�

ня, зберігання самовільно встанов�

лених МАФів та тимчасових споруд,

12 мільйонів гривень — на виконан�

ня міської цільової комплексної

програми профілактики протидії

злочинності “Безпечна столиця”,—

зазначив заступник голови КМДА

Руслан Крамаренко.

За спеціальним фондом 23,23 млн

грн спрямують на виконання робіт

зі створення та відновлення зелених

насаджень, 3,6 млн грн — на утри�

мання лісопаркової зони міста, 15,5

млн грн — на утримання та ремонт

міських автошляхів. Ще 49,5 млн

грн передбачено на виконання при�

родоохоронних заходів у 2013 році.

Також за рахунок залишку коштів

бюджету розвитку збільшено видат�

ки Програми соціально�економіч�

ного розвитку на суму 306 млн грн та

капітальні видатки спеціального

фонду — на 218 млн грн. Ці гроші ви�

тратять на такі проекти: статутні

фонди комунальних підприємств — 

13,5 млн грн; субвенція на виконан�

ня програми підтримки судів — 10

млн грн; капітальний ремонт вагонів

міської електрички — 10 млн грн;

капремонт електротранспорту — 2

млн грн; капремонт зовнішнього ос�

вітлення — 3 млн грн; ремонт доріг

загального користування — 2 млн

грн; капремонт міжквартальних про�

їздів — 20 млн грн; сходинкових клі�

тин — 20 млн грн; капремонт ліф�

тів — 1 млн грн; ремонт покрівель —

10 млн грн; внутрішньобудинкових

мереж — 10 млн грн; дитячих та

спортивних майданчиків — 10 млн

грн; спортивних споруд — 10,5 млн

грн; ремонт стадіону “Піонер” — 4

млн грн; ремонт пам’ятників — 7,5

млн грн; ремонт закладів освіти — 2

млн грн; харчоблоків закладів осві�

ти — 15 млн грн; капремонт дитячої

поліклініки в Деснянському райо�

ні — 1,1 млн грн; закладів охорони

здоров’я — 8 млн грн; облаштування

островів Труханів та Долобецький

для проведення фестивалю та спор�

тивних змагань — 7 млн грн.

Фінансування Програми соціаль�

но�економічного розвитку також

збільшено на 311 млн грн — до 1,515

млрд грн. За ці зміни учора віддали

голоси 73 депутати Київради. “Кош�

ти розподілені з урахуванням висло�

влених зауважень, зокрема на ці об’�

єкти за пропозиціями депутатів до�

датково спрямовано 139,8 млн грн.

Решта коштів розподілена за пропо�

зиціями головних розпорядни�

ків”,— прокоментував Руслан Кра�

маренко.

Зміни до Програми передбачають

збільшення загального обсягу ви�

датків за рахунок вільних залишків

коштів з минулого року. Відтак на

об’єкти транспортного господарства

видатки збільшені на 108,1 млн грн,

що дозволить продовжити роботи з

реконструкції доріг, завершити ре�

конструкцію Поштової площі, об�

лаштувати пішохідну зону на вул.

Сагайдачного та демонтувати трам�

вайні колії на Контрактовій площі

та вул. Братській. Ще 25 млн грн за�

кладено на реконструкцію ескала�

торних комплексів метрополітену,

також передбачені асигнування на

проектування метро до житлового

масиву Виноградар, станцію “Львів�

ська брама” та на влаштування вело�

сипедних доріжок та пішохідних

містків над трасою швидкісного

трамвая, що на Троєщині. Видатки

“Київзеленбуду” збільшено майже

на 18 млн грн, що в цілому дасть

можливість провести реконструкцію

6 парків.

“У сфері ЖКГ на Бортницьку

станцію аерації видатки збільшено

на 14,5 млн грн, одночасно ведеться

робота над виділенням коштів з

держбюджету, адже реконструкція

станції — це дуже масштабний про�

ект, і він важливий не тільки для Ки�

єва, а й для інших міст, що розташо�

вані нижче за течією Дніпра”,— за�

значив пан Крамаренко.

На розробку генерального плану

Києва та його приміської зони до

2025 року додатково передбачено 1

млн грн. Крім того, додатково 1 млн

грн спрямують на розробку і впрова�

дження комплексної інформаційно�

аналітичної системи “Містобудів�

ний кадастр”.

Пріоритетом у програмі є заходи з

енергозбереження — збільшено асиг�

нування на оснащення житлових бу�

динків та бюджетних установ лічиль�

никами тепла, на термосанацію буді�

вель бюджетної сфери, реконструк�

цію систем теплопостачання житло�

вих будинків шляхом заміни вбудо�

ваних котелень на модульні

Аншлаг у столичних 
оранжереях
Понад 3 тисячі школярів вже ознайомились з процесом 
вирощування квітів у теплицях
Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Пост пово Київ повертає собі звання
найзеленішої столиці Європи. Й нині
столичних теплицях ипить робо-

та — працівни и от ють до висад и
тисячі вітів, я і навесні при расять
місто. А щоб спон ати молодь бе-
режно ставитись до рослин, для
столичних ш олярів КО "Київзелен-
б д" ор анізов є е с рсії до оран-
жерей. Т т дітей ознайомлюють з
процесом вирощ вання вітів, зо ре-
ма розповідають про ве етативне
розмноження методом черен вання
з маточних рослин, під отов ґр н-
тос міші для їх висад и.

Як повідомили "Хрещатику" в КО "Київзелен�

буд", уже понад три тисячі київських школярів

відвідали міські оранжереї. "З роботою нашої теп�

лиці уже ознайомилось чимало дітей з Печер�

ська,— розповідає головний агроном КП УЗН

Печерського району Ольга Крестовнікова.— На�

ші працівники розказують дітям про рослини, які

знаходяться в оранжереї, до яких категорій вони

відносяться, як вони розмножуються — шляхом

вегетативного поділу, бульбами, насінням. Також

показуємо усі процеси з вирощування рослин, які

традиційно зараз виконуємо — це посів квітів, їх

пікірування, висадка в горщики та інше".

Зазначимо, зараз у столичних оранжереях три�

ває пікірування та черенкування рослин, які на�

весні будуть висаджувати працівники зеленого

господарства у парках та на міських газонах. Крім

того, вже тривають роботи з висадки живців пе�

ларгонії у горщики для подальшого розвитку та

формування.

"Усі рослини, які вирощуються в столичних

оранжереях, спрямують на квіткове оформлення

бульварів, проспектів та транспортних розв'язок.

Цьогоріч ми приділимо значну увагу вертикально�

му озелененню вулиць (квіти на освітлювальних

опорах та інших конструкціях), що добре зареко�

мендувало себе торік. Впевнений, що пізнавальні

екскурсії до теплиць приносять значну користь

школярам, оскільки вони все бачать своїми очи�

ма. Гадаю, що ми зможемо запропонувати дітям у

цьому році цікаві акції і проекти",— зауважив ген�

директор КО "Київзеленбуд" Михайло Царенко.

До слова, на сьогодні у столичних оранжереях

вирощується на 15 тисячах кв. м площ понад 5

мільйонів квіткової продукції, що складається з

літників, багатолітників, килимових рослин та не

зимуючих у відкритому ґрунті. Нагадаємо, екскур�

сії для школярів триватимуть до 1 травня в рамках

співпраці між Департаментом освіти і науки, мо�

лоді та спорту КМДА й КО "Київзеленбуд"

Екскурсії для школярів до столичних
оранжерей триватимуть до 1 травня

в рамках співпраці між
Департаментом освіти і науки,
молоді та спорту КМДА й КО

"Київзеленбуд"

Фінанс вання Про рами соціально-е ономічно о розвит столиці збільшено на 311 млн рн – до 1,515 млрд рн. За ці
зміни чора віддали олоси 73 деп тати Київради

Усі рослини, я і вирощ ються в столичних оранжереях, спрям ють на віт ове оформлення б льварів,
проспе тів та транспортних розв`язо
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Новини компаній

Ділові новини

“Київміськбуд” планує
збільшити обсяг 
будівництва житла на 11,3 %
ХК “Київмісь б д” план є в

2013 році збільшити обся б дів-
ництва житла столиці на 11,3
%, до 250 тис. в. м порівняно з
2012 ро ом. Про це с азано в
повідомленні омпанії. “У цілом
в 2013 році “Київмісь б д” пла-
н є здати в столиці 17 б дин ів
за альною площею понад 250
тис. в. м”,— с азано в повідом-
ленні. Щодо омерційної нер хо-
мості, то в середині ро план є-
ться ввести в е спл атацію 3
спортивно-оздоровчих омпле -
си за альною площею 17,8 тис.
в. м. Та ож заплановано ввести
в е спл атацію 6-поверхов ав-
тостоян на 700 машиномісць і
пар ін ТРЦ на житломасиві
“Осо ор и” на 77 місць. Обся ін-
вестицій “Київмісь б д ” в 2012
році разом з оштами приватних
інвесторів становив близь о
2 млрд рн. У 2013 році, зі слів
президента “Київмісь б д ” І оря
К шніра, інвестиції зрост ть на
15 % (до 2,3 млрд рн). На сьо о-
дні холдин веде б дівельні ро-
боти на 35-ти майданчи ах, пові-
домляють “У раїнсь і новини”

Податкова міліція 
конфіскувала 10 тисяч літрів
нелегального вина
Вели партію вина різних ма-

ро , розфасованих в літрові тетра-
па ети, б ло виявлено подат івця-
ми під час перевір и с ладсь их
приміщень однієї зі столичних
фірм, я а займається оптовою тор-
івлею ал о ольними напоями.
Здавалось би, жодних запитань до
цієї прод ції не повинно б ти — на
ожній па овці в азано дані про
виробни а, номер ліцензії на ви-
робництво і навіть на леєна мар а
а цизно о подат , проте саме во-
ни виявились підробленими. Я на-
слідо , всю партію (вартістю понад
200 тис. рн) вил чено, на посадо-
вих осіб підприємства с ладено
прото ол про с оєння адмінправо-
пор шення. На адаємо, що з по-
чат ро столичною подат овою
міліцією з неза онно о обі вил -
чено товарів на за альн с м май-
же 15,5 млн рн

У столиці пройде 
міжнародна будівельна 
виставка
20-22 люто о столиці пройде

XVIІ Міжнародна б дівельна ви-

став а “KyivBuild”, захід відб -
деться в Міжнародном вистав о-
вом центрі (Броварсь ий прос-
пе т, 15). Вперше т т б де ор ані-
зовано спеціальний розділ, що
представляє місь і техноло ії та
розвито інфрастр т ри міст —
”СіtyВuild-2013”. На адаємо, що
вистав а “KyivBuild” за сімнадцять
ро ів діяльності міцно за ріпилася
в діловом алендарі оловних
архіте торів та працівни ів м ні-
ципалітетів, інвесторів і девело-
перів, часни ів рин нер хомо-
сті, прое тних ор анізацій. Цьо о-
річ в ній візьм ть часть понад
250 омпаній, я і продемонстр -
ють нове обладнання, матеріали,
техноло ії для розвит інфра-
стр т ри міста, транспортної
системи ме аполіс , ознайомлять
з інноваціями в інформативно- о-
м ні аційній системі міста

MasterCard має намір 
розвивати MoneySend 
в Україні
Міжнародна платіжна система

MasterCard план є цьо оріч розви-
вати сервіс без онта тних рошо-
вих пере азів MoneySend в У ра-
їні. Про це повідомила олова

представництва MasterCard
Europe в У раїні Віра Платонова.
“Наш прод т MoneySend дає змо-

пересилати роші рідним і др -
зям простим та дост пним спосо-
бом: я з арт и на арт , та і з
арт и в отів і навпа и”,— за-
значила вона. MasterCard
MoneySend — це посл а без отів-
ових розрах н ів між фізичними
особами, що забезпеч є бан ам
дост п до мережі пере азів оштів
між арт овими рах н ами

У центрі столиці 
реконструйовано 
понад 20 кілометрів 
кабельних ліній
Фахівці ПАТ “Київенер о”

2012 році ре онстр ювали понад
20 м абельних ліній напр ою
10 В центральній частині сто-
лиці. Ре онстр йовані ділян и
розташовані Печерсь ом , Го-
лосіївсь ом та Шевчен івсь ом
районах. За альна вартість робіт
становила близь о 9 млн рн. Фі-
нанс вання здійснювалося за ра-
х но інвестиційної про рами
омпанії. На адаємо, що потреба
в ре онстр ції ліній в центрі міс-
та вини ла через висо ий рівень

їхньої зношеності, адже вони б -
ли змонтовані ще в 1960-1970
ро ах XX століття. Ре онстр ція
поля ала про ладанні с часних
та е оло ічно безпечних абелів
із висо онадійно о шито о полі-
етилен здовж наявної траси за-
мість зношених з паперовою ізо-
ляцією. Після ре онстр ції а-
бельних ліній 10 В їхнє номіналь-
не проп с не навантаження
збільшилося на 20 мВт, задо-
вольняючи тим самим потреби
иян. До речі, фахівці омпанії
при проведенні робіт на ділян ах
з інтенсивним дорожнім р хом
ви ористов вали метод оризон-
тально направлено о б ріння —
безтраншейно о про ладання
підземних інженерних ом ні а-
цій. Та им чином вдалося ни н -
ти повно о пере риття в лиць та
пішохідних зон

“Київстар” запустить 
послугу безкоштовного 
доступу до “Вікіпедії”
Теле ом ні аційний оператор

“Київстар” має намір до 2014 ро-
зап стити посл дост п до

мобільної версії інтернет-енци -
лопедії “Ві іпедія” без плати за

інтернет-трафі . Про це с азано
в повідомленні омпанії. Відпо-
відно до повідомлення, та ими ж
перева ами дост п змож ть с о-
ристатися абоненти всіх опера-
торів, я і входять до с лад ло-
бальної теле ом- р пи Vimpelcom
Ltd. “Це стало можливим завдя и
партнерств лобальної теле ом-
р пи VimpelCom Ltd з Wikimedia
Foundation”,— с азано в повідом-
ленні. Та ож абоненти змож ть
отримати без оштовний дост п
до Wikipedia Zero я рідною мо-
вою, та і ан лійсь ою, повідом-
ляють “У раїнсь і новини”

“Укрекоресурси” інвестують
100 млн гривень 
на переробку відходів
Про це повідомив дире тор

“У ре орес рсів” Дмитро Радіо-
нов. “Мінімальний обся інвести-
цій, я ий ми план ємо спрям ва-
ти на створення нових пот жнос-
тей з тилізації, збор й за отівлі
вторсировини,— близь о 100
млн ривень. Ми ш аємо й же
отримали досить ці аві пропози-
ції від бан ів для дешево о фінан-
с вання цих прое тів”,— зазна-
чив він

НАБУ запустила
"Антикібер"
Портал збиратиме дані 
про види махінацій з банківськими 
картками і надаватиме 
рекомендації з протидії шахрайству
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Незалежна асоціація бан ів У раїни (НАБУ) реаліз є
прое т “Протидія іберзлочинності”, в рам ах я о о від-
рито сайт “Анти ібер”. Партнерами НАБУ вист пають
Національний бан У раїни (НБУ), Управління боротьби
з іберзлочинністю МВС У раїни та Національна а аде-
мія вн трішніх справ.

Новостворений сайт “Антикібер” (http://anticyber.com.ua) перш за все

скерований на допомогу користувачам фінпослуг. З допомогою ресурсу

можна дізнатися про різні види кібершахрайства, методи збереження своїх

грошей від зазіхань зловмисників та схеми відповідних дій, якщо кошти з

рахунку все ж таки зникли.

Одним з основних напрямів проекту є створення на базі НБУ єдиного ін'

формаційного ресурсу для банків, який дозволить їм обмінюватись та отри'

мувати в оперативному режимі інформацію про нові види та методи кібер'

шахрайства для своєчасного вживання попередніх заходів.

Директор Генерального департаменту інформаційних технологій та пла'

тіжних систем — член правління НБУ Наталія Синявська зазначила, що

ріст безготівкових операцій призводить до зростання кількості випадків

шахрайських схем з використанням платіжних карток та несанкціоновано'

го переказу коштів з рахунків клієнтів. Найчастіше злочинці незаконно

привласнюють гроші за допомогою підроблених і втрачених платіжних кар'

ток, розрахункових операцій без пред’явлення картки (в мережі Інтернет, за

допомогою телефону і т. д.).

Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем EMA кон'

статує збільшення виявлених торік скіммінгових пристроїв на банкоматах і

терміналах на 78 % порівняно з 2011 роком. (Скіммінгові накладки вико'

ристовуються для виготовлення підроблених карток, за допомогою яких

потім знімаються кошти з рахунків клієнтів банків). “Зростання у 2012 ро'

ці, порівняно з 2011'м, було майже вдвічі більшим — з 45'ти скіммінгових

пристроїв до 80'ти”,— повідомила "Хрещатику" керівник форуму безпеки

розрахунків і операцій із платіжними картками ЕМА Олеся Данильченко.

Вона також додала, що в Україні рівень цього виду шахрайства є практично

найнижчим у Європі: у 2012 році один скіммінговий пристрій, що був ви'

явлений, припадав на 500 банкоматів, в Україні — у середньому півтора

пристрою на 10 тис. банкоматів.

За даними НБУ, в загальному обороті за платіжними картками питома ва'

га збитків від шахрайства складає менше 0,002 %. “Це небагато, але не сек'

рет, що банки і платіжні системи намагаються не показувати реальних збит'

ків для збереження довіри клієнтів. Істинний обсяг шахрайства з платіжни'

ми картками сьогодні оцінити дуже важко,— зазначила пані Синявська.—

Статистика, отримана від банків НБУ, показує лише збитки, відображені в

балансі, але приховує зафіксовані правоохоронними органами і банками

випадки шахрайських дій”.

Начальник управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України Мак'

сим Літвінов розповів, що у 2012 році було зафіксовано 139 фактів несан'

кціонованого списання коштів з рахунків підприємств з порушенням робо'

ти систем дистанційного банківського обслуговування. За його словами,

загальна сума збитків склала понад 116 млн грн, з яких 75 % було поверну'

то. За словами пана Літвінова, лише на початку цього року вже зафіксова'

но 14 таких фактів на загальну суму 9,4 млн грн, з них вдалося повернути

потерпілим близько 8,3 млн грн, тобто 88 %.

Однак у МВС уточнюють: “повернути” гроші реально лише на етапі їх

викрадення, тобто тоді, коли кіберкрадіжка лише готується до здійснення.

Вже зняті з банківської картки гроші повертаються власникам вкрай рідко.

На це є кілька причин: по'перше, потрібно відшукати злочинця, який

практично ніде не “світився”, бо працював через мережу. По'друге, у зло'

вмисника рідко виявляють вкрадені кошти — або їх уже витратили, або

“відмили” на різних банківських рахунках.

Загалом право'

охоронці очікують

від реалізації проек'

ту “Протидія кібер'

злочинності” не ли'

ше підвищення

ефективності взає'

модії, але й реаліза'

ції елементарних за'

ходів профілактики,

до яких може вдати'

ся кожен українець,

щоб захистити свою

власність. Найпер'

ше, що варто зроби'

ти — це відповідаль'

но ставитися до

власних персональ'

них даних
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Хрещатик 12 лютого 2013 року

Інвестиції в нерухомість,
золото та депозити
"Хрещатик" з’ясував, які інструменти вкладення будуть найбільш
прибутковими у цьому році

Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

У мин лом році депозити залиша-
лися найбільш поп лярним інвести-
ційним інстр ментом для населення.
Фахівці вважають, що першом
варталі цьо о ро депозитні став и
б д ть зниж ватися. Золото залиша-
тиметься інстр ментом в ладень для
інвесторів, я і не хоч ть ризи вати,
а от інвестиційні фонди — навпа и.
Е сперти та ож радять зверн ти
ва на можливість в ладати ошти
нер хомість.

Депозитні вклади
У 2012 році через нестабільність на фінансово'

му ринку України та цілу низку інших факторів

депозити залишалися найпопулярнішим інстру'

ментом інвестування для населення. Банки за'

охочували клієнтів привабливими відсотковими

ставками, і це дозволило фінустановам наростити

обсяг депозитного портфеля. Чи будуть вони на'

стільки ж привабливими у цьому році? За слова'

ми керуючого активами КУА “ДрагонЕсет Мене'

джмент” Іллі Поркалова, через глобалізацію еко'

номіки відповідь на це питання залежатиме від

сукупності глобальних факторів, а також від спе'

цифічних для України питань. Йдеться, зокрема,

про доступність нових кредитів від МВФ, резуль'

татів газових переговорів, курсу гривні.

“Щодо курсу гривні, то попри його стабіль'

ність у минулому році, багато учасників ринку

сумніваються, що така тенденція продовжиться.

Такі очікування і невизначеність стримують ін'

вестиції та економічне зростання і разом з адмі'

ністративними заходами НБУ призводять до до'

сить високих депозитних ставок у гривні. На на'

шу думку, така ситуація продовжиться, поки не

буде певного ослаблення валютного курсу. Це

зніме невизначеність і призведе до суттєвого па'

діння депозитних ставок у гривні і навпаки —

зростання у доларах та євро”,— вважає Ілля Пор'

калов.

У першому кварталі цього року депозитні став'

ки можуть зменшитись з 20 % до 15 % у гривні та

до 7'8 % у доларі. Подальша динаміка залежатиме

від обставин. Проблеми з ліквідністю і курсом

гривні можуть призвести до нового стресу у сис'

темі та сплеску відсоткових ставок до попередніх

максимумів. На мій погляд, критичним періодом

в цьому плані має стати середина року, коли уря'

ду буде потрібно робити великі платежі за борго'

вими інструментами”,— коментує “Хрещатику”

керуючий інвестиційними та пенсійними фонда'

ми “КІНТО” Микола Мягкий.

На його думку, якщо відкинути сценарій фі'

нансових потрясінь у 2013 році, то банки зможуть

помірно наростити депозитну базу, однак темпи

будуть меншими, ніж торік. Передусім приплив

може відбутися на гривневі вклади, які, попри

високі ставки, наприкінці 2012 року не користу'

валися попитом через побоювання девальвації.

Якщо падіння гривні вдасться уникнути, то грив'

неві вклади знову можуть надійти у банки.

Прибутковість золота

Ціни на золото більше залежать від глобальних

факторів: стану світової економіки та дій цен'

тральних банків. “Золото — це ставка на зростан'

ня інфляції у світі, що, враховуючи обсяги моне'

тарного стимулювання, цілком можливо,— за'

значає Ілля Поркалов.— При цьому, якщо інфля'

ція буде помірною та супроводжуватиметься

зростанням економіки, то попит на золото суттє'

во не зросте, і акції покажуть значно кращі ре'

зультати. Драгметал продемонструє зростання на

понад 10 %, якщо світові центральні банки “пере'

стимулюють” економіку”.

Інвестування у золото (фізичне або безготівко'

ве) може стати вигідним у 2013 році. Зараз його

ціна становить $1 650 за унцію, однак, за прогно'

зами експертів, до кінця року вартість може зрос'

ти до $2 000 за унцію. Перевагою “золотих” інвес'

тицій в Україні є те, що дорогоцінний метал захи'

щає від девальвації як долар, так і гривню. Недо'

ліком залишаються обмеженість пропозицій від

банків та нерозвиненість ринку фізичного золота.

Інвестиційні фонди слід 
обирати обережно

Український фондовий ринок знизився на

40 % у 2011 році, а потім ще на 35 % у 2012'му. За

словами фахівців, нинішні ціни на ринку є при'

вабливими і вже враховують можливі ризики.

Перспективними є і деякі українські ПІФи

(приватні інвестиційні фонди), та варто зверну'

ти увагу на їх портфелі, щоб пересвідчитися у

відсутності великої кількості неліквідних пози'

цій, адже при зростанні ринку вони будуть від'

ставати.

“Загалом зараз ринок знаходиться у депресив'

ному стані. Це означає, що ціни дуже низькі, але

при цьому це не спонукає інвесторів до вкла'

день,— стверджує Микола Мягкий.— Вагомими

причинами такого стану речей є вихід брокерських

компаній з ринку, погіршення якості корпоратив'

ного управління в компаніях'емітентах. Тому ро'

бити оптимістичний прогноз та конкретні реко'

мендації на найближчу перспективу дуже важко.

Вочевидь така невтішна ситуація затягнеться до

тих пір, доки не з’явиться потужний каталізатор,

здатний змінити ставлення іноземних інвесторів

до України”.

Нерухомість дорожчати не буде

Після кризи 2008'2009 рр. ціни на нерухомість

у доларах знизилися приблизно на 30 % і за

останні роки майже не змінилися. Однак, за сло'

вами експертів, не можна сказати, що це остаточ'

не дно у падінні. Наразі ринок суттєво звузився,

враховуючи відсутність банківського кредитуван'

ня. А зважаючи на те, що перспективи нового

іпотечного буму у найближчий рік не досить

оптимістичні, не варто очікувати і на подорож'

чання нерухомості. Більш ймовірно, що рецесія

спричинить подальше повільне сповзання цін на

5'10 %. А у випадку девальвації гривні падіння

може бути ще більшим — 15'20 %.

На думку Миколи Мягкого, обрати найбільш

привабливий і прибутковий інструмент для інвесту'

вання наразі складно, не знаючи результатів пере'

говорів з МВФ та Росією, а відповідно стратегії, яку

обере уряд стосовно економіки: “Можна говорити

про два базових сценарії — девальвації та консерва'

ції. При девальвації прибутковими інструментами

будуть валютні депозити (з поправкою на якість

банку), золото, акції експортних компаній. При

консервації стану — гривневі депозити, облігації”.

Економісти рекомендують клієнтам диверси'

фікований портфель з акцій ПІФів та депозитів.

При цьому варто бути готовим після девальвації

зменшити валютні депозити та збільшити інвес'

тиції в акції
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В імназії № 267 Дарниць-
о о район столиці нещо-
давно відб вся на ово-
пра тичний семінар “А сіо-
ло ічний потенціал рочної
та поза рочної діяльності
вчителів фізи и і матема-
ти и”. Педа о и предста-
вили інте рований прое т
“Чарівний світ золото о
переріз ” л б математи-
и і фізи и “Ер дит”, над
я им чні 5—11-х ласів
працювали в поза рочний
час.

В рамках відкритого 
засідання клубу відбувся 
захист інтегрованого 
проекту

Спочатку директор гімназії Люд�

мила Свирида окреслила напрямки

інноваційної діяльності педагогіч�

ного колективу навчального закла�

ду. Доцент кафедри теорії та історії

педагогіки Київського університе�

ту імені Бориса Грінченка Наталія

Терентьєва у доповіді ознайомила

слухачів з векторними напрямами

діяльності закладів освіти, базова�

ними на педагогіці співробітниц�

тва, підтримки та випередження —

форсайтній педагогіці, яка перед�

бачає поєднання інноваційної, до�

слідницької та технологічної скла�

дових. Педагогічна аксіологія пе�

редбачає дослідження цінностей

навчання і виховання, значущих

для праці освітян, й активне їх

впровадження у навчально�вихов�

ний процес, зауважила вона. За�

ступник директора з навчально�ви�

ховної роботи Валентина Стеценко

ознайомила колег з досвідом засто�

сування естетичного компоненту

на уроках природничо�математич�

ного циклу, а також специфікою

навчального процесу гімназії з по�

глибленим вивченням іноземних

мов.

В рамках практичної частини се�

мінару відбулась презентація досві�

ду вчителів кафедри математики та

фізики гімназії. Учасники заходу

відвідали відкритий урок у 8�А кла�

сі, який провела учитель фізики ви�

щої категорії Алла Хілевська, та

ознайомились з роботою предмет�

но�виховного клубу математики та

фізики “Ерудит”, незмінним керів�

ником якого є вчитель фізики та ін�

форматики вищої категорії Микола

Бойко.

В рамках відкритого засідання

клубу відбувся захист інтегрованого

проекту “Чарівний світ золотого

перерізу”, над яким в позаурочний

час працювали учні 5—11�х класів.

Керівник проекту учитель матема�

тики вищої категорії Зоя Макси�

менко відзначила, що принципи

“золотого перерізу” використовую�

ться в математиці, фізиці, біології,

астрономії, архітектурі, інших мис�

тецтвах та науках. Вони лежать в ос�

нові архітектурних пропорцій бага�

тьох чудових творів світового зод�

чества, тому тема проектного дослі�

дження є актуальною і сьогодні.

Група учнів 9�х класів в роботі “Зо�

лотий переріз і математика” дослі�

дила золотий переріз як математич�

не поняття, зібрала принципи по�

будови “золотих фігур”, зокрема

пентаграми та “золотого прямокут�

ника”.

Фахівці відзначили рівень
підготовки учнів гімназії
різних вікових груп

“Одним із головних завдань су�

часної школи є надання учням

можливостей для реалізації індиві�

дуальних творчих потреб, забезпе�

чення умов для оволодіння прак�

тичними уміннями і навичками на�

укової, дослідницької діяльності.

Цьому якнайкраще сприяє між�

предметна інтеграція в проектній

діяльності, основою якої є учнів�

ські роботи наших дітей”,— проко�

ментувала керівник групи “Золо�

тий переріз і мистецтво: архітекту�

ра, живопис, поезія” Лідія Пана�

сюк.

Наймолодша група учасників

проекту “Золотий переріз у приро�

ді”, якою керувала Наталя Федо�

рушко, учні 5–6�х класів, незважа�

ючи на юний вік, показали себе

справжніми дослідниками. Під час

практичних робіт вони вимірювали

гілки горіха та паростки орхідей та

впевнились, що в будові рослин до�

триманий принцип золотої про�

порції. Вимірювали діти і яйця

свійських птахів, а результат дослі�

ду представили у незвичній фор�

мі — театральній постановці “Ку�

рочка Ряба на новий лад, або Який

птах несе золоті яйця?”.

Валентина Стеценко, яка керува�

ла групою “Золотий переріз у век�

силології та геральдиці”, звернула

увагу на оригінальність ідеї дослі�

дження даної групи: “Інформація

за цією темою майже відсутня,

учасники самостійно досліджували

наявність закономірностей у про�

порціях та композиційній побудові

прапорів та гербів різних держав”.

Дослідники з групи “Золотий пере�

різ і людина” продемонстрували

досвід вимірювання пропорцій лю�

дини на прикладі свого одноклас�

ника.

“Увагу творчих освітян гімназії

все частіше привертає така добре

відома педагогічна технологія, як

проектна діяльність. Головна її осо�

бливість полягає у тому, що вона

створює всі умови для формування

інтересу учнів до процесу навчаль�

ної діяльності. Вона не лише

сприяє підвищенню навчальної мо�

тивації, а й розвиває неординарне

мислення учнів, організовує шко�

лярів, вчить їх бачити проблему,

ставити мету і досягати її,— заува�

жила заступник директора гімназії

Аліна Пірог.— Створення проек�

ту — це, в першу чергу, творчість уч�

ня, вчитель лише допомагає йому,

координує роботу. Тобто проектна

діяльність дозволяє учням не тільки

оволодіти знаннями і вміннями, а й

навчитися самостійно застосовува�

ти їх на практиці”.

Під час підведення підсумків на�

уково�практичного семінару про�

звучало чимало схвальних відгуків

щодо інтегрованого проекту та ін�

новаційного уроку фізики. Гості

відзначили рівень підготовки учнів

гімназії в різних вікових групах,

глибину учнівських досліджень, рі�

вень знання іноземних мов, що

продемонстрували учасники про�

екту, згуртованість колективу та ви�

сокий творчий потенціал педагогів і

керівництва гімназії

Василій Великий, Григорій Богослов 
та Іоанн Златоуст

Особиста безкорисливість допо�

магала їм втілити широку благочин�

ність, а вірність заповідям Христо�

вим давала сили бути “взірцем для

вірних в слові, в житті, в любові, в

дусі, в вірі, в чистоті” (1Тим.4.12) і

примушувала заради виконання

апостольської заповіді проповідува�

ти слово “в час і не в час”, викрива�

ючи, забороняючи, благаючи “зі

всяким довготерпінням і повчан�

ням” (2Тим.4.2). Багато мудрості та

мужності довелося проявити вели�

ким святителям в боротьбі за чисто�

ту православної віри й за високий

рівень християнської моралі. В цій

самовідданій боротьбі вони не шко�

дували своїх сил, не страшилися ні�

яких небезпек й проявили себе

славними і приснопам’ятними спо�

відниками. Добрим ділом для хрис�

тиян є вшановування пам’яті свя�

тих; співати їм славу та вихваляти

їх — справедливо, але даремними

будуть всі наші молитви й церковні

пісноспіви, якщо всім цим закін�

читься наше вшанування святих. Їх

потрібно вшановувати тим, щоб

слідувати їхньому прикладу й на�

вчатися від них, як жити по Богу, як

жити по Євангелію.

Святі, день пам’яті яких ми сього�

дні святкуємо, провозвістили в див�

ній красі, в досконалій істинності

вчення Євангельське, вчення Хрис�

тове, вчення апостольське, вчення

православне. І в першу чергу чого ми

повинні від них навчитися — так це

подібної вірності кожному слову, лю�

бові до кожного слова, котре промо�

вив Господь, і в котрих просіяла істи�

на, правда, віра, надія й любов.

Та можна словом проповідувати

вчення Христове, а своїми вчинка�

ми безчестити святе Його Ім’я. Як�

що ми не живемо любов’ю, якщо не

звіщаємо про любов кожним нашим

словом та вчинком, ми зраджуємо

Христа, тому що проповідь наша

перед світом повинна бути не тільки

проповіддю словесною, а й явлен�

ням слави, сили та правди Божої,

котра перемагає нас і робить нас в

дійсності дітьми Божими, Христо�

вими учнями. Тому хвалимо, покло�

няємось і радіємо за цих трьох Свя�

тителів, котрі не тільки зуміли про�

зріти чистим серцем тайни Божі, а

й, прозрівши ці тайни, вони зуміли

так жити, щоб вся їхня віра стала

життям, не словом, а ділом; образом

життя, а не тільки вченням.

Ось що означає слідувати вченню

трьох Святителів: це сповідувати пра�

вославну віру в її повноті й чистоті,

сповідувати Євангеліє в його повноті

й чистоті, й сповідування це втілити у

все наше життя. І коли це відбудеться,

тоді світло Христове просяє в нашому

середовищі, й Царство Боже відкриє�

ться в наших серцях. Тоді це світло

просяє перед всіма, і Царство Боже

полум’ям любові охопить всіх нас.

Почнеться нове життя не тільки для

Церкви, а для всього Божого творін�

ня. Адже коли люди, котрі не знали

Христа, пізнають тайну цієї любові,

такої любові, такої чистоти, такої ви�

соти розуму, такої правди сердечної,

вони також увірують, що єдиним

взірцем людини, гідним наслідуван�

ня, являється Господь наш Ісус Хрис�

тос, проповідуваний цими трьома

Святителями.

Крім того, що ми святкуємо через

таке єднання трьох Святителів єд�

ність та повноту вчення святих отців,

ми ще й відзначаємо і єдність різних

способів церковної проповіді. Так,

наприклад, святитель Іоанн Златоуст

відзначався тим, що, звертаючись до

величезних натовпів язичників зі сло�

вом проповіді, міг досить зрозуміло

роз’яснити для них основні істини ві�

ри. Святий Василій Великий був осо�

бливо знаменитий своєю великою

вченістю і не тільки тлумачив високі

догматичні істини, а й прагнув прос�

тий народ підняти до свого рівня ос�

віти. І, насамкінець, святий Григорій

Богослов — цей той отець, в творін�

нях котрого високе богословське

вчення поєднано з небувалою по�

етичною красою. Тому вченість, кра�

са й простота в зверненні до народу —

це ті три доброчинності, котрі необ�

хідні для християнської проповіді й

повинні слідувати в ній одна за од�

ною.

Ось так уміли жити й відходити у

вічність великі Святителі, пам’ять

котрих сьогодні благоговійно звер�

шує Свята Церква. За порівняно не�

довгі роки свого священнослужіння

вони зробили стільки, що духовними

плодами їх безсмертної діяльності й

сьогодні живляться й надалі будуть

живитися душі, що прагнуть істини й

люблять закон Христовий. Святі Ва�

силій Великий та Іоанн Златоуст не�

втомно наставляли народ своїми по�

вчаннями, були творцями священно�

го чину Божественної Літургії, склали

багато незрівнянних по красі й духов�

ній глибині церковних молитов та

піснеспівів. Святий Григорій Бого�

слов залишив нам велику кількість

прекрасних слів та гімнів, в котрих

прославив Святу Живоначальну

Трійцю і дав глибоке тлумачення пра�

вославних догматів троїчності, вті�

лення та викуплення

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української Православної
Церкви

У Шевченківському районі 
відбулась виїзна нарада
У рам ах робочої поїзд и олова Шевчен ів-

сь ої РДА Сер ій Зімін поб вав полі лінічних
за ладах, де тривають під отовчі роботи по
впровадженню II етап медичної реформи
районі.
Учасни и об’їзд відвідали Центральн

районн полі ліні (Конс льтативно-діа но-
стичний центр), я а розташована по в л. Са -

са ансь о о, 100. На сьо одні т т заверш ються заходи з апітально о
ремонт . Головний лі ар Геннадій Бодарець ий розповів, що вже вда-
лося встановити двері, замінити підло та стелю, радіатори опалення,
а та ож влашт вати вентиляційн систем .
У полі лініці № 2 (Центр первинної меди о-санітарної допомо и № 2)

по в л. Пимонен о, 10 Сер ій Зімін поспіл вався з персоналом ме-
дичної станови — з медсестрами, з завід ючими відділеннями та сі-
мейними лі арями. Голова район ці авився станом справ медично-
м осподарстві за лад та особистим ставленням фахівців до медич-
ної реформи.
На в л. Ризь ій, 1 Сер ій Зімін відвідав полі ліні № 3 (Центр пер-

винної меди о-санітарної допомо и № 3) та поспіл вався із оловним
лі арем Михайлом Яровим.
На адаємо, що основні завдання на 2013 рі в сфері медичної ал -

зі Шевчен івсь о о район столиці стос ються продовження реалізації
реформи медичної ал зі, часті створенні е стреної медичної допо-
мо и в межах повноважень, по ращення матеріально-технічної бази лі-
вально-профіла тичних за ладів та повернення приміщення амб ла-

торії сімейної медицини на в л. Трьохсвятительсь ій, 7

Розбиті дороги в Святошині 
“латають” шляховики 
чотирьох районів
Уже іль а днів столиці тримається плюсо-

ва температ ра, том на в лиці вийшли шля-
хови и з ремонтною техні ою. Зима цьо о ро-

видалась с ладною — то сні і мороз, то
дощ і відли а. Звичайно, дорожнє по риття не
витрим є навантаження транспорт в мовах

повся часних примх по оди.
На адаємо, що за рах но омпле сно о ремонт та інших про рам

за останніх два ро и Святошині відновили 170 тисяч в. метрів дорі ,
між вартальних проїздів та приб дин ової території, залишилось
відновити ще близь о 100 тисяч в. метрів.
Щоправда, через с ладнені по одні мови виведені з лад за-
альномісь і доро и. Я повідомив заст пни олови Святошинсь ої
РДА з питань ЖКГ Іван Бо ославець, меш анці с аржаться на важ і
й несприятливі мови для проїзд . “Особливо по аний стан по рит-
тя на проспе тах Перемо и й Палладіна, на відріз Кільцевої доро-
и від шпалерно о рин й до проспе т Перемо и тощо,— зазначив
він.— Оперативно ви онати власним оштом та і об’єми робіт ми не
можемо, адже наша ШЕД техні и має д же мало, та й та застаріла.
Том зверн лись за допомо ою до ерівництва “Київавтодор ” та о-
лови КМДА Оле сандра Попова, я ий терміново вжив належні захо-
ди.
Зо рема вже з 5 люто о, о рім своїх, Святошині працюють шля-

хови и з Голосіївсь о о, Дарниць о о та Дніпровсь о о районів. Во-
ни ремонт ють об’їзн доро , просп. Перемо и. У перший день б -
ло по ладено 35 тонн асфальт , др ий — ще 50. У найближчі дні
необхідно здійснити хоча б мінімальний ям овий ремонт проїжджої
частини

У деснянських 
зеленбудівців ювілей
1 березня 2013 ро виповнюється 25 ро ів

з дня створення КП з тримання зелених на-
саджень Деснянсь о о район . Підприєм-
ство — ровесни район , я ий б ло заснова-
но 30 р дня 1987 ро відповідно до У аз
Президії Верховної Ради УРСР.
Добре знає цін ожно о вирощено о на те-

риторії Троєщини дерева дире тор КП УЗН
Оле сандр Петрич , я ий очолює підприємство з йо о засн вання. За
йо о ініціативою, безпосередньою частю т т створено пот жн вироб-
нич баз , що стала важливим об’є том Деснянсь ом районі. До
слова, за альна площа земельних ідь, на я их проводяться роботи з
озеленення, с ладає 1 140 а.
Сьо одні на території район посаджено 24 342 дерева, 44 220 -

щів. Тіль и торі б ло створено 110 л мб, на я их висаджено 4 млн
вітів, з них посівних — 1,9 млн. За підтрим и місь ої влади районі
розпочато ре онстр цію пар ів по в л. Кіото, “Молодіжно о” та пар
“Фестивальний”, я план ється завершити 2013 році.
Кожен рі місцеві зеленб дівці бер ть часть вистав ах вітів, я і

проходять на Співочом полі. А це і е спозиція тюльпанів, хризантем,
цьо орічна вистав а “Сні ова оролева”

Столичне підприємство 
“Більшовик” за три роки 
заборгувало 18,3 млн грн 
податків
Про рат ра Солом’янсь о о район заяви-

ла до О р жно о адміністративно о с д по-
зов про стя нення з ПАТ “НВП “Більшови ”
18,3 млн рн подат ової забор ованості май-
же за три ро и. Про це “Хрещати ” повідо-

мили в прес-сл жбі про рат ри Солом’янсь о о район столиці.
Про рорсь ою перевір ою встановлено, що ПАТ “НВП “Більшови ”

з травня 2010 ро не сплач є до держбюджет подат ові зобов’язан-
ня, зазначені ним подат овій де ларації.
За інформацією ДПІ Солом’янсь ом районі, за підприємством на-

рахов ється 18,3 млн рн подат ової забор ованості, з я их майже 2
млн рн подат на приб то , 6,7 млн рн подат на додан вартість,
9,7 млн рн — земельно о подат з юридичних осіб

В рамках Спартакіади 
провели змагання 
з настільного тенісу
У Голосієві в рам ах Спарта іади серед

збірних оманд професорсь о-ви ладаць о о
с лад ВНЗ ІІІ—ІV рівнів а редитації, що роз-
ташовані на території район , завершилися
зма ання з настільно о теніс . По завершенні
заход стали відомі переможці т рнір . Та ,

на першом місці опинилася оманда Національно о ніверситет біо-
рес рсів і природо орист вання У раїни, на др ом — Національної
а адемії Сл жби безпе и У раїни і на третьом — Київсь о о націо-
нально о ніверситет імені Тараса Шевчен а.
Керівництво Голосіївсь ої РДА привітало переможців та часни ів

зма ань. До слова, це б в останній етап спортивних зма ань в рам ах
Спарта іади серед збірних ви ладаць о о с лад .
За підс м ами рез льтатів, в Голосієві беззаперечним лідером став

КНУ імені Тараса Шевчен а, др е місце посіла оманда Національної
а адемії СБУ і бронза серед в зів дісталася Національном ніверсите-
т біорес рсів і природо орист вання У раїни

Під час на ово-пра тично о семінар в імназії № 267 педа о и представили інте рований прое т, над я им чні 5—11-х
ласів працювали в поза рочний час

Новини районів

В житті цих трьох святителів б ло ба ато спільно о. Всі
вони народилися в бла очестивих християнсь их сім’ях
і відч ли на собі бла отворн дію святої материнсь ої
любові, отра пра н ла привити їм дійсно християнсь е
бла очестя, запалити в їхніх серцях во онь ревності за
істинн вір й бажання присвятити всі свої сили сл жін-
ню Бо . Всі три майб тніх святителі дістали пре расн
світсь освіт в най ращих ш олах то о час , б ли
знайомі з різними на ами, з філософією, з ласичною
літерат рою, вирізнялися висо ою природною обдаро-
ваністю, дос онало володіли расномовством. Кожен з
них, пра н чи принести начат и своїх дар вань та сил в
бла оприємн жертв Господ , провів по іль а літ
своєї молодості в напр жених ас етичних подви ах: в
тр дах, молитвах, вивченні Священно о Писання, в най-
стро ішом самообмеженні та пості.

"Золотий переріз" об’єднав 
учнів у позаурочний час
В гімназії № 267 розповіли, як зацікавити дітей фізикою 
та математикою
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Про внесення змін до статуту 

Комунального підприємства “Київблагоустрій” 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 23 від 14 січня 2013 року
Відповідно до ст. ст. 89, 93 Цивільного кодексу України, ст. ст. 57, 78 Господарського кодексу України, ст. 41 Закону України “Про

місцеві державні адміністрації”, рішення від 15.03.2012 № 238/7575 “Про закріплення за комунальним підприємством “Київблаго

устрій” нежилих будівель”, з метою приведення положень Статуту комунального підприємства “Київблагоустрій” виконавчого ор

гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у відповідність до вимог нормативно
правових актів, в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

1, Затвердити зміни до статуту комунального підприємства “Київбла�
гоустрій” виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 21.02.2007 № 167 “Про затвердження Статуту комунального підпри�
ємства “Київблагоустрій” виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації), що додаються.

2. Комунальному підприємству “Київблагоустрій” виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в уста�

новленому порядку зареєструвати зміни до Статуту в органах державної
реєстрації.

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цьо�
го розпорядження в засобах масової інформації.

5. 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) 14.01.2013 № 23

Зміни 
до Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “КИЇВБЛАГОУСТРІЙ”

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), 

затвердженого розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 21 лютого 2007 року № 167 

“Про затвердження Статуту комунального підприємства “Київблагоустрій” 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

(Цей документ є невід’ємною частиною Статуту комунального підприємства “Київблагоустрій” виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

1. Пункт 1.4 викласти у такій редакції:
“1.4. Місцезнаходження підприємства: Україна, 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, корп. 2”.
2. У тексті слова “статутний фонд” у всіх відмінках замінити словами
“статутний капітал” у відповідних відмінках.

Заступник голови — керівник апарату  О. Пузанов

Про підготовку та реалізацію 
проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій 

“Термосанація будівель бюджетної сфери міста Києва”
Розпорядження № 2412 від 29 грудня 2012 року

Відповідно до підпунктів 2, 7 пункту “а” статті 27, підпункту 3 пункту “б” статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні”, Порядку розгляду, схвалення і реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійс

нення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвен

ції ООН про зміну клімату, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 року № 221, рішення Київської
міської ради від 24 листопада 2011 року № 386/6602 “Про реалізацію проектів, спрямованих на скорочення обсягу антропогенних
викидів парникових газів на об’єктах комунальної власності міста Києва” та з метою забезпечення скорочення обсягу антропоген

них викидів парникових газів шляхом підвищення енергоефективності в системі енергозабезпечення міста Києва, в межах здійс

нення функцій органу місцевого самоврядування:

1. Комунальному підприємству “Група впровадження проекту з енер�
гозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва”:

1.1. Здійснити заходи щодо організації підготовки в установленому по�
рядку проекту цільових (екологічних) зелених інвестицій “Термосанація
будівель бюджетної сфери міста Києва” в будівлях закладів бюджетної
сфери згідно з переліком, що додається.

1.2. Представляти інтереси виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) в Державному агентстві еколо�
гічних інвестицій України, ДП “Держекоінвест” та в інших органах.

2. Управлінням освіти районних в місті Києві державних адміністрацій:
2.1. Здійснити заходи для схвалення в установленому порядку необ�

хідної документації для реалізації проекту цільових (екологічних) зелених
інвестицій “Термосанація будівель бюджетної сфери міста Києва” в будів�

лях закладів бюджетної сфери, які вказані у підпункті 1.1 пункту 1 цього
розпорядження.

3. Взяти до відома, що фінансування проектних та будівельно�монтаж�
них робіт буде здійснюватись за рахунок коштів Фонду цільових екологіч�
них (зелених) інвестицій.

4. Департаменту комунальної власності м. Києва забезпечити у вста�
новленому порядку списання демонтованого майна та зарахування до ко�
мунальної власності територіальної громади міста Києва реконструйова�
них об’єктів після завершення будівельно�монтажних робіт.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака О.В.

Голова О. Попов

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

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

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

Про відзначення в місті Києві
у 2013 році Року дитячої творчості

Розпорядження № 1 від 8 січня 2013 року
Відповідно до Указу Президента України від 28 грудня 2012 року № 756/2012 “Про проведення у 2013 році в Україні Року дитячої

творчості”, з метою сприяння забезпечення освітньо
культурних потреб дітей, створення умов для їх творчого, інтелектуального,
духовного та фізичного розвитку, виявлення і підтримки талановитих та обдарованих дітей, організації змістового дозвілля, вдос

коналення виховної роботи та розбудови системи позашкільної освіти у місті Києві:

1. Утворити Організаційний комітет з відзначення в місті Києві у 2013
році Року дитячої творчості та затвердити його склад, що додається.

2. Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації), Службі у справах дітей виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київському
міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з Київ�
ським міським будинком вчителя, Київським Палацом дітей та юнацтва у
місячний строк надати до Організаційного комітету з відзначення в місті Ки�
єві у 2013 році Року дитячої творчості пропозиції до загальноміського пла�
ну заходів з відзначення в місті Києві у 2013 році Року дитячої творчості.

3. Районним в місті Києві державним адміністраціям у місячний
строк утворити районні організаційні комітети з відзначення в місті Ки�
єві у 2013 році Року дитячої творчості та забезпечити розроблення
районних планів заходів з відзначення в місті Києві у 2013 році Року
дитячої творчості.

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення у засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

Про затвердження змін 
до Статуту Дитячої поліклініки № 5 
Шевченківського району м. Києва

Розпорядження № 13 від 14 січня 2013 року
Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядження виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 лютого 2011 року № 130 “Про питання діяльності амбулаторно
по

ліклінічних закладів охорони здоров’я міста Києва” та з метою приведення установчих документів у відповідність до вимог зако

нодавства України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Затвердити зміни до Статуту Дитячої поліклініки № 5 Шевченківського
району м. Києва, затвердженого розпорядженням Київської міської дер�
жавної адміністрації від 29 березня 2002 року № 668 “Про затвердження

Статуту Дитячої поліклініки № 5 Шевченківського району м. Києва”, ви�
клавши його в новій редакції, що додається.

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження
Київської міської державної адміністрації 

від 4 листопада 1995 року № 183
Розпорядження № 16 від 14 січня 2013 року

Відповідно до ст.14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, враховуючи заяву старшого пресвітера релігій

ної громади Помісної Церкви Християн Віри Євангельської “Сілоам” у Подільському районі м. Києва від 01 листопада 2012 року та
протокол загальних зборів членів зазначеної релігійної громади від 18 вересня 2012 року № 2, в межах функцій місцевого органу
виконавчої влади:

1. Зареєструвати зміни до Статуту релігійної громади Помісної Церкви
Християн Віри Євангельської “Сілоам” у Подільському районі м. Києва,
зареєстрованого розпорядженням Київської міської державної адмініс�
трації від 04 листопада 1995 року № 183, виклавши його в новій редакції,
що додається.

2. Унести зміни до заголовку та абзацу першого розпорядження Київ�

ської міської державної адміністрації від 04 листопада 1995 року № 183
“Про реєстрацію Статуту релігійної громади Помісної Церкви Християн Ві�
ри Євангельської “Сілоам” у Мінському районі м. Києва”, змінивши слова
“у Мінському районі” словами “у Подільському районі”.

Голова О. Попов

Про визнання таким, що втратило чинність,
розпорядження Київської міської державної адміністрації 

від 23.06.2004 № 1133
Розпорядження № 19 від 14 січня 2013 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про прискорений перегляд регулятор

них актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування” та з метою приведення нормативно
правових
актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у відповідність до вимог чинного за

конодавства України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 23.06.2004 № 1133 “Про посилення
контролю за роботою таксі в м. Києві”.

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення у засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Голова О. Попов

Про зміни у складі постійно діючої конкурсної комісії 
по залученню інвесторів до фінансування будівництва, 

реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового 
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, 

інженерно
транспортної інфраструктури міста Києва
Розпорядження № 29 від 14 січня 2013 року

У зв’язку з розширенням персонального складу постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування бу

дівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інже

нерно
транспортної інфраструктури міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до складу постійно діючої конкурсної комісії по за�
лученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, рестав�
рації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незаверше�
ного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Києва,
затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007 року
№ 1403 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 грудня 2012 року
№ 2398):

Увести до складу комісії:

Страннікова А. М. — депутата Київської міської ради (за згодою) 
Поворозника М. Ю. — першого заступника директора Департаменту —

начальника управління регуляторної політики та видачі документів до�
звільного характеру Департаменту промисловості та розвитку підприєм�
ництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації).

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

Голова О. Попов

Про будівництво інженерних мереж
до житлового будинку на вул. Ушинського, 14а 

у Солом’янському районі
Розпорядження № 26 від 14 січня 2013 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про до

рожній рух”, зважаючи на звернення Публічного акціонерного товариства “Холдингова компанія “Київміськбуд” від 26.11.2012
№ 9991/0/2
12, з метою надійного водопостачання та водовідведення житлового будинку на вул. Ушинського, 14а у Солом’янсько

му районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Публічному акціонерному товариству “Холдингова компанія “Київ�
міськбуд” у термін з 15.01.2013 до 30.09.2013 згідно з розробленою та
затвердженою в установленому порядку проектно�кошторисною доку�
ментацією за умови виконання вимог п.2 цього розпорядження здійсни�
ти, а саме:

будівництво водопровідної мережі на вул. Михайла Мишина {від вул.
Молодогвардійської до вул. Волинської) відкритим способом з тимчасо�
вим частковим розриттям проїзної частини та обмеженням руху транс�
порту на вул. Михайла Мишина, Молодогвардійській, Волинській;

заміну цегляних колодязів залізобетонними на каналізаційній мережі по
вул. Ушинського (від вул. Мартиросяна до каналізаційного колектора діамет�
ром 600 мм в районі Чоколівського бульвару) відкритим способом з тимча�
совим частковим розриттям проїзної частини та обмеженням руху транс�
порту на вул. Ушинського, Мартиросяна, Уманській, бульв. Чоколівському.

2. Публічному акціонерному товариству “Холдингова компанія “Київ�
міськбуд”:

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

2.2. При виконанні робіт дотримуватись Правил благоустрою міста Ки�
єва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051;

2.3. Розробити та погодити в управлінні ДАІ ГУ МВС України в м. Києві
схему організації дорожнього руху на період виконання робіт;

2.4. До початку виконання робіт встановити відповідні дорожні знаки,
огорожу, освітлення, сигнальні ліхтарі, необхідну кількість пішохідних
містків та забезпечити безпечний прохід пішоходів і проїзд транспортних
засобів в місцях виконання робіт;

2.5. Роботи виконувати у тризмінному режимі, забезпечуючи проїзд
для транспорту не менш ніж 3,5 м;

2.6. Після завершення робіт відновити покриття проїзної частини за
типом існуючого на повну ширину проїзної частини по всій довжині роз�
риття, а тротуарів – на всю ширину фігурними елементами мощення і пе�
редати їх за актом комунальному підприємству “Шляхово�експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на
них Солом’янського району м. Києва”.

3. Відповідальність за безаварійне та своєчасне виконання робіт по�
класти на віце�президента ПАТ “ХК “Київміськбуд” Шевчука Е. Г.

4. Взяти до відома, що після завершення робіт з будівництва мереж це
майно безоплатно передається до комунальної власності територіальної
громади м. Києва з подальшою передачею у володіння та користування
ПАТ “АК Київводоканал”.

5. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
забезпечити у встановленому порядку списання демонтованого майна та
зарахування до комунальної власності територіальної громади міста Ки�
єва новозбудованих мереж, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

6. Заступникові голови Київської державної адміністрації згідно з роз�
поділом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масо�
вої інформації змісту цього розпорядження.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської державної адміністрації згідно з розподілом обо�
в’язків.

Голова О. Попов

Про реконструкцію будівель Київського міського 
перинатального центру — структурного підрозділу 

Київського міського центру репродуктивної 
та перинатальної медицини на просп. Героїв Сталінграда, 16 

в Оболонському районі
Розпорядження № 42 від 15 січня 2013 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про регулювання містобудів

ної діяльності” з метою своєчасного введення в експлуатацію будівель Київського міського перинатального центру — структурно
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 12 лютого 2013 року

Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких розпоряджень 

Київської міської державної адміністрації
Розпорядження № 37 від 15 січня 2013 року

Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", з метою приведення нормативно
правових ак

тів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у відповідність до вимог чинного зако

нодавства України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визнати такими, що втратили чинність:
1.1. розпорядження Київської міської державної адміністрації від 18

липня 2006 року № 1076 “Про впорядкування дрібнороздрібної торгівлі,
ліквідацію та запобігання виникненню стихійної торгівлі у м. Києві";

1.2. розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від 04 червня 2009 року № 652 “Про
внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністра�
ції від 18.07.2006 № 1076)).

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цьо�
го розпорядження в засобах масової інформації.

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

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 06 серпня 2012 року № 1394 
“Про міську комісію для вивчення та аналізу ринкової мережі 

у місті Києві”
Розпорядження № 39 від 15 січня 2013 року

Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президента України від 23 травня 2001
року № 334/2001 “Про заходи щодо вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів”,
рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 “Про Правила благоустрою міста Києва”, наказу Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції України від 28 липня 2004 року № 281 “Про затвердження Методичних рекоменда

цій щодо базових моделей ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів”, з метою подовження терміну вивчення і
аналізу ринкової мережі у місті Києві, у зв’язку з кадровими змінами, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести до розпорядження виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 06 серпня 2012 року
№ 1394 “Про міську комісію для вивчення та аналізу ринкової мережі у
місті Києві” такі зміни:

1.1. У пункті 2 цифри “06.12.2012” замінити цифрами “06.02.2013”.
1.2. У пункті 3 слова “Головному управлінню внутрішньої торгівлі та по�

бутового обслуговування населення” замінити словами “Департаменту
промисловості та розвитку підприємництва”.

2. Затвердити зміни до складу міської комісії для вивчення та аналізу
ринкової мережі у місті Києві, затвердженого розпорядженням виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 06 серпня 2012 року № 1394:

2.1. Слова “в. о. начальника Головного управління внутрішньої торгів�
лі та побутового обслуговування населення” замінити словами “заступник

директора Департаменту — начальник управління торгівлі та побуту Де�
партаменту промисловості та розвитку підприємництва”.

2.2. Слова “заступник начальника управління ринків та побуту — на�
чальник відділу ринків Головного управління внутрішньої торгівлі та побу�
тового обслуговування населення” замінити словами “начальник відділу
ринків управління торгівлі та побуту Департаменту промисловості та роз�
витку підприємництва”.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цьо�
го розпорядження в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Голубченка А. К.

Голова О. Попов

Про організаційно
правові заходи,
пов’язані із прийняттям відомчого житлового фонду,

службового житла ПАТ “ХК “Київміськбуд”
до комунальної власності територіальної

громади міста Києва
Розпорядження № 35 від 15 січня 2013 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради
від 15 грудня 2011 року № 844/7080 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва
відомчого житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури”, розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 вересня 2012 року № 1605 “Про безоплатне прий

няття відомчого житлового фонду, службового житла, зовнішніх інженерних мереж ПАТ “ХК “Київміськбуд” до комунальної влас

ності територіальної громади міста Києва” та з метою вирішення питання щодо погашення заборгованості населення за надані
житлово
комунальні послуги:

1. Взяти до відома, що відповідно до розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) від 12 вересня 2012 року № 1605 до комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва були прийняті в установленому поряд�
ку житлові будинки і гуртожитки та передані до сфери управління
районних в місті Києві державних адміністрацій.

2. Районним в місті Києві державним адміністраціям:
2.1. забезпечити укладання додаткових угод про заміну сторони у до�

говорах, укладених між ЖУ ДП “ЕКОС” ПАТ “Київміськбуд” та підприєм�
ствами, що є надавачами житлово�комунальних послуг по будинках та гур�
тожитках, що були передані ПАТ “Київміськбуд” до комунальної власності;

2.2. вжити заходи щодо погашення у повному обсязі заборговано�
сті населення за надані житлово�комунальні послуги.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації
згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення
змісту цього розпорядження в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на пер�
шого заступника голови Київської міської державної адміністрації Ма�
зурчака О. В.

Голова О. Попов

Про капітальний ремонт 
частини Прозорівського (Кловського) 

колектора дощової каналізації 
в районі перетину бульв. Лесі Українки 

та вул. Мечникова у Печерському районі
Розпорядження № 36 від 16 січня 2013 року

Відповідно до ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою недопущення аварійної ситуації, віднов

лення технічного стану Прозорівського (Кловського) колектора та забезпечення сталого водовідведення поверхневих стічних вод з
території Печерського району, обмеженому бульв. Лесі Українки, вул. Мечнікова та вул. Шовковичною, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. Здійснити розробку проектно�кошторисної документації та викона�
ти роботи з капітального ремонту частини Прозорівського (Кловського)
колектора дощової каналізації в районі перетину бульв, Лесі Українки та
вул. Мечникова у Печерському районі.

2. Визначити комунальну корпорацію “Київавтодор” замовником вико�
нання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3. Комунальній корпорації “Київавтодор”:
3.1. Визначити генеральну проектну та генеральну підрядну організа�

ції для виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження,
3.2. Розробити проектно�кошторисиу документацію, провести її екс�

пертизу та затвердити у встановленому порядку.
3.3. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�

конання будівельних робіт.
3.4. Роботи виконати згідно з Правилами благоустрою м. Києва,

затвердженими рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 р.
№ 1051/1051.

4. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) врахувати
потребу у проведенні робіт, вказаних в пункті 1 цього розпорядження,
при підготовці бюджетних запитів до проекту бюджету міста Києва на
2013 рік та наступні роки.

5. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 08 жовтня 2012 року № 1749 
“Про деякі питання реалізації 

проекту створення інноваційного парку “БІОНІК Хілл”
Розпорядження № 34 від 16 січня 2013 року

Відповідно до статті 6 Закону України “Про дорожній рух”, Закону України “Про автомобільні дороги”, та у зв’язку з необхідніс

тю оформлення в установленому порядку права користування земельною ділянкою для будівництва під’їзної дороги та зовніш

ньо
інженерних мереж до інноваційного парку “БІОНІК Хілл”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Підпункт 3.1 пункту 3 розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08 жовтня
2012 року № 1749 “Про деякі питання реалізації проекту створення інно�
ваційного парку “БІОНІК Хілл” викласти у такій редакції;

“3.1. Оформити у встановленому порядку право користування земель�

ною ділянкою для будівництва під’їзної дороги та зовнішніх інженерних
мереж за рахунок земель комунального підприємства “Святошинське лі�
сопаркове господарство”.

Голова О. Попов

Про проведення інвестиційного конкурсу 
із залучення інвестора до реалізації 

інвестиційного проекту будівництва об’єкта 
багатофункціонального призначення 
та комплексного благоустрою скверу 

на Поштовій площі окремою чергою будівництва 
у складі проекту “Реконструкція транспортної розв’язки 

на Поштовій площі 
у Подільському районі”

Розпорядження № 45 від 17 січня 2013 року
Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо

об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно
транспортної інфраструктури міста Ки

єва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189 та рішення постійно діючої конкурсної
комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового
призначення, незавершеного будівництва, інженерно
транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням ви

конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007 року № 1403 (протоколи
від 14 листопада 2012 року № 26/2012, від 21 грудня 2012 року № 29/2012), з метою підвищення ефективності залучення інвесторів
до розвитку економіки міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1, Затвердити перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій,
що додається.

2. Визначити комунальне підприємство “Дирекція будівництв шляхово�
транспортних споруд м. Києва” замовником підготовчих робіт для прове�
дення інвестиційного конкурсу та замовником будівництва по інвестицій�
них об’єктах, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3. Комунальному підприємству “Дирекція будівництва шляхово�транс�
портних споруд м. Києва”:

3.1. Розробити орієнтовні техніко�економічні показники, можливі пе�
редпроектні пропозиції по об’єктах, зазначених у пункті 1 цього розпо�
рядження, та погодити їх з Головним управлінням транспорту та зв’язку
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Головним управлінням містобудування та архітектури ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації), Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в
установленому порядку.

3.2. Надати погоджені техніко�економічні показники, можливі передпро�
ектні пропозиції та пропозиції до умов конкурсу до Головного управління

економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) для підготовки умов конкурсу.

3.3. Вирішити в установленому порядку майново�правові питання та
питання, пов’язані з користуванням земельною ділянкою, необхідною для
реалізації інвестиційного проекту.

4. Постійно діючій конкурсній комісії по залученню інвесторів до фінан�
сування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно�
транспортної інфраструктури міста Києва в установленому порядку про�
вести інвестиційний конкурс із залучення інвестора до реалізації інвести�
ційного проекту.

5. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цьо�
го розпорядження в засобах масової інформації.

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

Голова О. Попов

го підрозділу Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини на просп. Героїв Сталінграда, 16 в Оболон

ському районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити проектування та реконструкцію будівель Київського місь�
кого перинатального центру — структурного підрозділу Київського місько�
го центру репродуктивної та перинатальної медицини на просп. Героїв
Сталінграда, 16 в Оболонському районі.

2. Замовником виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоря�
дження, визначити комунальне підприємство “Інженерний центр” вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) (далі — КП “Інженерний центр”).

3. КП “Інженерний центр”:
3.1. Одержати в установленому порядку вихідні дані на проектування.
3.2. Забезпечити розробку та затвердження в установленому порядку

проектно�кошторисної документації.
3.3. Визначити генеральну проектну та підрядну організацію для вико�

нання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, відповідно до
вимог законодавства.

Під час укладання замовником договору підряду на реконструкцію об’�
єкта обов’язково передбачити умови щодо надання підрядником гарантії
якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації об’�
єкта.

3.5. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�
конання будівельних робіт.

3.6. Роботи виконати відповідно до Правил благоустрою міста Києва,
затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (зі змінами).

4. Взяти до відома, щр все майно після завершення робіт, зазначених
у пункті І цього розпорядження, зараховується до комунальної власності
територіальної громади міста Києва.

5. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
забезпечити в установленому порядку зарахування до комунальної
власності територіальної громади міста Києва реконструйованого об’�
єкта після виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоряджен�
ня.

6. Взяти до відома, що фінансування робіт, зазначених в пункті 1 цьо�
го розпорядження, у 2013 році буде здійснюватись в межах показників,
передбачених Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва
на 2013 рік.

7. Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
подати до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інвестицій�
ні пропозиції щодо включення робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоря�
дження, до проектів програм економічного і соціального розвитку м. Ки�
єва на 2013 рік та наступні роки.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Кучука М. І.

Голова О. Попов

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

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

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

Про організаційно
правові заходи 
щодо виконання рішення Київської міської ради 

від 20 вересня 2012 р. № 50/8334 
“Про реорганізацію комунального підприємства 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

“Київсистемоменеджмент”
Розпорядження № 38 від 15 січня 2013 року

Відповідно до статей 104
107 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу України, на виконання пункту 2 рі

шення Київської міської ради від 20 вересня 2012 р. № 50/8334 “Про реорганізацію комунального підприємства виконавчого орга

ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Київсистемоменеджмент” в межах функцій органу місце

вого самоврядування:

1. Утворити комісію з припинення комунального підприємства вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) “Київсистемоменеджмент” (далі — Комісія) шляхом приєд�
нання до комунального підприємства виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Київське ін�
вестиційне агентство” та затвердити її склад, що додається.

2. Комісії:
2.1. Здійснювати управління справами комунального підприємства

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) “Київсистемоменеджмент” (код ЄДРПОУ 19021111) від�
повідно до чинного законодавства.

2.2. Вжити заходи, передбачені законодавством України, що по�
в’язані з припиненням комунального підприємства виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
“Київсистемоменеджмент” шляхом приєднання до комунального під�
приємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) “Київське інвестиційне агентство” в термін
не пізніше шести місяців з дня видання цього розпорядження.

2.3. Повідомити державного реєстратора про прийняте Київською
міською радою рішення щодо припинення комунального підприємства
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) “Київсистемоменеджмент” шляхом приєднання до кому�
нального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) “Київське інвестиційне агент�
ство” та подати в установленому законодавством порядку необхідні

документи для внесення запису до Єдиного державного реєстру.
2.4. Встановити строк заявлення вимог кредиторами протягом двох

місяців з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припи�
нення комунального підприємства виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) “Київсистемомене�
джмент” у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

2.5. Попередити працівників комунального підприємства виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) “Київсистемоменеджмент” про припинення діяльності під�
приємства та забезпечити дотримання їх соціально�правових гарантій
у порядку та на умовах, визначених законодавством.

2.6. Провести інвентаризацію майна комунального підприємства
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) “Київсистемоменеджмент” після закінчення строку для
пред’явлення вимог кредиторами.

2.7. 3а результатами інвентаризації скласти передавальний акт,
яким визначити всі права та обов’язки, майно комунального підприєм�
ства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) “Київсистемоменеджмент”, що переходить до ко�
мунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) “Київське інвестиційне
агентство”, та подати його на затвердження виконавчому органу Київ�
ської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

3. У випадках, передбачених законодавством, в разі відсутності голови
Комісії виконання його обов’язків покласти на заступника голови Комісії.

4. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згід�
но з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в за�
собах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про реєстрацію Статуту релігійної громади 
Християн Віри Євангельської 

“ЛЮБОВ ХРИСТА” 
у Оболонському районі м. Києва

Розпорядження № 33 від 15 січня 2013 року
Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши заяву громадян від 03 грудня

2012 року та протокол загальних зборів засновників релігійної громади Християн Віри Євангельської “ЛЮБОВ ХРИСТА” у Оболон

ському районі м. Києва від 30 листопада 2012 року № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєструвати Статут релігійної громади Християн Віри Євангельської “ЛЮБОВ ХРИСТА” у Оболонському районі м. Києва, що додається.

Голова О. Попов
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РЕКЛАМНА ПЛОЩА
Хрещатик 12 лютого 2013 року

ТОВ "Сервіс-Житло-Комфорт" повідомляє, що тарифи на посл и з тримання
б дин ів і спор д та приб дин ових територій за адресами: в лиця М. Краснова, 19
та пров ло Коломийсь ий, 17/31-А, розраховані з ідно з Поряд ом, затвердженим
Постановою КМУ від 01.06.2011 №869.

Стр т ра, періодичність та стро и надання посл відповідають вимо ам Розпо-
рядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (КМДА) від 09.03.2011 № 307

та розміщені на інформаційних
стендах під'їздах б дин ів.

За важення і пропозиції
приймаються на адрес : в л.
Бориспільсь а, 4 до 25 люто о
2013 р.

Дарниць ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача Тютюнни Наталію
Ми олаївн , останнє відоме місце проживання: м. Київ, в л. О. Пчіл и, 3-а, в. 85.
Вам необхідно 27 люто о 2013 ро oб 11.00 з'явитися до Дарниць о о районно о
с д м. Києва, за адресою: м. Київ, в л. Севастопольсь а 14, аб. 3, на роз ляд
цивільної справи за позовом ТОВ "Новоб дова" до Тютюнни Наталії Ми олаївни
про стя нення забор ованості за оплат житлово- ом нальних посл .

У разі неяв и відповідачів до с д , дане о олошення вважається належним
повідомленням, а дан справ б де роз лян то без вашої часті.

С ддя Сирб л О.Ф.

ПрАТ "Київспецтранс" повідомляє про втрат Державно о а т на

право постійно о орист вання землею ДКП "Київспецтранс" (серія II -

KB № 001675 від 7 вітня 1998 ро ), виданий Під ірцівсь ою сільсь ою

радою народних деп татів Об хівсь о о район Київсь ої області.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА

Кон рс проводиться Департаментом е ономі и та інвестицій ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ою місь ою державною адміністрацією) відповідно до рішення Київсь ої
місь ої ради від 24 травня 2007 ро № 528/1189 "Про затвердження Положення про порядо
проведення інвестиційних он рсів для б дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо об'є тів
житлово о та нежитлово о призначення, незавершено о б дівництва, інженерно-транспортної
інфрастр т ри міста Києва", розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації від
22 жовтня 2007 ро № 1403 "Про затвердження с лад постійно діючої он рсної омісії по за-
л ченню інвесторів до фінанс вання б дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо об'є тів житло-
во о та нежитлово о призначення, незавершено о б дівництва, інженерно-транспортної інфрас-
тр т ри міста Києва" (із змінами) та розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації від
16 листопада 2011 ро №2132 "Про проведення інвестиційно о он рс із зал чення інвесто-
ра до б дівництва м льтисервісної інформаційно-теле ом ні аційної інфрастр т ри
м. Києва".

1. Інформація про об'є т інвест вання:
1.1. Об'є т інвест вання: б дівництво м льтисервісної інформаційно-теле ом ні аційної інф-

растр т ри м. Києва (МІТІС м. Києва).
1.2.С лад Об'є та інвест вання, я існі, та системотехнічні хара теристи и с ладових частин

Об'є та інвест вання, архіте т рні та техноло ічні особливості йо о поб дови повинні відповіда-
ти техні о-е ономічним по азни ам (надалі — ТЕП), затвердженим Головним правлінням тран-
спорт та зв'яз (Департаментом транспортної інфрастр т ри) Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації та спеціалізованим ом нальним підприємством "Київтелесервіс", що є с ладовою
он рсної до ментації.
1.3.Ви ористання матеріальних а тивів, я і за ріплені на праві осподарсь о о відання за спе-

ціалізованим ом нальним підприємством "Київтелесервіс" з ідно з рішенням Київсь ої місь ої
ради від 01.12.2011 №750/6986 "Про передач спеціалізованом підприємств "Київтелесервіс"
матеріальних а тивів прое т "Створення с часної теле ом ні аційної інфрастр т ри міста Киє-
ва та забезпечення її розвит " та інших се ментів теле ом ні аційних мереж, передбачених ТЕП.

1.4.Кіль ість станцій Київсь о о метрополітен , необхідних задіяти для реалізації прое т — 43
(з можливістю зал чення нових станцій в разі необхідності).

1.5.Б дівництво об'є та інвест вання здійснюється II етапи.
1.6.Орієнтовна вартість б дівництва І етап об'є та інвест вання — 17 800 000,0 рн. без ра-

х вання ПДВ.
1.7.Орієнтовна вартість б дівництва II етап об'є та інвест вання б де визначена на підставі

технічно о прое т об'є та інвест вання та здійснено додат ове фінанс вання пов'язаних з цим
витрат.

2. У ладання з переможцем інвестиційно о до овор та о ремі йо о мови.
2.1.Переможець он рс -інвестор визначається рішенням постійно діючої он рсної омісії

по зал ченню інвесторів (далі — Комісія) та затвердж ється розпорядженням ви онавчо о ор а-
н Київсь ої місь ої ради (Київсь ою місь ою державною адміністрацією).

2.2.Замовни б дівництва — спеціалізоване ом нальне підприємство "Київтелесервіс" (далі
-замовни ).

2.3.Інвестиційний до овір ладається між інвестором, замовни ом та ор анізатором он р-
с . Умовами інвестиційно о до овор , в межах чинно о за онодавства У раїни, може передбача-
тись деле вання (част ове деле вання) прав та обов'яз ів замовни а б дівництва інвестор .

2.4.Термін дії інвестиційно о до овор становить 10 ро ів з момент наб ття ним чинності.
2.5.Основні положення прое т вання (в том числі розроб а технічно о завдання) на всіх ста-

діях повинні по одж ватись інвестором із замовни ом.

3. Мета проведення он рс :
3.1. Системне впровадження в Київсь ій місь ій державній адміністрації — КМДА (в лючаючи

її стр т рні підрозділи), районних в місті Києві державних адміністраціях (РДА), ом нальних під-
приємствах (КП) тощо с часних інформаційно-теле ом ні аційних засобів для ніфі ації та авто-
матизації інформаційно- правляючих і інформаційно-аналітичних процесів, що забезпеч ють
ефе тивне ф н ціон вання інфрастр т ри місь о о осподарства, дося нення висо о о рівня
я ості роботи всіх стр т рних одиниць КМДА;

3.2.Поб дова ніфі ованих інформаційно- ом ні аційних засобів дост п меш анців м.Києва до
відповідних стр т рних одиниць КМДА, правляючих та обсл ов ючих ор анізацій, аварійно-рят -
вальних сл жб та забезпечення оперативно о та без мовно о опрацювання заяво та реалізації
потреб населення (що сприятиме забезпеченню роботи, зо рема еле тронно о ряд м. Києва);

3.3.Розб дова інформаційно-теле ом ні аційно о простор м. Києва з забезпеченням ніфі-
овано о під лючення до ньо о різних об'є тів забезпечення життєдіяльності (за ладів охорони
здоров'я, навчальних за ладів, транспортних за ладів, за ладів льт рно-розважально о профі-
лю тощо) та реалізацією с часних я існо нових інформаційно-теле ом ні аційних посл індиві-
д ально о орист вання для меш анців і остей м. Києва.

4. Основні мови он рс :
4.1.Інвестор фінанс є сі витрати, пов'язані з прое т ванням, б дівництвом та введенням в

е спл атацію Об'є та інвест вання.
4.2.Інвестор фінанс є е спл атаційні витрати на підтрим і модернізацію системи відповідно

до ТЕП (протя ом термін дії інвестиційно о до овор ).
4.3.Інвестор забезпеч є технічн можливість під лючення стр т рних підрозділів Київсь ої

місь ої державної адміністрації, а та ож районних в місті Києві державних адміністрацій, ом -
нальних підприємств (відповідно до затвердженої стр т ри).

4.4.Інвестор забезпеч є безперебійн робот МІТІС м. Києва, с нення протя ом З алендар-
них днів виявлених технічних несправностей.

4.5.Замовни передає, а Інвестор прист пає до б дівництва МІТІС м. Києва після прийняття
рішення Київсь ою місь ою радою про надання дозвол на демонтаж та перевлашт вання мате-
ріальних а тивів, зазначених в п н ті 1.3., в рам ах реалізації інвестиційно о прое т (отриман-
ня з оди власни а майна), затвердження в становленом поряд прое тної до ментації та ра-
фі а фінанс вання.

4.6.Інвестор виріш є питання омпенсації територіальній ромаді міста Києва балансової вар-
тості матеріальних а тивів, зазначених в п н ті 1.3, в поряд , визначеном рішенням Київсь ої
місь ої ради, прийнятим відповідно до п н т 4.5 цих Умов.

4.7.Інвестор є власни ом зб довано о ним Об'є та інвест вання. Інвестор в становленом
поряд поетапно оформлює право власності на Об'є т інвест вання після належно о ви онання
мов інвестиційно о до овор відповідній частині та введення в е спл атацію ожної чер и
Об'є та інвест вання.

4.8.Із абелю воло онно-оптично о 72 воло на не орючій оболонці, зазначено о рішенні
Київсь ої місь ої ради від 01.12.2011 № 750/6986 "Про передач спеціалізованом підприємств
"Київтелесервіс" матеріальних а тивів прое т "Створення с часної теле ом ні аційної інфрас-
тр т ри міста Києва та забезпечення її розвит " виділяються 6 воло он (або, за по одженням
з інвестором, відповідний рес рс трафі ) для забезпечення о ремих ом ні аційних потреб
Київсь ої місь ої державної адміністрації та йо о стр т рних підрозділів

4.9.Замовни та ор анізатор он рс сприяють інвестор прийнятті рішення Київсь ою місь-
ою радою про надання дозвол на демонтаж та перевлашт вання матеріальних а тивів, зазна-
чених в п н ті 1.3.

4.10. Замовни та ор анізатор он рс сприяють вирішенні питання надання інвестор о-
рист вання підземних та наземних технічних засобів теле ом ні ації ( абельних аналізацій, мос-

тів, оле торів, т нелів метро, обладнання, станційних та лінійних спор д тощо) та приміщень для
розташ вання обладнання ( том числі приміщень для розб дови Центрально о Серверно о
В зла та Територіально-розподілено о серверно о омпле с ) і місць дост п і про лад и ліній
зв'яз , що належать до ом нальної власності територіальної ромади м. Києва, для б дівниц-
тва та подальшо о розвит Об'є та інвест вання.

4.11. На підставі затверджено о технічно о прое т (робочо о прое т ) сторони інвестиційно-
о до овор підпис ють рафі фінанс вання та реалізації прое т , я ій є невід'ємною частиною
інвестиційно о до овор .

4.12. Графі фінанс вання та реалізації прое т в том числі передбачає визначення замовни-
ом та інвестором спільно з профільними підрозділами КМДА розмір місячної/річної плати за
оренд приміщень, місячної/річної плати за надання права орист вання т нелями метрополіте-
н , шляхом підписання додат ових од/до оворів.

4.13. З момент о олошення інвестиційно о он рс та протя ом термін реалізації прое т
замовни не по одж є подовження термінів оренди теле ом ні аційних мереж, не по одж є -
ладання та не ладає нових до оворів.

4.14. Інвестор та замовни , за сприяння ор анізатора он рс , виріш ють майнові питання
щодо орист вання теле ом ні аційними мережами, з переможцем он рс "Б дівництво інф-
растр т ри р хомо о (мобільно о) зв'яз в Київсь ом метрополітені" відповідно та в межах
мов в азано о он рс .
4.15. Інвестор надає он рсне забезпечення — арантію (бан івсь а арантія, пор а тощо)

щодо забезпечення ви онання ним зобов'язань перед місь им бюджетом, я і передбачені п н-
тами 4.16 та 4.18.
4.16. Інвестор сплач є ор анізатор он рс ошти на створення соціальної та інженерно-

транспортної інфрастр т ри міста Києва розмірі не менше 5% від орієнтовної вартості б дів-
ництва 1- о етап Об'є та інвест вання, визначеної в п н ті 1.6, без рах вання ПДВ, що стано-
вить не менше 890 000,00 рн. Зазначені ошти сплач ються Інвестором після затвердження тех-
нічно о та робочо о прое тів І етап б дівництва об'є та інвест вання, але не пізніше 10 (десяти)
алендарних днів з дати прийняття рішення Київсь ою місь ою радою, зазначено о в п н ті 4.5.
4.17. Інвестор сплач є ор анізатор он рс ошти на створення соціальної та інженерно-

транспортної інфрастр т ри міста Києва розмірі не менше 5% від орієнтовної вартості б дів-
ництва II- о етап Об'є та інвест вання без рах вання ПДВ, що визначається відповідно до про-
е тно- ошторисної до ментації. Зазначені ошти сплач ються Інвестором не пізніше 10 (деся-
ти) алендарних днів після введення в е спл атацію ІІ- о етап Об'є та інвест вання.

4.18. Компенсація ор анізатор он рс витрат, пов'язаних з під отов ою та проведенням ін-
вестиційно о он рс , розмірі 1% від орієнтовної вартості б дівництва І етап об'є та без ра-
х вання ПДВ, що становить 178 000,00 рн. разі визнання часни а переможцем, сплач ється
протя ом 10 робочих днів з дня наб ття чинності інвестиційним до овором.

4.19. Учасни он рс сплач є реєстраційний внесо в розмірі 2 550,00 рн. на розрах н о-
вий рах но №31515934700001 в ГУ ДКС м. Києві, МФО 820019, од ЄДРПОУ 37993783, одер-
ж вач — ГУ ДКСУ м. Києві. Кошти, сплачені часни ом он рс в я ості реєстраційно о внес-
, поверненню не підля ають.
4.20. Інвестор та/або йо о підрядні ор анізації мають володіти ліцензіями, необхідними для

поб дови Об'є та інвест вання. Після введення в е спл атацію Об'є та інвест вання інвестор,
разі необхідності, має отримати ліцензії, інші дозвільні до менти, необхідні для ф н ціон вання
МІТІС м. Києва.

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

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

4.23. Термін б дівництва повинен б ти не більше нормативно о, що визначається технічним
завданням, технічним прое том та робочим прое том. Інвестор (переможець он рс ) зо-
бов'яз ється, з рах ванням технічних вимо замовни а, розробити, по одити та затвердити
встановленом поряд технічний прое т не пізніше ніж через 6 місяців з дня наб ття чинності ін-
вестиційним до овором.

4.24. Зобов'язання щодо фінанс вання б дівництва Об'є та інвест вання вини ають інвесто-
ра не раніше момент прийняття рішення Київсь ою місь ою радою, зазначено о в п н ті 4.5,
затвердження прое тно- ошторисної до ментації та підписання рафі фінанс вання та реалі-
зації прое т .

4.25. Інвестор (переможець он рс ) зобов'яз ється що вартально в письмовій формі пода-
вати ор анізатор он рс інформацію щодо стан реалізації інвестиційно о прое т в цілом та
о ремих йо о етапів за формою, наданою ор анізатором.

4.26. Ор анізатор он рс має право розірвати до овір в односторонньом поряд випад-
неви онання або неналежно о ви онання інвестором зобов'язань, передбачених п н тами

4.1-4.3, 4.4, 4.12, 4.16-4.18, 4.20, 4.25. мов он рс або інших мов інвестиційно о до овор (в
т.ч. передбачених рафі ом фінанс вання та реалізації прое т , що передбачений п н том 4.12.).

4.26.1. У разі неви онання інвестором зобов'язань за інвестиційним до овором за пропозиці-
єю ор анізатора он рс питання розірвання інвестиційно о до овор виноситься на роз ляд
Комісії.

4.26.2. Після роз ляд Комісією та прийняття нею рішення ор анізатор он рс повідомляє
інвестора про:
- необхідність без мовно о ви онання мов інвестиційно о до овор протя ом 30 алендарних

днів;
- терміни розірвання інвестиційно о до овор разі не с нення інвестором пор шень йо о

мов.
У разі не с нення інвестором пор шень мов інвестиційно о до овор протя ом 37 алендар-

них днів з дня направлення ор анізатором он рс на адрес інвестора, зазначен в інвестицій-
ном до оворі, повідомлення про розірвання, до овір б де вважатись розірваним.

4.26.3. У разі с нення інвестором пор шень мов інвестиційно о до овор інвестор листом
повідомляє ор анізатора он рс про ви онання фінансових зобов'язань та надає інформацію
про фа тичне ви онання робіт з ідно мов інвестиційно о до овор .

5. Кон рсна до ментація часни ам он рс видається за адресою: 01044, м. Київ, в л.
Хрещати , 36, ім. 612, тел. 202-72-66, 202-76-78 (понеділо — п'ятниця з 10.00 до 16.00) про-
тя ом 14 алендарних днів з дня о олошення он рс при наявності до мента, що підтвердж є
сплат часни ом реєстраційно о внес . День оп блі вання о олошення про проведення он-
рс в ЗМІ вважається днем йо о о олошення.

6. Кон рсні пропозиції подаються часни ами он рс особисто або через повноважених осіб
протя ом 14 алендарних днів з дня о олошення он рс за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хреща-
ти , 36, ім. 612, тел. 202-72-66, 202-76-78 (понеділо — п'ятниця з 10:00 до 16:00). День оп блі -
вання о олошення про проведення он рс в ЗМІ вважається днем йо о о олошення.

7. За отриманням роз'яснень та додат ової інформації щодо об'є тів інвест вання звертатись
за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім. 612, тел. 202-72-66, 202-76-78 (понеділо –
п'ятниця з 10.00 до 16.00).

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА

1.Кон рс проводиться Департаментом е ономі и та інвестицій ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ою місь ою державною адміністрацією)
відповідно до рішення Київсь ої місь ої ради від 24.05.2007 № 528/1189 "Про
затвердження Положення про порядо проведення інвестиційних он рсів для
б дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо об'є тів житлово о та нежитлово о
призначення, незавершено о б дівництва, інженерно-транспортної інфрастр т ри
міста Києва", та розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації від
10.09.2012 № 1573 "Про проведення інвестиційних он рсів із зал чення інвесторів
до облашт вання Місь о о дозвільно о центр міста Києва, районних
дозвільних центрів міста Києва та центрів надання адміністративних посл
про рамно-технічним омпле сом самообсл ов вання для здійснення
оплати за надані адміністративні посл и".

2. Інформація про об'є т інвест вання:
2.1. Орієнтовна вартість про рамно-технічних омпле сів самообсл ов вання —

286 650,0 рн, том числі 47 775,0 рн ПДВ.
2.2. Кіль ість про рамно-технічних омпле сів, необхідних задіяти для реалізації

прое т — 14.
2.3. Орієнтовна вартість одно о про рамно-технічно о омпле с — 20 475,0 рн,
том числі 3 415,0 рн ПДВ.

3. У ладання з переможцем інвестиційно о до овор та о ремі йо о мови.
3.1. Переможець он рс -інвестор визначається рішенням постійно діючої

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

3.2. Замовни облашт вання — Департамент промисловості та розвит
підприємництва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації).

3.3. Облашт вання здійснюється разом із замовни ом відповідно до ладено о
інвестиційно о до овор між інвестором, замовни ом облашт вання та
ор анізатором он рс .

3.4. Після завершення дії до овор право власності на про рамно-технічні
омпле си залишаться інвестора.
3.5. Питання з одження з балансо трим вачами проведення облашт вання

виріш ється в становленом поряд інвестором та замовни ом облашт вання
після ладання інвестиційно о до овор .

3.6. Термін дії до овор 5 ро ів.

4.Основні мови он рс :
4.1. Об'є т інвест вання — Місь ий дозвільний центр міста Києва, районні

дозвільні центри міста Києва та центри надання адміністративних;

4.2. Предмет інвест вання:
- облашт вання про рамно-технічними омпле сами для с орочення часових та

рошових витрат заявни ів, для оплати посл ;
- забезпечення посл ами оплати мобільно о зв'яз , ом нальних платежів та

оплати дост п в Інтернет тощо;
- автоматизація та інформатизація процес надання посл ;

4.3. Фінанс вання інвестором сіх витрат, пов'язаних з:
- за півлею про рамно-технічних омпле сів, про рамно о забезпечення для

серверів і систем ер вання, фізичних омпонентів мережі та матеріалів;
- робіт по інсталяції обладнання та про рамно о забезпечення для серверів та

систем ер вання;
- проведенням п с онала одж вальних робіт;
- робіт по монтаж ;
- обсл ов вання про рамно о забезпечення;
- оплатою додат ових посл ;
- після за інчення термін дії інвестиційно о до овор або йо о припинення

(розірвання) інвестор демонт є про рамно-технічні омпле си за власний рах но .
4.4. Наявність часни а ліцензії/дозвол щодо пере азів оштів ор анів

державної влади або лист від бан івсь ої станови про намір ладання а ентсь о о
до овор з інвестором з ідно постанови Правління Національно о бан У раїни від
05.03.2008 № 53 "Про ре лювання питань здійснення операцій із застос ванням
про рамно-технічних омпле сів самообсл ов вання" разі визнання часни а
переможцем.

4.5. Надання часни ом он рс он рсно о забезпечення — арантії провідно о
бан щодо забезпечення ви онання ним зобов'язань перед місь им бюджетом, я і
передбачені п. 4.6. та п. 4.7.

4.6. Сплата ор анізатор он рс оштів на створення соціальної та інженерно-
транспортної інфрастр т ри міста Києва розмірі не менше 5% від орієнтовної
вартості облашт вання об'є тів інвест вання без рах вання ПДВ, що становить не
менше 11 943,75 рн разі визнання часни а переможцем. Зазначені ошти
інвестором сплач ються не пізніше 10 алендарних днів з дня ладання
інвестиційно о до овор .

4.7. Компенсація ор анізатор он рс витрат, пов'язаних з під отов ою та
проведенням інвестиційно о он рс , розмірі 1% від орієнтовної вартості
облашт вання об'є та без рах вання ПДВ, що становить 2 388,75 рн разі
визнання часни а переможцем, сплач ється протя ом 10 алендарних днів з дня
ладання інвестиційно о до овор .

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

4.8. Сплата реєстраційно о внес в розмірі 1 700,00 рн. на розрах н овий
рах но №31515934700001 в ГУ ДКСУ м. Києві, МФО 820019, од ЄДРПОУ
37993783, одерж вач — ГУ ДКСУ м. Києві.

Кошти, сплачені часни ом он рс в я ості реєстраційно о внес , поверненню
не підля ають.

4.9. Переможцем он рс визнається претендент, пропозиції я о о відповідають
мовам он рс , та я ий запропон вав найбільш ви ідні мови для територіальної
ромади м. Києва.

4.10.Компенсація інвестором витрат на розроб орієнтовних техні о-е ономічних
по азни ів ом нальном підприємств ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) "Київсь е інвестиційне а ентство"
розмірі 27 566,28 рн. протя ом 10 алендарних днів з дня ладання інвестиційно о
до овор .

Кошти, сплачені інвестором в я ості омпенсації витрат на розроб орієнтовних
техні о-е ономічних по азни ів, поверненню не підля ають.

4.11.Термін реалізації інвестиційно о прое т облашт вання про рамно-
технічними омпле сами повинен б ти не більше 6 місяців з дня ладання
до овор .

4.12.Інвестор (переможець он рс ) зобов'яз ється що вартально в письмовій
формі подавати ор анізатор он рс та Департамент промисловості та розвит
підприємництва інформацію щодо стан реалізації інвестиційно о прое т в цілом
та о ремих йо о етапів за формою, затвердженою омісією.

4.13.Ор анізатор он рс має право розірвати до овір в односторонньом
поряд випад неви онання або неналежно о ви онання інвестором зобов'язань,
передбачених пп. 4.3., 4.6., 4.7., 4.10. та 4.12. мов он рс або інших мов
інвестиційно о до овор .

4.14.У разі неви онання інвестором зобов'язань за інвестиційним до овором за
пропозицією ор анізатора он рс або замовни а облашт вання питання
розірвання інвестиційно о до овор виноситься на роз ляд Комісії.

4.15.Після роз ляд Комісією та прийняття нею рішення ор анізатор он рс
повідомляє інвестора про:
- необхідність без мовно о ви онання мов інвестиційно о до овор протя ом

30 алендарних днів;
- терміни розірвання інвестиційно о до овор разі не с нення інвестором

пор шень йо о мов.
У разі не с нення інвестором пор шень мов інвестиційно о до овор протя ом

37 алендарних днів з дня направлення ор анізатором он рс на адрес інвестора,
зазначен в інвестиційном до оворі, повідомлення про розірвання, до овір б де
вважатись розірваним.

4.16.У разі збільшення техні о-е ономічних по азни ів прое т інвестор
звертається до ор анізатора он рс з проханням роз лян ти питання щодо зміни
техні о-е ономічних по азни ів об'є тів на засіданні Комісії. На підставі рішення
Комісії ор анізатор он рс та інвестор письмово по одж ють розмір та стро и
сплати інвестором додат ово о внес на створення соціальної інфрастр т ри
м. Києва шляхом ладення додат ової оди.

4.17.Контроль за реалізацією прое т зі сторони Київсь ої місь ої державної
адміністрації здійснює замовни облашт вання.

5.Кон рсна до ментація часни ам он рс видається за адресою: 01044,
м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім. 612, тел. 202-72-66, 202-76-78(понеділо — п'ятниця
з 10.00 до 16.00) протя ом 14 алендарних днів з дня о олошення он рс при
наявності до мента, що підтвердж є сплат часни ом реєстраційно о внес . День
оп блі вання о олошення про проведення он рс в ЗМІ вважається днем йо о
о олошення.

6.Кон рсні пропозиції подаються часни ами он рс особисто або через
повноважених осіб протя ом 14 алендарних днів з дня о олошення он рс за
адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім. 612, тел. 202-72-66, 202-76-78
(понеділо — п'ятниця з 10.00 до 16.00). День оп блі вання о олошення про
проведення он рс в ЗМІ вважається днем йо о о олошення.

7.За отриманням роз'яснень та додат ової інформації щодо об'є тів інвест вання
звертатись за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім. 612, тел. 202-72-66,
202-76-78 (понеділо -п'ятниця з 10.00 до 16.00).

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

№
п/п

Адреса б дин
Розмір тариф
( рн/ в.м)

1 В л. М. Краснова, 19 3,80

1.1 Тариф для першо о поверх 3,48

2 Пров ло Коломийсь ий, 17/31-А 4,51

2.1 Тариф для першо о поверх 3,98

Подільсь а районна в місті Києві державна адміністрація о олош є про
намір передати в оренд підвальні приміщення площею 37,40 в. м за адресою:
м. Київ, Верхній Вал, 44, літ. А для розміщення тор овельних об'є тів з продаж
непродовольчих товарів та надання населенню посл із серо опіювання з
розрах н ом орендної плати в розмірі 5024,98 рн без рах вання ПДВ за перший
місяць оренди.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, Контра това пл., 2,

Подільсь а районна в місті Києві державна адміністрація.
Довід ов інформацію можна отримати за телефоном: 417-14-61.

РЕПЕРТУАР
Київсь о о а адемічно о театр “КОЛЕСО”

на лютий 2013 р.

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

КАМІННА ЗАЛА Кен Людви ПРИМАДОННИ
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 "

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

24 неділя КОКТЕЙЛЬ "ФА-СОЛЬ" пісенний роз ляй

27 середа
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 "

28 четвер
1/03 п'ятниця

Панас Са са ансь ий
ШАНТРАПА жарт на 1 дію

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

Інформаційний спонсор

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць ..................6 рн. 50 оп.
на 3 місяці ..............19 рн. 50 оп.
на 6 місяців ............39 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........78 рн. 00 оп.

на місяць ..................21 рн. 50 оп.
на 3 місяці................64 рн. 50 оп.
на 6 місяців............129 рн. 00 оп.
на 12 місяців..........258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2013 РІК
22094

Передплатні ціни
на місяць ................10 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..............32 рн. 70 оп.
на 6 місяців ............65 рн. 40 оп.
на 12 місяців ........130 рн. 80 оп.

на місяць ..................40 рн. 90 оп.
на 3 місяці ............122 рн. 70 оп.
на 6 місяців............245 рн. 40 оп.
на 12 місяців..........490 рн. 80 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї

К А Л А М Б У Р Я С И Р

К А К А О М Т А

Б Р У Х Р Е Щ А Т И К

О Р Г А Н У Г О Д А

П А Р О С П І Р Н К

О О Н О М А С Т И К А

С Л О Н О К Т А С

Ь О Л Е Г Р А Ї Н А

Відповіді на сканворд 
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СПОРТ
Хрещатик 12 лютого 2013 року

Спортивні новини

Фехтування. Вітчизняні спортсмени вдало 
виступили на міжнародних змаганнях
Мин лі вихідні завершилися трі мфом раїнсь их фехт вальни ів

на різних міжнародних зма аннях. За алом наші спортсмени здоб ли
4 медалі, інформ є офіційний сайт НФФУ. У Німеччині 9 та 10 люто-
о проходив престижний т рнір “Білий ведмідь Берліна”. Т т відзна-
чився бронзовою на ородою Анатолій Герей. Щоб дійти до півфінал
“Ведмедя-2013”, взяти часть я ом приїхало 259 спортсменів з 28
раїн світ , Анатолію довелося відфехт вати два т ри попередніх зма-
ань і ви рати шість боїв в зма аннях прямо о виб вання. Доро до
фінал раїнсь ом спортсмен пере ородив німець Йор Фідлер,
я ий, я і торі , став переможцем т рнір . Вдало вист пили і вітчиз-
няні адети. Медаль найвищої проби виборов Сер ій Горець ий на
етапі європейсь о о адетсь о о ци л з фехт вання на шпа ах, я ий
відб вся 9 люто о Кра ові (Польща). У півфіналі вихованець Леоні-
да Андрею а та Сер ія Горець о о обі рав чеха Петера Брадаса
(15:10), а фіналі здоб в перемо над поля ом Я бом Клежманом
(15:11). Всьо о в т рнірі взяло часть 132 представни а з 17 раїн сві-
т . У зма аннях дівчат відраз дві раїн и пройшли фінал. Золот
на ород між собою розі рали Владислава Хар ова з Уж орода та
хар ів’ян а Наталя Степанян. З рах н ом 15:13 перемо здоб ла
остання

Футбол. Збірна Нігерії володар Кубка Африки
Ф тболісти збірної Ні ерії стали переможцями К б а афри ансь их

націй, що пройшов ПАР, обі равши фіналі національн оманд
Б р іна-Фасо. З стріч, що відб лася в Йо аннесб рзі, завершилася з
рах н ом 1:0. Перемо збірної Ні ерії, ольори я ої захищає равець
столично о “Динамо” Бра н Ідейє, приніс ол півзахисни а Сандея
Мба, я ий відзначився на 40-й хвилині. Національна оманда Ні ерії
стала переможцем К б а афри ансь их націй втретє. Раніше ф тбо-
лісти цієї раїни дома алися спіх в 1980 і 1994 ро ах

Теніс. Українські тенісистки програли іспанкам 
у Кубку федерації
В іспансь ом Алі анте завершився т рнір II світовій р пі в рам-
ах К б а федерації з теніс , я ий неофіційно вважається чемпіонатом
світ серед жіночих оманд. На жаль, збірна У раїни про рала три
одиночних матчі і достро ово втратила шанси потрапити в плей-офф
світової р пи, повідомляє офіційний сайт т рнір . Після двох невдач
на орті с бот раїн ам необхідно б ло ви равати трьох наст п-
них і рах. Але вже в першом матчі дня осподар и т рнір оформили
за альн перемо . Марія-Тереза Торро-Флор, я а займає 101-е міс-
це в світовом рейтин , вийшла на орт в ролі фаворита проти 167-ї
світі Юлії Бей ельзімер. Свій стат с іспан а підтвердила матчі, я ий

тривав трохи більше одини — 6:4, 6:2. Після цьо о на майданчи ви-
йшли пари. Юлія Бей ельзімер с лала д ет Ользі Савч . Разом вони
впертій боротьбі з міли обі рати Марію-Терез Торро-Флор і Н рію

Ла остер Вівес — 6:3, 2:6, 10:5. Тепер, для то о, щоб збере ти місце
ІІ світовій р пі раїн ам необхідно перема ати матчі плей-офф,

я ий відб деться напри інці вітня

Температура 0°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 0 м/с

Вологість повітря 99 %

Температура +1°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 95 %

Температура 0°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 98 %

Прогноз погоди на 12 лютого 2013 року

ОВНИ, день армічний, не бравір йте, відійдіть в тінь, поводьте-
ся стримано, це збереже вн трішні енер орес рси. Тиха вода
реблю рве, втім, я що впл таєтеся в інтри , доведеться зл ави-
ти, вдатися до підст пних методів. Робіть все тихо, не розхрист й-
те д ш першом з стрічном , під по ровом таємничості рез льта-
ти б д ть найпрод тивнішими.
ТЕЛЬЦІ, розва и та насолоди, але дозовані, стан ть для вас то-

ніз ючим д шем, тіль и вчасно вми айте “автостоп” й дотрим йте-
ся золотої середин и всьом . Др зі та охані, с оріше всьо о,
штовхн ть до захопливих при од, тож с м вати б де ні оли, життя
битиме невичерпним джерелом, а в інтимній сфері наст пить е с-
периментальний б м, різноманітнить та додасть приємн перчин-

в пісне партнерсь е існ вання.
БЛИЗНЯТА поч ватим ться, я на емоційном тренажері, вчас-

но при альмов йте, не заб ваючи про взяті на себе обов’яз и, від-
межов йте особисті справи від сл жбових. Не ви лючено, що за
можливість піднятися по ар’єрних сходах вам доведеться запла-
тити не тіль и в переносном , а й прямом роз мінні.
РАКИ сяють ма нетичними чарами й отові п ститися в роман-

тичний “за л”, залюб и с очити в реч за хвилюючими вражен-
нями, де недале о й до розп сти... Втім, для творчої самореаліза-
ції та армонізації вн трішньо о стан найдоцільніше зайнятися м -
зи ою, психоло ією, живописом, відвідати цер овн сл жб , де вас
захопить раса релі ійних рит алів.
ЛЕВИ, нині ви не зможете без емоційно о допін , а це слаб-

ість, що не ативно вплине на справи, пов’язані з с місними ре-
с рсами, бізнесом, лобальними планами на майб тнє, наш одить
любовно-се с альним взаєминам. Я що в либині д ші причаїлась
заздрість, не давайте їй волі, то зло, що за овтне доро оцінні д -
ховні сили. У ч жих р ах завжди шмат більший!
ДІВИ, я відомо, дея их випад ах солод а брехня раще ір ої

правди. Одна вийміть спочат олод з власно о о а, бо теж не
святі! Само ритично поставтеся до власної персони, делі атно
спіл йтеся з бла овірними, аби не зачепити за живе, прибор ай-
те заздрощі та ревнощі, то р йнівни и, що п стять шлюбний ло о-
мотив під іс!
ТЕРЕЗИ, живіть в мирі та зла оді з оле ами. Інт їція, здатність

відч ти та розділити ч жий біль стане ч довим інстр ментом в ри-
тичні моменти на сл жбі. Робіть людям добро, розрах йтеся з ти-
ми, ом винні, за вами не повинно тя н тися бор ових хвостів. С -
противни ів бережіться, розслаблятися небезпечно, і пильн йте за
шлюбними обранцями, я і здатні на підст п.
СКОРПІОНИ, пра ніть, аби серце б ло арячим, а олова холод-

ною. Ви вмієте тримати себе під залізним онтролем, одна нині
ризи єте піддатися п’ян ом д рман романтичних вражень ( о-
ли слід збері ати здоровий л зд), про що зрештою не пожал єте.
Заряд позитивних емоцій надов о стане джерелом живлення для
д ші. Головне, не наш одити роботі.
СТРІЛЬЦІ, при от йтеся воювати на два фронти, дім та робо-

та — най арячіші епіцентри подій, розставте пріоритети і дозова-
но в ладайте сили. На сл жбі роз рібайте ділові завали, н а вдо-
ма раюйте, це день всепрощення для домочадців, проявляйте ніж-
ність та т рботливість до рідних, любіть їх всім серцем, і все вас
б де аразд!
КОЗОРОГИ, налашт йтеся на ліричн хвилю, витончені стр ни

д ші вима ають хвилюючих емоційних вражень, і ви їх неодмінно
отримаєте в армонійній веселій омпанії. Але майте на вазі: ото-
чення налаштоване дещо а ресивніше від вас, том , я мовиться,
не б діть звіра: розбіжності з відповідними наслід ами вини н ть,
оли лічитимете зорі, а під власним носом нічо о не бачитимете.
ВОДОЛІЇ, правило “бер -даю” є лючовим, доля за ли ає пра-

цювати на бартерних одах я в діловій, матеріальній, та і мо-
ральній, енер етичній, інтеле т альній, се с альній сфері. На ч же
не зазіхайте, не в свої сани не сідайте, брати в бор , позичати о-
м сь роші теж протипо азано. А ось зробити приємний подар -
но оханим постарайтеся неодмінно, тіль и простежте, аби там
не виявилося прихованих дефе тів!
РИБИ, не пріть навпростець, смиренно тя ніть армічн лям ,

пристосов ючись до обставин. Я що с рма личе до дій, не поспі-
шайте, ціл ом імовірно, що це помил ова триво а або даремна
праця. Все, що сьо одні почнете втілювати, доведеться перероб-
ляти наново. Розслабтеся, в тиші самотності вам вдасться запе-
лен вати правильне рішення, я е надійде з Небес

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Тріумф українських 
біатлоністок 
Вітчизняні спортсменки здобули золото та дві бронзи на Чемпіонаті світу
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Цими вихідними на Чем-
піонаті світ з біатлон ,
я ий приймає чесь е Нове
Мєсто, наші лижниці при-
от вали достойний пода-
р но вболівальни ам. У
с бот за підс м ами
спринтерсь их пере онів
на 7,5 м одраз дві ра-
їн и піднялися на п’єдес-
тал пошани. Золото
зма аннях здоб ла Олена
Під р шна, я а подолала
дистанцію за 21 хвилин 2
се нди, а її оле а по
збірній Ві торія Семерен о
б ла третьою. На цьом
вдалі вист пи біатлоністів
не завершилися, адже на-
ст пно о дня Олена Під-
р шна здоб ла бронз
онці переслід вання на
10 м.

Початок чемпіонату світу у Нове

Мєсто розпочався для вітчизняних

біатлоністів не дуже вдало. Спершу у

змішаній естафеті наша збірна у

складі Юлії Джими, Наталі Бурдиги,

Сергія Седнєва та Андрія Дериземлі

посіла лише 9 місце у фінальному

заліку. У чоловічому спринті показ)

ники українців виявилися ще гір)

шими — найкращий результат, який

продемонстрував Андрій Деризем)

ля, був лише 17. Втім, як виявилося

згодом, головні надії на нагороди

для “синьо)жовтої” дружини були

ще попереду.

Справжнім тріумфом вітчизняних

біатлоністок завершилися змагання

у жіночому спринті на 7,5 км. Одра)

зу дві наші спортсменки спромогли)

ся прийти до фінішу у призовій

трійці, і це попри те, що основними

претендентками на медалі вважали)

ся представниці інших держав. Го)

ловним фаворитом на цій дистанції

була лідер загального заліку Кубка

світу Тура Бергер з Норвегії. Очіку)

валося, що на Чемпіонаті світу кон)

куренцію в боротьбі за медалі їй

складуть білоруска Дарина Домра)

чова, німкені Андреа Хенкель і Мі)

ріам Гесснер, а також фінка Кайса

Макрайнен. Однак цього дня рівних

не було саме нашим Олені Підгруш)

ній та Віті Семеренко.

Вже на першому вогневому рубе)

жі українки довели всім серйоз)

ність своїх намірів на здобуття ме)

далей. Відстрілявшись без жодного

промаху і продемонструвавши до)

сить непогану швидкість, Підгруш)

на та Семеренко одразуж опинили)

ся у верхній частині протоколу, а

очолила гонку росіянка Олена Зай)

цева. Щодо головних претенденток

на медалі, то цей день став проваль)

ним для більшості з них. Зокрема,

Міріам Гесснер та Кайса Макарай)

нен хоч і були напрочуд швидкими,

але по два штрафних кола за неточ)

ність у стрільбі не дозволили їм по)

сперечатись за місця на п’єдесталі.

А Дарина Домрачова, допустивши

аж 5 промахів, взагалі фінішувала у

четвертій десятці. Єдиною, хто

спромігся зберегти реноме фаво)

ритки, стала норвежка Тура Бергер.

Усі мрії про нагороди українців

почали здійснюватися після стріль)

би стоячи. І знову Олена Підгрушна

та Віка Семеренко не допустили

жодного промаху і очолили заїзд,

натомість Олена Зайцева не справи)

лася з напруженням і “заробила”

одне штрафне коло, яке позбавило її

призових місць. Не вибила одну мі)

шень і Тура Бергер, втім, це не зава)

дило норвежці втрутитись у бороть)

бу за медалі.

Заключне коло перед фінішем

тривало для усіх прихильників на)

шої збірної, немов вічність. У гонку

за лідером кинулася Тура Бергер,

яка стала секунду за секундою віді)

гравати в українок лідируючі пози)

ції. Спочатку норвежка посунула на

третє місце Віту Семеренко, а потім

з різницею у 7 секунд наблизилася

до Олени Підгрушної. Але на більше

знаменита норвежка виявилася не)

здатна. У підсумку вона програла

нашій біатлоністці 6,4 секунди і за)

довольнилася сріблом. Чемпіонкою

світу стала Олена Підгрушна, а

бронзу отримала Віта Семеренко.

Для переможниці виграний титул в

Нове Мєсто став першою нагоро)

дою Чемпіонату світу в кар’єрі. Але

на цьому Олена Підгрушна не зупи)

нилася і наступного дня до своїх

здобутків додала ще й бронзу у гонці

переслідування на 10 км. Повторити

попередній успіх українці завадили

два штрафних кола.

Вдалі виступи Олени Підгрушної

не залишились і поза увагою Прези)

дента України Віктора Януковича,

який привітав біатлоністку зі здо)

буттям медалей на престижних зма)

ганнях
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Цей день в історії 12 лютого

1799 – Петерб рзі заснова-
но Медично-хір р ічн а адемію
1809 – народився Чарлз Дар-

він, автор еволюційної теорії роз-
вит живих ор анізмів (дарвініз-
м ), ан лійсь ий нат раліст і
мандрівни
1914 – відб вся політ літа а

"Ілля М ромець" онстр ції Сі-
орсь о о з 16 пасажирами на
борт
1927 – народився Веніамін

Дорман, інорежисер ("Помил а
резидента", "Доля резидента",
"Повернення резидента", "Зни -
ла е спедиція", "Золота річ а")
1937 – Ленін раді в Анич о-

вом палаці від рито Палац піо-
нерів. Нині Сан т-петерб рзь ий
місь ий Палац творчості юних –
найбільший в Європі центр дитя-
чої творчості і дозвілля

Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д
бранці,
захоплені

т р ами (іст.)

олова орден

дерево родини
стер лієвих
(ви отовляють

напій)

ра слів,
поб дована
на їхній

двозначності

самець щ и
ондитерсь ий

виріб
франц. танець,
м з. розмір 2/4

автоматична
зброя

народ в Азії Х Р Е Щ А Т И К є ип.
бо сонця

частина
ор анізм ,
ор анізація,

м з. інстр мент

стий т ман,
змішаний
з димом

взаємна
домовленість

підрозділ
бан ів

місто Індії

нім. фізи ,
творець ван-
тової механі и

словесне
зма ання

свідомлення
своєї по аної
поведін и

новий анал

ріплена
частина
давньо-

рець о о міста

охана
Петрар и

вели ий
метели
яс раво

стро ато о
забарвлення

перша частина
с ладних слів,
що означає

"вісім"

розділ мово-
знавства —
вивчає власні

імена

монета з
зображенням

Ян са
(дав. рим.)

морсь ий,
шаховий, з
хоботом

плоди
вино рада

на одній ілці
бивця

Ас ольда і Діра

пірамідальна
тополя

Олена Під р шна ( центрі) та Віта Семерен о (правор ч) піднялися на п'єдестал пошани за підс м ами спринтерсь ої
он и на 7,5 м
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