
2

МІСТО
Хрещатик 20 лютого 2013 року

Новини

“Хрущівки” поки не зноситимуть
Київсь і “хр щів и” зносити не б д ть, принаймні в цьом році. Про

це в прямом ефірі теле анал “Київ” повідомив олова КМДА Оле -
сандр Попов. “Колись все одно щось треба б де робити зі старим
житловим фондом. До речі, Києві б ло розроблено іль а та их про-
е тів, оли, прип стимо, двоповерховий ртожито або житловий б -
дино зносився, на йо о місці ставився ба атоповерховий б дино ,
там же або поряд надавали вартири тим, хто в ньом проживав. Та-
им чином виріш вали проблем розвит тієї чи іншої території. Я д -
маю, що в перспе тиві це можливо. Тобто цей прое т може б ти ре-
алізований, я що інвестор може надати нові вартири тим, хто прожи-
ває в цьом б дин , поб д вати додат ові, реаліз вати і о пити ці
в ладення. Сьо одні рино не дозволяє це зробити, том ми не б де-
мо мати найближчим часом та ої про рами, я а б дозволила виріши-
ти проблем старо о житлово о фонд . Але з часом, звичайно, в Ки-
єві це відб деться”,— зазначив він

Рівень захворюваності на грип та ГРВІ нижче
епідпорогу на 22,7 %
Я повідомили “Хрещати ” в ГУ державної санітарно-епідеміоло іч-

ної сл жби в Києві, за сьомий алендарний тиждень поточно о ро
місті зареєстровано 22 080 хворих на рип та ГРВІ, інтенсивний по аз-
ни на 10 тисяч населення с лав 78,5 осіб, що нижче епідемічно о по-
ро на 22,7 % (епідпорі на 7-м тижні — 101,5). Фахівці зазначають,
що спостері ається повільнення темп зростання захворювання —
від 25,3 % на др ом тижні до 4,5 % на сьомом тижні. За алом з 1
січня до 18 люто о вір соло ічній лабораторії міста проведено 140
досліджень зраз ів матеріалів від хворих на рип та ГРВІ методом ім -
нофлюоресцентної мі рос опії, виявлено 3 позитивні рез льтати рес-
піраторно-синцитиально о вір с . 9 досліджень зраз ів матеріалів від
хворих на рип та ГРВІ методом полімеразно-ланцю ової реа ції, іден-
тифі овано 3 вір си рип А. У Департаменті охорони здоров’я на о-
лош ють: най ращим профіла тичним засобом проти рип визнано
саме ва цинацію. Та , станом на 4 люто о проти рип в столиці щеп-
лено 15 644 осіб. Наразі проведення процед р щеплення проти рип
триває. Воно здійснюється визначених 12 амб латорно-полі лінічних
за ладах, незалежно від місця проживання

У Києві стартує конкурс"фестиваль 
“Маю честь!”
Завтра о 15.00 Київсь ом палаці дітей та юнацтва за адресою:

в л. Мазепи, 13 відб деться ІІІ Місь ий фестиваль- он рс серед юна-
ів-старшо ласни ів “Маю честь!”. Захід присвячено Дню захисни а
Вітчизни та 70-й річниці визволення Києва від фашистсь их за арбни-
ів. Я зазначили “Хрещати ” Департаменті освіти і на и, молоді та
спорт , 21 люто о фіналісти фестивалю — юна и 9-11-х ласів за аль-
ноосвітніх та професійно-технічних навчальних за ладів міста зма а-
тим ться в інтеле т ально-творчих он рсах: “Лицарі мо о род ”,
“Я би я в армії сл жив”, “Пісні звитя и”, “У солдата вихідний”. На ада-
ємо, що фестиваль- он рс започат овано Київсь ою місь ою радою
старшо ласни ів 2011 році за підтрим и КМДА

Цифра дня

13 136 300 
гривень становила загальна сума субсидій, призначених столичним
сім`ям для відшкодування витрат на оплату житлово!комунальних
послуг у січні–грудні 2012 року 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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Системи дезодораціі на БСА коштуватимуть 
40 мільйонів
У цьом році на о ремих об’є тах Бортниць ої станції аерації ма-

ють поб д вати системи дезодорації. Ви онання цих за ладів ош-
т ватиме міст 40 мільйонів ривень. Про це в прямом ефірі теле-
анал “Київ” повідомив олова КМДА Оле сандр Попов. “На ці ро-
боти потрібно приблизно 40 мільйонів ривень. Це я раз ті
завдання, я і входять до спис першочер ових, та я прибрати ті
запахи, я і сьо одні є, ви иди в атмосфер різних речовин — це од-
не з наших першочер ових завдань, до речі, я і вирішення питан-
ня, пов’язане з заводом “Енер ія”, над я им ми теж спішно працю-
ємо”,— розповів Оле сандр Попов. Та ож, за йо о словами, влада
план є повністю провести ре онстр цію очисних спор д. “Це д же
вели і ошти. Тож через півро ми б демо мати відповідний про-
е т”,— зазначив він

Віктор Корж призначений на посаду 
заступника голови КМДА
Корж Ві тор Петрович призначений на посад заст пни а олови

КМДА. Відповідне розпорядження б ло підписане заст пни ом місь о-
о олови — се ретарем Київради Галиною Гере ою. До своїх посадо-
вих обов’яз ів Ві тор Корж прист пив же вчора. Відповідно до розпо-
діл обов’яз ів між заст пни ами олови КМДА, пан Корж опі вати-
меться питаннями льт ри, освіти та на и, молоді та спорт , меди-
цини та соціально о захист населення

На Оболоні пройшов фестиваль рибної ловлі
У рам ах про рами Київсь ої місь ої спарта іади “Здоровий и-

янин” затоці “Оболонь” відб вся фестиваль з ловлі хижої риби —
“Смара дова жерлиця”. За першість боролися 18 оманд. Спортсме-
ни-рибал и зма алися в особисто- омандном залі . Та , третє
місце здоб ли Оле сій Перебатинсь ий та Оле сандр Береж о з
оманди “Щ арі”. Др ими стали Юрій Орлов та Антон Калиничен-
о з оманди “Гармін”, вони піймали о нів ва ою 1,270 . Перше
місце посіла оманда “Аматори” с ладі Юрія Мартиню а та Оле -
сандра Шелестова, чолові и спіймати с да а ва ою 2,100 . На а-
даємо, що ор анізаторами заход вист пили Київсь а місь а ор ані-
зація фіз льт рно-спортивне товариство “Спарта ”, л б Оболон-
сь их рибало “Із мр д а” та риболовний л б “Кас а” за підтрим и
КМДА

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

ня населення, в серед , 20 люто о, в столиці відб д ться традиційні
сільсь о осподарсь і ярмар и. Придбати різноманітні прод ти харч -
вання ияни змож ть сьо одні Подільсь ом районі на просп. Прав-
ди, 31-35; в Святошинсь ом — на розі в л. Т л зи та б льв. Ромена
Роллана; в Шевчен івсь ом — на в л. Тр довій, 7-а

"Єдиний квиток" на транспорт
з’явиться у місті вже у травні
Влада обіцяє за місяць визначитися з переможцем проекту 
на його розробку
Дана ТАРАСОВА
“Хрещатик”

Торі иївсь а влада спільно з Євро-
пейсь им бан ом ре онстр ції та
розвит розробила онцепцію про-
е т “єдино о вит а” Києві. У
р дні 2012 ро вийшло спеціальне
розпорядження КМДА, я им перед-
бачено розроб цьо о вит а. А вже
з травня йо о план ють запровадж -
вати метрополітені та наземном
транспорті.

“Протягом тижня буде відповідне оголошення.

І десь через місяць ми будемо мати переможця,

який розроблятиме і здійснюватиме впроваджен�

ня цього квитка. Ми сподіваємося, згідно з графі�

ком, який розробили, що приблизно у травні мі�

сяці ця робота в Києві розпочнеться”,— пообіцяв

в ефірі телеканалу “Київ” перший заступник ди�

ректора Департаменту транспортної інфраструк�

тури КМДА Іван Шпильовий.

Проектом передбачається, що на всіх засобах

наземного транспорту та метрополітену встанов�

лять спеціальні пристрої, так звані валідатори,

для зчитування електронних квитків. І пасажи�

рам не потрібно буде шукати гроші на проїзд у га�

манці, достатньо лише піднести пластикову карт�

ку до пристрою — і він автоматично зніматиме

кошти.

“Це буде безконтактна пластикова картка, що

являє собою звичайну картку, якою ви розрахову�

єтеся в магазині, наприклад, Visa, чи якась інша,

тільки вона буде працювати в транспорті. Коли

пасажир заходить у рухомий склад, на вході зна�

ходиться валідатор, по якому він проводить карт�

кою, і валідатор знімає 1,5 чи 2 грн. Тобто ви, ко�

ристуючись цією карткою, розрахувалися за про�

їзд у міському транспорті”,— пояснив перший за�

ступник директора Департаменту транспортної

інфраструктури КМДА.

Пан Шпильовий також повідомив, що таким

чином контролювати оплату за проїзд у транспор�

ті стане набагато простіше: “У контролера буде

відповідний пристрій. Він обладнаний зчитуючою

системою, яка показує, коли і о котрій годині бу�

ло оплачено проїзд у даному виді транспорту”. За

його словами, протягом першого і другого півріч�

чя будуть встановлені валідатори у всіх видах на�

земного транспорту і метрополітені. “При цьому

наші вимоги такі, щоб це був єдиний квиток, а

система підходила для наземного транспорту і

метрополітену”,— зауважив Іван Шпильовий.

“Єдині квитки” можна буде поповнювати у ка�

сах метрополітену або з допомогою спеціальних

автоматів. За словами пана Шпильового, вони

будуть розміщені на всіх великих пересадочних

транспортних вузлах, а в перспективі їх планують

встановлювати на зупинкових комплексах та на

всіх станціях метрополітену. Слугуватиме така

пластикова картка не менше 8 років. Нагадаємо,

що вартість цього інвестиційного проекту стано�

вить 100 млн грн

Центр реабілітації дітей�
інвалідів ніхто не закривав
Спірні питання, що виникли навколо нього, вирішить спеціальна
робоча група

Інформація щодо закриття район�

ного Центру соціально�психологіч�

ної реабілітації дітей та молоді з

функціональними обмеженнями на

бульв. І. Лепсе, 15�а не відповідає

дійсності. Про це під час прес�кон�

ференції повідомив голова Соло�

м’янської РДА Іван Сидоров. Він за�

уважив, що цей заклад зі статусом

юридичної особи, об’єднавши дві

державні соціальні програми район�

ного Центру соціальних служб для

сім’ї, дітей та молоді, був створений

рішенням Київради від 1 листопада

2012 р. № 235/8519 і продовжує

успішно діяти.

Крім того, діти з інвалідністю те�

пер можуть отримувати послуги з

соціально�психологічної реабіліта�

ції за двома адресами: вул. Я. Галана,

2, де раніше діяла програма “Центр

соціально�психологічної реабіліта�

ції дітей та молоді з функціональни�

ми обмеженнями “Подолання” та

бульв. І. Лепсе, 15�А — тут раніше

діяла програма “Центр соціально�

психологічної реабілітації дітей та

молоді з функціональними обме�

женнями “Родина”.

У новоствореному центрі, як і ра�

ніше, будуть працювати кваліфіко�

вані фахівці: соціальний педагог,

вчитель�реабілітолог, психолог, ло�

гопед, соціальний працівник, черго�

вий адміністратор. Крім того, штат�

ний розклад доповнений посадою

масажиста.

“Статус новоствореної юридичної

особи вимагає певних дозвільних

процедур і відповідних договірних

відносин з громадською організа�

цією “Родина”, яка фактично веде

свою благодійницьку діяльність за

тією ж самою адресою (бульв. І. Леп�

се, 15�а). Наразі створено робочу ко�

місію з метою урегулювання спірних

питань і розміщення новостворено�

го центру та громадської організа�

ції”,— зазначив Іван Сидоров.

Зауважимо, протягом 11 років

громадська організація “Родина”,

що зареєстрована у 2000 році за

приватною адресою: вул. Виборзь�

ка, 87, кв. 62, фактично діяла за ад�

ресою: бульв. І. Лепсе, 15�А в при�

міщенні дитячого садочка, орендо�

ваного Центром соціальних служб

Солом’янського району для про�

грами “Центр соціально�психоло�

гічної реабілітації дітей та молоді з

функціональними обмеженнями

“Родина”

"Єдині вит и" можна б де поповнювати асах метрополітен або за допомо ою спеціальних автоматів

Проектом передбачається, що на
всіх засобах наземного транспорту

та у метрополітені встановлять
спеціальні пристрої, так звані

валідатори, для зчитування
електронних квитків
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Іван МАРЕК
“Хрещатик”

Найближчим часом мають б ти вре льовані юридичні
питання щодо розміщення Центр соціально-психоло іч-
ної реабілітації дітей та молоді з ф н ціональними об-
меженнями, що на б льв. І. Лепсе, 15-а Солом’ян-
сь ом районі столиці. Наразі ияни мож ть б ти спо ій-
ні, центр продовж є працювати за в азаною адресою і
допома ати дітям та молодим людям з інвалідністю.

Кияни зможуть слідкувати 
за забудовою у режимі онлайн
Фахівці виводять містобудування на якісно новий рівень
Оксана РАЙЧИНЕЦЬ
“Хрещатик”

Вирішити проблеми місто-
б дівної ал зі та зробити
заб дов столиці прозо-
рою і зроз мілою для ро-
мадсь ості має створення
за альномісь о о реєстр .
Над йо о розроб ою зараз
працює Сл жба містоб -
дівно о адастр Департа-
мент містоб д вання та
архіте т ри. Наразі Депар-
тамент розробив прое т
рішення “Про дея і питан-
ня ведення реєстр адрес,
в лиць та інших поімено-
ваних об’є тів місті Ки-
єві”, я ий має затвердити
Київрада.

Головна мета створення загально�

міського реєстру — зробити відкри�

тий доступ до всіх об’єктів міста — як

для чиновників, так і для простих

громадян. Після її запровадження усі

бажаючі у режимі онлайн зможуть

спостерігати за забудовою столиці.

Ця інформаційна система буде

містити відомості про всі будівлі та

земельні ділянки (хто власник, хто

забудовник, дозвільні документи на

будівництво тощо). Крім того, люди

матимуть змогу відстежувати, на

яких ділянках можливе будівниц�

тво, а на яких — ні і чому, де є аль�

тернативні ділянки для забудови.

“Це дозволить погоджувати місто�

будівні рішення, прийняті на держав�

ному, регіональному і муніципально�

му рівнях. Система інформаційного

забезпечення містобудівної діяльно�

сті потрібна також для ефективного

використання територій”,— розповів

“Хрещатику” заступник директора

Департаменту містобудування та ар�

хітектури, начальник Служби місто�

будівного кадастру Андрій Вавриш.

Реєстр має стати важливою складо�

вою Містобудівного кадастру та моні�

торингу. “Як у програмі реформ Укра�

їни, так і у пріоритетах, визначених

главою держави, перед урядом і міс�

цевими органами влади стоїть завдан�

ня проведення масштабної модерні�

зації країни, яка вимагає колосальних

капіталовкладень, основним джере�

лом яких мають стати залучені інвес�

тиції, у тому числі зарубіжні. І саме та�

кі завдання вирішує впровадження

Містобудівного кадастру (МК). Його

вплив на інвестиційний клімат, систе�

му управління містом, побудову спів�

праці між усіма учасниками процесу

(державою та місцевою владою, біз�

несом, фахівцями та громадськістю)

має настільки революційне значення,

що його можна порівняти із початком

використання антибіотиків, яке від�

крило нову еру у медицині — низка

хвороб просто відійшла у минуле”,—

зазначив Андрій Валентинович.

За його словами, широке застосу�

вання МК має, перш за все, якісно

покращити три головні функції: по�

інформованість, простоту підготов�

ки аналітичних даних, автоматиза�

цію комунікацій. “Все це разом дає

змогу значно підвищити якість

прийняття управлінських функ�

цій”,— упевнений пан Вавриш.

Як повідомили “Хрещатику” у Де�

партаменті містобудування та архі�

тектури, бюджетом Києва на 2013

рік передбачено 1,2 млн грн на про�

граму розвитку Містобудівного ка�

дастру, з яких 350 тис. грн спрямують

на оплату вже проведеної наукової

роботи. Тобто на розробку загально�

міського реєстру та МК у цілому за�

лишається всього 850 тис. грн. Це

значно менше, ніж передбачалося

раніше. Роботи зі створення Місто�

будівного кадастру будуть виконува�

тись, проте, у зв’язку з недостатнім

фінансуванням, темпи будуть не на�

стільки швидкими, як хотілося б, за�

значають у Департаменті.

До речі, як повідомив Андрій Вав�

риш, 7 лютого фахівці вже розпоча�

ли дослідну експлуатацію Містобу�

дівного кадастру 



Тенденції

Ділові новини

На реалізацію 
держпрограми активізації
економіки спрямують 
30 млрд гривень
Уряд має намір спрям вати на

реалізацію держпро рами з а ти-
візації е ономі и близь о 30 млрд
ривень. Про це повідомив мі-
ністр е ономічно о розвит й
тор івлі І ор Прасолов. З йо о
слів, мова йде про державн під-
трим , в цій с мі не врахов ють-
ся приватні інвестиції. Для повно-
цінної реалізації про рами ряд
має намір в 2013 році створити
Державний бан розвит , що
займеться фінанс ванням омер-
ційних фін станов під пріоритетні
для раїнсь ої е ономі и прое -
ти. При цьом ошти б д ть виді-
лятися я з держбюджет , та і
зал чатися в приватних інвесто-
рів

ЄБРР надасть Novus кредит
на $50 млн

Європейсь ий бан ре онстр -
ції й розвит виділив мережі роз-
дрібних прод тових с пермар е-
тів Novus редит на с м 50 млн

доларів для розширення діяльно-
сті в У раїні. Відповідн од під-
писали дире тор ЄБРР в У раїні
Андре К све і ендире тор
Novus У раїна І ор Ланда. Отрим -
вачем редит стане Novus Group.
Прое т передбачає зміцнення
зв’яз ів омпанії з місцевими пос-
тачальни ами й дистриб’юторами.
За редитні ошти Novus план є
профінанс вати б дівництво 7 но-
вих с пермар етів до інця 2015
ро (всі — Києві й Київсь ій об-
ласті). Зі слів І оря Ланди, площа
нових ма азинів становитиме від
3,5 до 8 тис. в. м. Всі вони б д ть
власністю Novus У раїна. Крім то-
о, омпанія план є 2013 році
від рити 5—6 ма азинів на орен-
дованих площах, повідомляють
“У раїнсь і новини”

Ринок нерухомості 
поступово зростає

Протя ом 2012 ро нотарі-
сами У раїни б ло посвідчено
майже 266 тисяч до оворів -
півлі- продаж вартир та жит-
лових б дин ів. Зазначена іль-
ість операцій майже на 4,5 %

перевищила по азни и 2011 ро-
та на 18 % — по азни и 2010

ро . Та им чином, др ий рі
поспіль рино нер хомо о май-
на в У раїні продовж є пост по-
ве зростання. Про це повідомив
міністр юстиції Оле сандр Лав-
ринович з посиланням на ста-
тистичний звіт щодо діяльності
нотарі сів У раїни 2012 році.
Я повідомили “Хрещати ” в
прес-сл жбі Мін’юст , розрізі
найбільших ре іонів У раїни в
2012 році нотарі сами б ло по-
свідчено наст пн іль ість до-
оворів півлі-продаж вартир
та житлових б дин ів: Києві
21 987 ( 2011 році — 23 267),
Донець ій області — 35 029 (
2011 році — 32 992), Дніпро-
петровсь ій — 24 103 ( 2011
році — 22 135), в Одесь ій —
12 704 ( 2011 році — 13 465),
Львівсь ій — 9488 ( 2011 ро-
ці — 9466), Хар івсь ій —
22 592 ( 2011 році — 22 378).
Оле сандр Лавринович на адав,
що відносна стабілізація рин
житлової нер хомості в У раїні
почалася 2010 році. В 2011-м
рино житлової нер хомості в

державі з пинив падіння —
вперше з 2008 ро

Уряд дав добро 
на приватизацію 
шести обленерго
Відповідне розпорядження

Кабмін хвалив 18 люто о. До -
мент дає змо прийняти рішення
про приватизацію шести об’є тів
паливно-енер етично о омпле -
с . Зо рема це стос ється дер-
жавних па етів а цій ПАТ “Хмель-
ниць обленер о”, ПАТ “Ми ола-
ївобленер о”, ВАТ “Тернопіль-
обленер о”, ВАТ “Запоріжжяобл-
енер о”, АК “Хар івобленер о”,
ПАТ “Чер асиобленер о”. “Рішен-
ня ряд дозволить приватиз ва-
ти державні па ети а цій цих під-
приємств на он рентних заса-
дах та забезпечити надходження
оштів до держбюджет . Прива-
тизація па етів а цій енер опос-
тачальних підприємств забезпе-
чить зал чення в енер етичн а-
л зь оштів приватних інвесторів,
що дозволить здійснити ре он-
стр цію та оновлення обладнан-
ня підприємств. Я наслідо , це

має арант вати стал робот
об’єднаної енер етичної системи
У раїни”,— зазначається пові-
домленні

Суб’єкти програмної 
індустрії мають подати 
реєстраційні заяви
З 15 люто о набрав чинності

на аз Міністерства фінансів
У раїни від 14.01.2013 р. № 12
“Про затвердження поряд ве-
дення реєстр , форм реєстра-
ційної заяви, заяви про ан лю-
вання реєстрації та свідоцтва
про реєстрацію с б’є тів інд с-
трії про рамної прод ції, я і за-
стосов ють особливості оподат-
вання”, зареєстрований в

Мін’юсті 31 січня 2013 р. за
№ 199/22731. Зазначеним на а-
зом ре омендовано с б’є там ін-
д стрії про рамної прод ції, я і
подали до набрання чинності
цим на азом реєстраційні заяви
для отримання свідоцтва про ре-
єстрацію с б’є та інд стрії про-
рамної прод ції я с б’є та,
я ий застосов є особливості
оподат вання довільній формі,

подати та і заяви (до подат ових
ор анів за місцем реєстрації) за
затвердженою цим на азом фор-
мою. Ознайомитись з сіма до -
ментами можна на офіційном
веб-порталі ор анів ДПС У раїни
в р бриці “Подат ове за онодав-
ство” (www.sts.gov.ua)

“Укрзалізниця” оголосила
конкурс на закупівлю 
локомотивів у лізинг
Про це повідомив міністр ін-

фрастр т ри Володимир Коза .
“На жаль, домовитися з “Зовніш-
е ономбан ом” (про зал чення
редит на за півлю ло омоти-
вів) ми не змо ли. І вже напри ін-
ці мин ло о тижня ми о олосили
он рс на лізин ов схем за -
півлі ло омотивів”,— зазначив мі-
ністр. Він та ож додав, що напри-
інці люто о “У рзалізниця” одер-
жить 700—800 нових півва онів, а
за підс м ами ро план є за -
пити їх близь о 5 тисяч. На ада-
ємо, “У рзалізниця” оцінює в
більш я 180 млрд ривень необ-
хідні інвестиції для відновлення
потя ів до 2023 ро

Ціни на квартири 
у Києві не зміняться
Невеликий дефіцит об’єктів 
може спостерігатися в сегменті
преміум�класу
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

У перші місяці ново о ро ріелтори відзначають ста-
більність сфері півлі-продаж нер хомості. Водно-
час рино може стати більш динамічним за рах но
с орочення термінів оформлення прав власності. Я що
раніше та а процед ра займала 4—6 тижнів, то зараз
вона с оротилася до 1—2. Завдя и цьом оди б д ть
оформлятися швидше і з меншою іль істю інстанцій,
що д же зр чно я для по пців, та і для продавців.

За інформацією АН “Благовіст”, у січні обсяг капіталовкладень у нерухо�

мість Києва склав 18 млн 900 тис. дол. США (151 млн 200 тис. грн). Сегмент

житла до 100 тис. дол. США (800 тис. грн) в січні зайняв частку 55,4 % від

загальної кількості угод. У цій категорії були представлені переважно одно�

кімнатні (48 %) квартири, а також двокімнатні (38 %) варіанти в усіх райо�

нах столиці. Частка трикімнатних помешкань склала 14 %.

Цінова категорія 100—200 тис. дол. (800 тис.— 1 млн 600 тис. грн) за під�

сумками минулого місяця становила 34,6 %. Вона складається переважно з

трикімнатного (62 %) житла в Шевченківському, Солом’янському, Свято�

шинському, Дарницькому і Дніпровському районах. Двокімнатні квартири

(28 %) продавалися у Шевченківському, Дарницькому, Печерському та Го�

лосіївському районах. Однокімнатні помешкання склали 10 % в даній ціно�

вій категорії і представлені пропозиціями в Дарницькому, Оболонському,

Подільському, Печерському та Солом’янському районах.

У категорії вартістю 200—300 тис. дол. (1 млн 600 тис. грн — 2 млн 400

тис.) в січні було укладено 6,9 % угод. У цьому місяці попит на двокімнатні

та трикімнатні квартири розподілився рівними частинами — по 42,5 %. Од�

нокімнатні апартаменти в позначеному ціновому діапазоні в січні не купу�

валися. Багатокімнатні помешкання зайняли 15 % від всіх продажів даної

категорії. В основному це об’єкти в Шевченківському, Печерському, Соло�

м’янському, Подільському та Дарницькому районах.

За результатами всіх укладених протягом місяця угод, співвідношення

продажу до оренди склало 70,8 % на 29,2 % на користь угод з оренди неру�

хомості. Найбільш доступними однокімнатними квартирами, проданими в

січні, стали об’єкти на вул. Козацькій (Голосіївський р�н) та вул. Кіквідзе

(Печерський р�н).

“Підбиваючи підсумки січня 2013 року, ми відзначили, що продажі зали�

шилися на рівні аналогічних періодів двох останніх років. Тобто можна го�

ворити про збереження основних позицій січня: певне затишшя після груд�

невого сплеску, пов’язане з новорічними святами, а також значну перевагу

угод з оренди над угодами купівлі�продажу. Що стосується нових правил

реєстрації права власності на нерухоме майно, то з ними ми пов’язуємо по�

зитивні очікування. Зокрема — динамізації ринку за рахунок скорочення

термінів оформлення. Якщо раніше оформлення прав на нерухомість зай�

мало 4—6 тижнів, то зараз він скоротився до 1—2, можливо навіть укласти�

ся в 3—5 днів. Завдяки спрощенню процедури угоди будуть оформлятися

швидше і з меншою кількістю інстанцій, що, безсумнівно, дуже зручно як

для покупців, так і для продавців. Що стосується ринкових тенденцій, то

слід зазначити дуже позитивний тренд: вже в січні ми бачимо хорошу ак�

тивність в ціновому сегменті $200—250 тисяч”,— прокоментувала “Хреща�

тику” гендиректор АН “Благовіст” Ірина Луханіна.

Згідно з прогнозами на 2013 рік від аналітичної групи “ProfRielt Україна”,

ціни на житло первинного ринку істотно не зміняться. Хоча можливе не�

значне зростання на преміум�клас первинного ринку, викликане деяким

дефіцитом пропозицій. Загалом цінове очікування на ринку житла в Укра�

їні на поточний рік залишається стабільним. Так само, як і в 2012�му році,

вартість квартир у Києві повинна залишатися на тому ж рівні. Якщо зни�

ження й буде, то мінімальне — 3—5 %
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КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 20 лютого 2013 року

Валютні прогнози 
від експертів на 2013 рік
Найбільш комфортно гривня почуватиметься у березні, квітні, 
вересні та грудні
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Традиційно напередодні
новорічних свят попит на
отів ов іноземн валют
зниж ється. Не став винят-
ом і новорічно-різдвяний
період цьо о ро , адже
нія о о с ттєво о попит
на долари чи євро в цей
час е сперти не зафі с ва-
ли. “Хрещати ” вирішив
з’яс вати, чо о очі вати
від рс ривні 2013 ро-
ці й я і фа тори б д ть на
ньо о впливати.

Ціна гривні відносно 
долара не зазнає 
суттєвих коливань

Згідно з даними НБУ, в грудні ми�

нулого року банки викупили в насе�

лення готівкової валюти на 1,4 міль�

ярда доларів, а продали на 1,6 міль�

ярда. Фактично, попит збігся з про�

позицією і перебував на мінімально�

му за останні місяці рівні. А в січні

2013 року частка купівлі українцями

готівкової іноземної валюти у банків

збереглася в межах $ 0,2 млрд.

Традиційно з середині грудня по�

пит на готівкову валюту знижується.

Натомість зростає пропозиція валю�

ти, оскільки населенню потрібні

кошти для оплати витрат, пов’яза�

них зі святами. “Після свят попит на

валюту поступово зростає, але обся�

ги купівлі наразі знаходяться на

значно нижчому рівні, ніж восени

минулого року”,— зазначив “Хре�

щатику” начальник відділу аналізу

та досліджень “Райффайзен Банк

Аваль” Дмитро Сологуб.

Зазвичай населення збільшує ку�

півлю готівкової валюти в кінці лі�

та — восени. “Зниження покупок в

грудні�січні не є несподіванкою. Це

стало наслідком адміністративних

дій НБУ щодо зниження спекуля�

тивного попиту на валюту в 2012 ро�

ці, у тому числі спроби введення 15

% збору з продажу готівкової валю�

ти”,— вважає керівник аналітично�

го відділу ІФК “АРТ Капітал” Ігор

Путілін.

За словами Дмитра Сологуба,

цього року на гривню очікує деваль�

вація до долара у межах 10 %. Дещо

оптимістичніший прогноз для грив�

ні надає директор департаменту каз�

начейства UniversalBank Сергій По�

номаренко. “У 2013 році курс гривні

лишатиметься стабільним до курсу

долара США. Відхилення від ни�

нішнього курсу протягом року, на

нашу думку, не перевищить 5 %. Ди�

наміка курсу гривні до євро буде за�

лежати від співвідношення євро/до�

лар на світовому ринку”,— вважає

фахівець.

В свою чергу експерт інформа�

ційно�аналітичного центру FOREX

CLUB в Україні Марія Сальникова

припускає, що на кінець року се�

редній курс продажу готівкового

долара становитиме 8,5 грн. За сло�

вами експерта, підтримувати грив�

ню в поточному році будуть вжиті

НБУ адмінзаходи, можливе поно�

влення співпраці з МВФ, залучення

ресурсів на ринку єврооблігацій

(планується залучити близько 4,5

млрд доларів), розміщення валют�

них цінних паперів серед фізичних

та юридичних осіб. Ці фактори до�

зволять уникнути істотної девальва�

ції гривні.

На євро впливатиме ситуація
в Єврозоні

Вартість євро в Україні буде зале�

жати від ситуації з європейською ва�

лютою на ринку Forex (ринок між�

банківського обміну валют. — Авт.).

Існують ризики внесення змін до

бюджетної політики в США, а також

ризики навколо питання верхньої

межі держборгу в цій країні. Саме це

чинитиме тиск на євро.

“Підтримкою євро виступить від�

новлення темпів зростання світової

промисловості, а також очікуване

поліпшення економічної ситуації в

самій Єврозоні. Фінансовий сектор

в даному регіоні вже покращився,

що віддзеркалює зниження доход�

ності держоблігацій більшості проб�

лемних країн Єврозони. Поліпшен�

ня в реальному секторі економіки

ще не проявилося, але воно можли�

ве ближче до літа”,— зазначає Марія

Сальникова.

На тлі цих факторів, за експерт�

ними прогнозами, на кінець 2013

року курс євро на ринку Forex може

знаходитися поблизу рівня 1,4000. В

Україні, з умовою зростання варто�

сті долара до рівня 8,5 грн, середній

курс продажу готівкового євро може

скласти 11,94 грн проти поточних

10,92 грн.

Очікуване відновлення економік

країн Єврозони буде надавати під�

тримку зростанню вартості євро

впродовж року. Однак враховуючи

те, що цей процес може бути не

швидким, значного зростання курсу

євро в цьому році експерти, опитані

“Хрещатиком”, не очікують. “Та�

кож ми припускаємо, що протягом

року вартість євро на ринку Forex

може періодично опускатися нижче

позначки 1,3000,— прогнозує пані

Сальникова.— При поточному курсі

готівкового долара США на рівні

8,15 курс продажу євро може упасти

нижче 10,60 грн. Зниження євро мо�

же бути викликано черговими проб�

лемами в Греції”.

Курс гривні схильний 
до сезонних коливань

У 2013 році Україна має виплати�

ти трохи менше 6 млрд дол за зо�

бов’язаннями перед МВФ. Ці ви�

плати будуть відбуватися на квар�

тальній основі, починаючи з січня,

коли сума виплат складала 1,9 млрд

дол. Також у червні уряд повинен

виплатити більш ніж 500 млн дол. за

рахунок погашення єврооблігацій.

Однак, на думку експертів, виплати

за зовнішнім боргом не вплинуть на

курс, оскільки НБУ все ще має до�

статній розмір валових валютних ре�

зервів. Та все ж у періоди виплати

зовнішнього боргу на ринку можуть

спостерігатися певні коливання

курсу нацвалюти.

“Основним фактором послаблен�

ня гривні буде залишатися ситуація

з платіжним балансом. А саме —

значний дефіцит поточного рахунку,

який неможливо компенсувати за

рахунок притоку капіталу з огляду

на нинішній інвестиційній клімат в

країні”,— вважає Дмитро Сологуб.

На курс гривні тиснуть, крім еко�

номічних, ще два фактори — полі�

тичний та адміністративний. “У

країні накопичуються економічні

дисбаланси — негативне сальдо пла�

тіжного балансу, падіння вітчизня�

ного експорту, збільшення залежно�

сті від імпорту, які спричиняють

тиск на гривню та стимулюють її

знецінення відносно інших валют.

Але чи виллються вони на ринок,

або в який період це станеться, і чи

спричинять вони курсове коливан�

ня, залежатиме від регуляторів та

найбільших гравців ринку. Зрозумі�

ло, що чим більше буде накопиче�

них дисбалансів до того часу, як це

виллється на ринок, тим більшою

буде курсова хвиля”,— пояснює за�

ступник директора департаменту

фінансів Platinum Bank Оксана

Іщенко.

Вона додає, що час від часу трап�

ляються курсові хвилі, які важко пе�

редбачити. Вони не носять сезонно�

го характеру, а виникають під час де�

стабілізації фінансового ринку: “Та�

ку дестабілізацію може спричинити

агресивне тлумачення ринкових по�

дій з боку фінансових аналітиків.

При цьому люди схильні піддава�

тись панічним настроям і поспіша�

ють скуповувати валюту під час кур�

сової хвилі. Такі дії збагачують спе�

кулянтів та обізнаних гравців. Крім

того, український ринок занадто

сильно перебуває під впливом адмі�

ністративних важелів — це може

призводити до того, що економічні

дисбаланси будуть накопичуватися і

викидатися на ринок одночасно.

При цьому коливання будуть більш

значними, ніж коли ринок їх сам

врегульовує”.

За прогнозами аналітиків, віднос�

но комфортно гривня почувати�

меться в березні, квітні, вересні, а

також у грудні нинішнього року. В

інші місяці тиск на нацвалюту буде

більшим, що може призвести до не�

значної девальвації
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Дарниць ий район столиці
продовж є а тивно розви-
ватись. За підс м ами
останньо о за альномісь-
о о рейтин він посів
третє почесне місце се-
ред інших районів столиці
та впевнено тримає пер-
шість за іль ома важли-
вими позиціями. Про пла-
ни і перспе тиви розвит
район “Хрещати ” по-
спіл вався з оловою
Дарниць ої РДА Сер ієм
Віт овсь им.

— Сергію Івановичу, минулий рік
був роком проведення Євро�2012.
Під цю визначну подію підводились
майже всі проекти розвитку столиці і
її районів. А що буде стимулювати
рух вперед в цьому році?

— Я згоден, що Європейський

чемпіонат з футболу зіграв пози�

тивну роль в процесі впевненого

розвитку країни в цілому, і зокрема

столиці. Але все ж таки не ключову.

Іншими словами, ми почали вирі�

шувати ті проблеми, які багато ро�

ків відкладали на потім. Напри�

клад, в Дарниці був реконструйо�

ваний проспект Бажана, який з’єд�

нує центр міста з міжнародним

аеропортом “Бориспіль”. Ця траса

за своїм прямим призначенням по�

винна бути європейського рівня.

Також в минулому році ми багато

уваги приділили благоустрою —

відкрили дев’ять фонтанів, розби�

ли десятки нових скверів і спор�

тивних майданчиків...

Так, Євро�2012 — вже історія,

вірніше, сторінка історії — яскрава

і патріотична. Всі пам’ятають, як

після перемоги нашої збірної над

шведською командою державними

прапорами люди прикрашали ав�

томобілі, тролейбуси, маршрутки й

вітрини магазинів... Ми тоді пиша�

лися не тільки нашими футболіста�

ми, ми пишалися країною. Влучно

сказав голова КМДА Олександр

Попов: “Українці об’єдналися,

вболіваючи за національну збірну, і

цим перемогли”. Перемогли, в

першу чергу, оптимістичні настрої.

Але, на мою думку, завдяки Євро�

2012 українців, бажаючих займати�

ся футболом і взагалі спортом, ста�

ло в кілька разів більше, зокрема і в

Дарниці. Тож все, що ми робили

під Євро, має своє продовження і

розвиток.

— Керівництво держави приділяє
велику увагу залученню інвестицій,
завдяки яким можна досягти досить
швидкого і значного пожвавлення
соціально�економічної сфери. Як
вирішується це питання в Дарниці?

— Я працюю в Дарницькому

районі вже більше 33 років і знаю

всі його больові точки. Це і застарі�

ле житло, і “завмерлі” підприєм�

ства, і довгобуди, і екологічно не�

безпечні об’єкти. Особливо нас не�

покоїло озеро Вирлиця, яке ще у

80�ті роки з чиєїсь “легкої” руки

використовувалось як кар’єр піску

для гідронамиву, а потім туди бага�

то років скидали зливні води та ін�

ші стоки. До того ж, мілководдя за�

росли очеретом, який, відмира�

ючи, спричинив заболочення цієї

водойми. І екологи, і санітарні лі�

карі, а головне, мешканці Харків�

ського масиву постійно звертались

до районної і міської влади з про�

ханням вирішити цю проблему.

Але потенційних інвесторів відля�

кували масштаби занедбаності цієї

території і обсяг коштів для склад�

них інженерно�технічних, геоло�

гічних та берегозакріплюючих ро�

біт. І ось нарешті спільно з КМДА

ми знайшли надійних партнерів,

які вже з дня на день розпочнуть

очисні і будівельні роботи. Згідно з

затвердженим проектом, вже через

два�три роки на цьому проблемно�

му місці виросте величезний тор�

гово�розважальний комплекс з

фітнес�центром, кінотеатром, кон�

цертним залом, готелем, рестора�

нами, торговими галереями, пар�

кінгами і, головне, чистим озером.

Причому ця новобудова буде од�

ним з найбільших платників по�

датків у Дарницькому районі.

— Звучить переконливо, але
останнім часом кияни ототожнюють
деяких забудовників із загарбника�
ми, що провокує виникнення “гаря�
чих точок” громадянського спротиву
майже на всій мапі столиці.

— Не будемо згадувати минуле

керівництво Києва, діяльність яко�

го залишила по собі не тільки не�

добру пам’ять, а й колосальні

проблеми, на кшталт “Еліта�цен�

тру”, земельних афер чи дозволів

на незаконне будівництво. Все це

провокує систематичні конфлікти і

акції протесту киян, причому спра�

ведливості і вирішення цих питань

вони вимагають вже у теперішньої

влади, яка за існуючими законами

не має права втручатися в інвести�

ційну діяльність будь�яких суб’єк�

тів господарювання. Це і спонука�

ло КМДА звернутися до уряду з

проханням змінити законодавство,

згідно з яким органи місцевого са�

моврядування набували б права в

односторонньому порядку вилуча�

ти земельні ділянки у неспромож�

них забудовників, визначати ново�

го (у першу чергу — це комунальні

підприємства) та вирішувати пи�

тання фінансування завершення

будівництва. Також Олександр По�

пов ініціює введення в дію закону

про заборону будівництва в істо�

ричному центрі міста.

До цієї теми додам, що законо�

давчого вирішення потребує пи�

тання необхідності запровадження

чітких правил взаємовідносин між

громадянами, забудовниками і

місцевою владою. Будівельні ком�

панії повинні не лише будувати

коштовні житлові метри, а врахо�

вувати соціальні потреби своїх

майбутніх новоселів, яким потрі�

бен і дитячий садок, і школа, і ме�

дичний заклад, і зона відпочинку.

Днями я проводив чергову виїзну

зустріч з мешканцями одного з

мікрорайонів — 90 % запитань і

скарг стосувалися дефіциту місць в

школах, дитячих садках, обмеже�

ної кількості спортивних майдан�

чиків, скверів і взагалі комфортних

зон відпочинку. Дарничани зна�

ють, що районна влада докладає

максимальних зусиль для вирішен�

ня цих питань, але і масштаби, і

терміни їх вирішення були б інши�

ми при умові взаємовигідного

партнерства з бізнес�структурами,

які будують, працюють і заробля�

ють значні кошти саме в нашому

районі.

— Але ж дарничанам гріх скаржи�
тись — за останні два роки район не
впізнати. Недарма ж, за підсумками
останнього міського рейтингу, Дар�
ницький район на 3�му місці, а у де�
яких галузях взагалі на першому, на�
приклад, в освіті.

— Мені особливо приємно, що

на всіх рівнях визнають лідерські

позиції саме дарницької освіти.

Останнім часом наші учбові закла�

ди займають перші рядки різних

конкурсів і рейтингів — це ліцей

“Наукова зміна”, Скандинавська і

Слов’янська гімназії, гімназії

№ 315, “Діалог”... А ліцей “Інте�

лект” взагалі став кращим навчаль�

ним закладом міста за результата�

ми ЗНО�2012. Я також пишаюсь

тим, що 30 січня саме в Дарниць�

кому районі в Слов’янській гімна�

зії відбулося урочисте відкриття

Року дитячої творчості, започатко�

ваного на виконання указу Прези�

дента України. Це дуже важливо,

що підтримка талановитих та обда�

рованих дітей відбувається на та�

кому високому рівні.

До речі, нещодавно голова

КМДА Олександр Попов відвідав

будівництво нової гімназії на Осо�

корках і був вражений архітектур�

ними новаціями цього приміщен�

ня. І дійсно, кожна нова школа чи

дитячий садок значно випере�

джають за рівнем попередні, хоча

вже нікого не здивуєш басейнами,

комп’ютерними студіями, інтер�

нет�бібліотеками і зимовими сада�

ми. Але я переконаний, що дитина,

яка виховується і навчається в та�

ких достойних умовах, отримує

своєрідне культурне та інтелекту�

альне щеплення, яке не тільки за�

хистить її в майбутньому від всіля�

ких руйнівних і негативних впли�

вів, а й стане надійним стимулом

для досягнення значних професій�

них і особистих успіхів.

— Президент України і прем’єр�
міністр приділяють велику увагу
впровадженню принципів партнер�
ства влади і суспільства. Вже два ро�

ки діють громадські ради майже при
всіх органах влади, зокрема і при
Дарницькій РДА. Наскільки ефек�
тивно ця суспільна інституція пра�
цює у районі?

— Це запитання дуже актуальне

і насамперед тому, що у лютому

закінчується строк повноважень

існуючої громадської ради, яка і

на мою думку, і на думку дарниць�

кої громади працювала досить

ефективно. За цей період проведе�

но десятки благодійних заходів і

акцій. Але мене хвилює інший ас�

пект цієї проблеми: і два роки то�

му, і сьогодні вибори в громадські

ради, незалежно від органу влади,

проходять не тільки конфліктно, а

й взагалі за межею допустимого.

Наведу лише останній приклад

виборів громадської ради при

КМДА 29 січня — бійки, вибиті

вікна, карети “швидкої”, “Бер�

кут”... Я не розумію, якими “світ�

лими” цілями керуються люди,

які кулаками пробивають собі до�

рогу в громадську раду. Невже

хтось забороняє їм робити добрі

справи як громадському діячу без

статусу члена громадської ради? В

Дарницькому районі працюють

десятки громадських організацій,

а до Ради входять лише 35... Але ж

роботи вистачає всім, особливо в

сфері соціального захисту насе�

лення. До цієї теми згадав останні

вибори у Верховну Раду — кілька

десятків кандидатів, які балотува�

лися по Дарниці, присягалися ви�

борцям, що будуть всіляко допо�

магати і бідним, і хворим, і дітям...

Але при умові, якщо саме його

оберуть депутатом. В іншому ви�

падку всіх цих “захисників” наро�

ду, причому здебільшого замож�

них людей, доля дарничан після

виборів вже не хвилюватиме. Тому

я звертаюсь до людей з пропози�

цією врахувати ці уроки і зайняти

більш активну громадянську по�

зицію. Для ініціативних і патріо�

тичних дарничан двері адміністра�

ції завжди відкриті, бо, на моє

глибоке переконання, тільки ра�

зом ми побудуємо наше майбутнє.

Для цього є всі умови, зберегти

треба лише стабільність і злагоду в

суспільстві

Розмову вів
Євгеній ГАВЛОВСЬКИЙ

“Хрещатик”

Учнів навчають заощаджувати

У гімназії № 290 Дарницького району від�

бувся урочистий запуск проекту “Енерго�

ефективні школи”. Гості та представники уч�

нівської громади разом з батьками і вчителя�

ми з величезним задоволенням подивилися

цікаву виставу “Збережи енергію — збережи

Україну!”, яку підготували школярі. Крім то�

го, під час запуску проекту гімназії були по�

даровані посібники для проведення факуль�

тативних занять (для вчителів та учнів) з

енергозбереження, а також комплекти при�

ладів та матеріалів для проведення дослідів

на заняттях факультативу “Основи тепло�

постачання та теплозбереження” для учнів 6�

8 класів.

У заході взяли участь виконавчий дирек�

тор Інституту місцевого розвитку Руслан

Тормосов, представник компанії�спонсора

“D. TEK” Марина Литвиненко, начальник

відділу загальноосвітніх навчальних закладів

Департаменту освіти і науки, молоді та спор�

ту КМДА Олена Фіданян, головний спеціа�

ліст відділу з питань загальної середньої осві�

ти управління освіти Дарницької РДА Ната�

лія Скрипник.

“Приміщення гімназії будувалося на рубе�

жі 1989�1990 років і є типовим “зразком” ар�

хітектури кризового періоду. Тонкі бетонні

стіни, великі вікна зі старими дерев’яними

рамами. Про енергоефективність такої спо�

руди годі й говорити, — розповіла “Хрещати�

ку” директор гімназії Поліна Замаскіна.—

Проблема комфортного перебування в при�

міщеннях особливо загострюється в холодну

пору року. Та громада закладу налаштована

оптимістично й прагне модернізувати будів�

лю. За допомогою батьків поступово відбу�

вається заміна старих вікон на металопласти�

кові”. За словами директора, суттєву під�

тримку гімназії надають органи місцевої вла�

ди. За ініціативи голови Дарницької РДА

Сергія Вітковського та начальника управлін�

ня освіти району Сергія Тимченка восени ми�

нулого року почали здійснювати роботи по

зовнішньому утепленню стін будівлі. “Тож

участь у проекті “Енергоефективні школи”

для нас є дуже актуальною, адже він має на

меті впровадити систему заходів для вихован�

ня екологічно грамотного, відповідального та

свідомого споживача, який зберігає та раціо�

нально використовує енергію та інші ресур�

си, своєчасно сплачує за отримані послуги

ресурсопостачальним підприємствам,— за�

значила пані Замаскіна.— Хочемо, щоб ко�

жен учень, який долучився до участі в цих за�

ходах, усвідомив свою причетність до роз�

в’язання глобальних енергетичних та по�

в’язаних із ними екологічних проблем”.

Головною ініціативною групою в гімназії

№ 290 є 45 учнів 6�8 класів, активне ядро якої

вже сформоване й почало працювати. Шес�

тикласники створили підрозділ з енергокон�

тролю, в обов’язки якого входить вивчення

раціонального використання світла й води у

приміщеннях навчального закладу та збере�

ження в ньому тепла. Тут вже звикли до що�

денних рейдів юних “контролерів”, усі їх по�

ради та нагадування виконуються без запере�

чень, навіть старшокласники ніяковіють від

зауважень. Моніторинг температурного ре�

жиму в кожному навчальному кабінеті здій�

снюється щоденно. На основі отриманих ре�

зультатів восьмикласники готують електрон�

ні презентації, де уже є перші цікаві пропози�

ції щодо підвищення енергоефективності

гімназії.

У роботі цієї програми братимуть участь не

тільки гуртківці, а й усі учні гімназії: прово�

дитимуться анкетування, конкурси на кращу

агітаційну листівку, плакат або флаєр, газету,

комікси тощо. Учитель фізики гімназії № 290

Алла Заблодська впевнена: результатом за�

нять учнів на факультативі “Основи тепло�

постачання та теплозбереження” стане роз�

робка учнівського проекту підвищення енер�

гоефективності певних приміщень закладу,

що будуть обрані в ході проведеного тепло�

вого аудиту. Керівник гуртка сподівається,

що через певний час зацікавлені такою ді�

яльністю учні докладуть максимум зусиль

для впровадження в життя хоча б частини їх

оригінальних ідей
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Сергій ВІТКОВСЬКИЙ:  

"Головна умова нашого розвитку — 
стабільність в суспільстві"

У гімназії № 290 відбувся урочистий запуск проекту "Енергоефективні школи"
Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

Усе більше й більше столичних навчальних за ладів дол чаються до
прое т “Енер оефе тивні ш оли”. Нещодавно часни ом цієї а ції
стала й імназія № 290 Дарниць о о район столиці. Т т чимало
роблять для то о, аби навчити ш олярів заощадж вати. Зо рема з
чнів 6-8 ласів створено р п з енер о онтролю, в обов’яз и я ої
входить вивчення раціонально о ви ористання світла й води при-
міщеннях та збереження тепла. Надалі часть заходах братим ть
сі вихованці імназії: проводитим ться ан ет вання, он рси на
ращ а ітаційн листів , пла ат або флаєр, азет , омі си.

У імназії створили чнівсь ий підрозділ з енер о онтролю, в обов`яз и я о о входить вивчення
раціонально о ви ористання світла й води приміщеннях навчально о за лад та збереження в
ньом тепла

Нещодавно в імназії № 290 Дарниць о о район відб вся рочистий зап с прое т "Енер оефе тивні ш оли"
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Про внесення змін 

до рішення Київської міської ради 
від 08 лютого 2013 року № 3/9060 

"Про бюджет міста Києва на 2013 рік"
Рішення Київської міської ради № 6/9063 від 11 лютого 2013 року

Відповідно до статей 23, 78, 108 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської місь

кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 08 лютого 2013 року № 167 "Про схвалення проекту рішення Київської
міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на
2013 рік", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року
№ 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік" такі зміни:

1.1. У пункті 2 цифри "18 243 325,58", "14 987 781,4", "З 255 544,18"
замінити цифрами "19 003 243,74", "15 100 369,6", "З 902 874,14" відпо%
відно.

1.2. Пункти 3, 4 викласти у новій редакції:
"3. Установити профіцит загального фонду бюджету міста Києва в сумі

994 411,8 тис. грн, напрямком використання якого визначити:
3.1. Передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвит%

ку (спеціального фонду) в сумі 838 411,8 тис. гривень.
3.2. Повернення кредитів, отриманих на покриття тимчасових касових

розривів у 2009 році в сумі 300 000,0 тис. гривень.
3.3. Витрати загального фонду бюджету міста Києва в сумі —144 000,0

тис. грн за рахунок вільного залишку загального фонду бюджету м. Києва
станом на 01 січня 2013 року (додаток 6).

4. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету міста Києва в сумі
1 454 329,96 тис. грн, джерелом покриття якого визначити:

4.1. 615 918,16 тис. грн — залишок бюджетних коштів;
4.2. 838 411,8 тис. грн — надходження коштів із загального фонду бю%

джету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 6)".
1.3. Пункт 6 доповнити підпунктами 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 такого змісту:
"6.3. Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконан%

ня програм соціально%економічного та культурного розвитку регіонів на
виконання "Міської цільової комплексної програми профілактики та про%
тидії злочинності в м. Києві "Безпечна столиця" на 2012—2015 роки" в су%
мі 12 000,0 тис. гривень.

6.4. Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконан%
ня програм соціально%економічного та культурного розвитку регіонів на
виконання "Міської цільової програми сприяння в забезпеченні діяльності
судів загальної юрисдикції та інших судових органів у місті Києві на 2011—
2015 роки" в сумі 10 000,0 тис. гривень.

6.5. Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконан%
ня програм соціально%економічного та культурного розвитку регіонів на
виконання "Програми поліпшення організації підготовки громадян до вій%
ськової служби, приписки до призовної дільниці, призову на строкову вій%
ськову службу та військово%патріотичне виховання молоді на 2011—2015
роки" в сумі 200,0 тис. гривень.

6.6. Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконан%
ня програм соціально%економічного та культурного розвитку регіонів на
виконання "Програми інформування громадськості та розміщення соці%

альної реклами з питань оподаткування та діяльності органів Державної
податкової служби у м. Києві на 2012—2014 роки" в сумі З 000,0 тис. гри%
вень.".

1.4. У пункті 12 цифри "6 662 033,08" замінити цифрами
"6 753 930,38".

1.5. Пункт 17 доповнити підпунктом 17.11 такого змісту:
"17.11. Установити, що комунальне підприємство "Київський метропо%

літен" спрямовує кошти, отримані як компенсацію за перевезення пільго%
вих категорій громадян (пільга яким надана рішеннями Київської міської ра%
ди), на погашення та обслуговування кредитних або лізингових платежів.".

1.6. Пункт 19 викласти у новій редакції: 
"19. Визначити:
19.1. Підгірцівську сільську раду Обухівського району Київської облас%

ті виконавцем Програми економічного і соціального розвитку міста Києва
на 2013 рік в частині будівництва автодоріг у с. Підгірці Обухівського
району.

19.2. Що виконавці таких програм, як:
"Міська цільова комплексна програма профілактики та протидії зло%

чинності в м. Києві "Безпечна столиця" на 2012—2015 роки",
"Міська цільова програма сприяння в забезпеченні діяльності судів за%

гальної юрисдикції та інших судових органів у місті Києві на 2011—2015
роки",

"Програма поліпшення організації підготовки громадян до військової
служби, приписки до призовної дільниці, призову на строкову військову
службу та військово%патріотичне виховання молоді на 2011—2015 роки",

"Програма інформування громадськості та розміщення соціальної рек%
лами з питань оподаткування та діяльності органів Державної податкової
служби у м. Києві на 2012—2014 роки",

були визначені при затвердженні цих програм.".
2. Викласти в новій редакції додатки 2, 3, 3.1, 6, 7, 8, 11 до рішення

Київради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на
2013 рік".

3. Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити
це рішення у газеті "Хрещатик" у десятиденний термін з дня прийняття.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі%
сію Київської міської ради з питань бюджету та соціально%економічного
розвитку.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про затвердження Міської цільової програми розвитку туризму 
в м. Києві до 2015 року

Рішення Київської міської ради № 221/8505 від 1 листопада 2012 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 3 статті 8 та
статті 12 Закону України "Про туризм", Стратегії розвитку туризму і курортів, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 6 серпня 2008 року № 1088
р, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

Додаток 11 
в редакції, затвердженій рішенням Київської міської ради 

від від 11 лютого 2013 р. № 6/9063

Розміри орендної плати за земельні ділянки 
(у відсотках від нормативної грошової оцінки)

№№
п/п Види економічної діяльності  Відсотки

1 Житловий фонд 0,1

2 Виробнича діяльність, крім зазначеної в п.п.3,4,5,6 3

3 Виробництво дистильованих алкогольних напоїв 12

4 Виробництво тютюнових виробів 12

5 Тиражування звуко#, відеозаписів і програмного забезпечення 6

6 Виробництво ювелірних і подібних виробів, карбування монет 6

7 Роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 4

8 Роздрібна та оптова торгівля пальним 10

9 Будь#які види оптової торгівлі, крім п.8 7

10 Роздрібна торгівля алкогольними та тютюновими виробами 12 1

11 Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням 6

12 Речові ринки, роздрібна торгівля з лотків і на ринках, роздрібна торгівля поза магазинами 10

13 Інші види роздрібної торгівлі 6

14 Роздрібна торгівля продуктами харчування 3

15 Діяльність готелів, подібних засобів тимчасового розміщування 7

16 Діяльність ресторанів 8

17 Складське господарство 5

18 Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим
діяльність

10

19 Гаражно#будівельні, дачно#будівельні кооперативи 0,1

20 Інші автостоянки для збереження автотранспорту громадян 4

21 Індивідуальні гаражі на прибудинкових територіях та інших міських землях 0,1

22 Транспорт, поштова та кур'єрська діяльність 3

23 Видавнича діяльність (видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність) 3

24 Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення 5

25 Телекомунікації (електрозв'язок), комп'ютерне програмування, консультування, пов'язана з ним діяльність, надання
інформаційних послуг

10

26 Фінансова та страхова діяльність 12

27 Операції з нерухомим майном 10

29 Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку 12

29 Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань 10

30 Діяльність у сфері спорту 3

31 Освіта, охорона здоров'я, надання соціальної допомоги 3

32 Театральна та концертна діяльність, індивідуальна мистецька діяльність 3

33 Організування азартних ігор 12

34 Організування відпочинку та розваг 8

35 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту 8

36 Діяльність екстериторіальних організацій 8

37 Ведення товарного сільськогосподарського виробництва, сільське, лісове та рибне господарства, мисливство та
надання пов'язаних із ними послуг, лісозаготівлі

0,1

38 Транспортні засоби # дебаркадери на воді у разі будь#якої виробничо#економічної діяльності 12

39 Інші, що не увійшли до переліку 3

Примітка: Види економічної діяльності наведено згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (ДК 009:2010), прийнятою наказом Держспо%
живстандарту України від 11.10.2010 № 457.

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Додаток
до рішення Київської міської ради

01.11.2012 № 221/8505

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В м. КИЄВІ ДО 2015 РОКУ

ВСТУП
Туризм є одним із засобів досягнення цілей, визначених Стратегією

розвитку міста Києва до 2025 року, і передбачає перетворення столиці
України в інноваційний центр східноєвропейського регіону з потужною
конкурентною позицією та чіткими пріоритетами розвитку; у місто, що
зберегло і розвиває свою унікальність та історичний спадок, постійно під%
вищує якість життя мешканців і привабливість бізнесу, стратегічною ініці%
ативою, яка спроможна внести значний вклад в економічне зростання та
підвищення якості й комфорту життя мешканців міста. Це індустрія, яка
намагається мало впливати на навколишнє середовище та місцеву куль%
туру, водночас сприяє збільшенню прибутків, робочих місць і збережен%
ню місцевої екосистеми.

Упродовж останнього десятиліття до Києва щорічно приїздить близько
1 млн туристів (як з України, так і з%за кордону), що значно менше показ%
ників інших міст Східної Європи. При цьому Київ відстає і за темпами
зростання кількості туристів: за період 2000—2008 рр. середньорічний
приріст склав 5,3 %, у той час як у Празі — 7,3 %, Варшаві — 8,2 %.

Із року в рік туристична галузь набирає обертів, а успішне проведення
в м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу да%
ло унікальний шанс продемонструвати туристичні можливості країни і го%
товність столиці приймати туристів не тільки упродовж місяця, поки три%
вав чемпіонат, а й після його завершення. Сьогодні ЄВРО%2012 можна
розглядати як вдалий старт нової туристичної кампанії м. Києва.

Проведення ЄВРО%2012 дало поштовх до розвитку готельного госпо%
дарства: будівництво нових та покращення номерного фонду наявних го%
телів.

За період підготовки столиці до проведення ЄВРО%2012 відкрито 30
нових готелів на 2819 номерів. На київський ринок вийшли такі міжнарод%
ні бренди, як: Radisson, Intercontinental, Hyatt International, Hilton, Sheraton
Hotels & Resorts, Marriott International, Accor Group, Holiday Inn, Ramada
Encor та інші, що свідчить про чималу зацікавленість іноземних інвесторів
та готельних операторів щодо київського готельного ринку.

На сьогодні в м. Києві діють 167 закладів розміщення з загальним но%
мерним фондом 11086 номерів.

Під час проведення чемпіонату щоденно в готелях міста мешкало біля
6 тисяч туристів, з них — 4 тис. іноземців. Середній рівень завантажено%
сті закладів розміщення в цей період склав біля 55 % (середньорічний рі%
вень їх завантаженості в м. Києві у 2011 році склав 35 %).

Столиця в багатьох сферах презентувала себе набагато краще, ніж очі%
кували іноземні гості. За даними опитування, проведеного Німецькою ор%
ганізацією міжнародного співробітництва (GIZ), 76 % респондентів вважа%
ють Київ туристично привабливим містом та мають бажання відвідати міс%
то знову.

До 2015 року очікується збільшення потоку туристів у м. Київ у 2 рази
(до 3,0 млн осіб).

Реалізація Програми спрямована на вирішення актуальних проблем
розвитку сфери туризму м. Києва, головними з яких є:

* Недосконала нормативно%правова база, яка стримує залучення ін%
вестицій та впровадження сучасних технологій туристичної діяльності, не%
достатньо стимулює туристичний бізнес.

* Недостатня промоційна кампанія з популяризації м. Києва.
* Низький рівень маркетингової, інформаційно%довідкової та реклам%

ної діяльності з просування (особливо на зарубіжні ринки) туристичних
можливостей, об'єктів, послуг міста та організації їх замовлення.

* Недостатня з точки зору сучасних вимог номенклатура та якість ту%
ристичних послуг, високий рівень співвідношення ціна/якість, низька опе%
ративність та висока трудомісткість замовлення послуг та проведення
розрахунків.

* Туристична інфраструктура міста не відповідає сучасним вимогам.
Це стосується і транспортної інфраструктури (зокрема місць паркування,
стоянок та зупинок туристичного транспорту) та готельної інфраструктури
(невисокий рівень забезпеченості номерного фонду для різних категорій
споживачів), рекреаційної інфраструктури (зокрема об'єктів та місць від%
починку, розваг).

* Низька ефективність використання туристичних ресурсів, зон та об'%
єктів.

* Недостатній потенціал об'єктів для проведення ділових, культурних
та інших масових заходів.

* Малоефективне методичне, інформаційне та технічне забезпечення
екскурсійної діяльності.

Метою Міської цільової програми розвитку туризму в м. Києві до 2015
року (далі по тексту — Програма) є перетворення туризму в одну з най%
більш прибуткових галузей економіки Києва, що забезпечить значний
внесок у соціально%економічний розвиток міста шляхом збільшення до%
хідної частини бюджету Києва за рахунок податкових та валютних надхо%
джень, припливу інвестицій, збільшення кількості робочих місць, а також
створення сприятливих умов для відпочинку та зміцнення здоров'я меш%
канців і гостей міста за умов збереження і раціонального використання
культурно%історичної та природної спадщини Києва.

Розробка Програми проводилась з урахуванням Стратегії розвитку ту%
ризму і курортів України, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 6 серпня 2008 року № 1088%р, Стратегії розвитку міста Києва
до 2025 року, схваленої рішенням Київради від 15.12.2011 № 824/7060
(додаток 1).

Програма передбачає реалізацію комплексу завдань за пріоритетними
напрямами туризму, що сприятимуть розв'язанню соціально%економічних
проблем (додаток 2).

ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Основними напрямами вирішення проблеми розвитку сфери туризму

м. Києва є:
* Нормативно%правове забезпечення та регулювання туристичної ді%

яльності
Основними завданнями цього напряму є:
— Організація ефективної системи партнерства державних органів,

приватних підприємств та громадських організацій для подальшого роз%
витку туристичної діяльності, підвищення привабливості м. Києва та по%
кращення його іміджу як туристичного центру.

— Створення ефективної системи місцевих податків і зборів, спрямо%
ваної на розвиток туристичної діяльності м. Києва.

— Організація системи пільгового та дисконтного обслуговування ту%
ристів і окремих категорій населення, розробка та впровадження турис%
тичної "картки гостя м. Києва".

— Розробка системи заходів щодо підтримки підприємств туристичної
та курортно%рекреаційної сфер, що працюють на прийом туристів.

— Забезпечення безпеки туристів та охорони правопорядку біля об'єк%
тів туристичного показу.

— Забезпечення участі в міжнародних програмах з розвитку туризму,
організація міжнародної співпраці у сфері туризму.

* Розвиток інфраструктури туризму і гостинності
* Готельне господарство
Основними завданнями цього напряму є:
— Підтримка впровадження в м. Києві загальноєвропейської системи

якості в готельному та ресторанному секторі.
— Будівництво, реконструкція та переоснащення готелів.
* Рекреаційно%курортне господарство та туристичні зони
Основними завданнями цього напряму є:
— Проведення функціонального зонування існуючих рекреаційних та

туристичних зон у відповідності до ресурсів цих територій.
— Розробка та організація виконання програм ландшафтного та архі%

тектурного планування рекреаційних та туристичних зон.
— Проведення інвентаризації та створення реєстрів об'єктів і ресурсів

туристично%рекреаційної сфери м. Києва.
— Забезпечення достатньої кількості і раціонального співвідношення

об'єктів рекреаційного використання, туристичного показу, культурно%
розважального і спортивного призначення, сервісу та інформаційного об%
слуговування.

— Організація туристичних і екскурсійних маршрутів та послуг з вико%
ристанням місцевої специфіки та елементів пізнавального, подієвого, ре%
лігійного, спортивно%оздоровчого, екологічного та культурно%розважаль%
ного туризму.

— Організація маркування маршрутів у туристичних зонах і облашту%
вання їх вказівниками та засобами довідкової інформації.

— Обладнання ключових точок маршрутів в туристичних зонах місцями
відпочинку і пунктами особистої гігієни та засобами забезпечення питною
водою туристів та інших відвідувачів.

— Обладнання пунктів продажу сувенірної, супутньої та інформаційної
продукції.

* Транспортна інфраструктура туризму
Основними завданнями цього напряму є:
— Визначення базових маршрутів та створення місць паркування,

стоянок і зупинок туристично%екскурсійного транспорту.
— Розширення можливостей під'їзду та паркування транспортних за%

собів до місць масового відвідування об'єктів туристичного призначен%
ня.

— Розширення можливостей обслуговування туристів в аеропорту "Ки%
їв", на залізничних вокзалах та автостанціях м. Києва.

* Об'єкти туристичного призначення
Основними завданнями цього напряму є:
— Організація ремонту, відновлення функціонального та технічного

стану туристичних об'єктів і територій масового відвідування.
— Впровадження аудіозасобів мультимовного забезпечення туристич%

ного супроводу об'єктів масового відвідування.
— Організація створення об'єктів туристичного призначення, спортив%

них майданчиків у парках та інших зонах масового відвідування.
— Організація створення та розвитку загальнодоступних розважаль%

них закладів (ігрових, спортивних) різного рівня для різних категорій
туристів.

* Підтримка туристичної діяльності
Основними завданнями цього напряму є:
— Розробка пропозицій та сприяння розвитку перспективних для м.

Києва видів туризму, зокрема спортивно%оздоровчого, дитячого та моло%
діжного, ділового туризму.

— Розробка іміджевих стратегій Києва як туристичного міста — для
зовнішнього ринку (місця, відкриті усьому світу, безпечні і з розвиненою
туристичною інфраструктурою та багатою культурно%історичною спад%
щиною) та для внутрішнього ринку (місця, привабливі для гостей з різ%
них українських регіонів, цікаві та різноманітні для різних соціальних груп
туристів).

* Розвиток екскурсійної діяльності
Основними завданнями цього напряму є:
— Розширення та вдосконалення тематики міських та заміських екс%

курсій для киян і гостей міста.
— Формування бази даних типових екскурсій містом, надання акреди%

таційною комісією дозволів на право здійснення туристичного супроводу
у м. Києві та створення професійного реєстру екскурсоводів та гідів%екс%
курсоводів.

— Організація впровадження засобів мовної підтримки екскурсій, зок%
рема засобів індивідуальної трансляції різними іноземними мовами
(мультимовний аудіогід), інших засобів мобільного зв'язку.

* Впровадження ефективної іміджевої та маркетингової політики, яка
направлена на популяризацію м. Києва

Основними завданнями цього напряму є:
— Організація та проведення маркетингової кампанії з просування м.

Києва як туристичного центру на внутрішньому та зарубіжних ринках.
— Розробка партнерських програм за принципом державно%комерцій%

ного співробітництва.
— Організація та проведення моніторингу туристичної діяльності, цен%

тралізований збір статистичної інформації, створення загальнодоступної
бази статистичних та довідкових даних.

— Розвиток виставкової діяльності в м. Києві та участь в міжнародних
туристичних виставкових заходах за кордоном. Розробка та реалізація
єдиної концепції представлення міста Києва в рамках роботи стенду на
виставках.

— Виготовлення та придбання поліграфічної рекламно%інформаційної
та сувенірної продукції туристичних можливостей м. Києва.

— Організація реклами туристичних можливостей м. Києва в засобах
масової інформації.

— Організація функціонування та розвитку міського інтернет%порталу
туризму українською, російською, англійською, німецькою та іншими мо%
вами.

— Створення та видання календаря подій м. Києва та розміщення його
на інтернет%порталі.

— Узгодження використання зарубіжних інформаційних ресурсів і ре%
сурсів суміжних галузей, необхідних для розвитку туризму міста.

1. Затвердити Міську цільову програму розвитку туризму в м. Києві до
2015 року (далі — Програма), що додається.

2. Визначити Управління туризму виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) відповідальним за реалі%
зацію зазначеної Програми.

3. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Київської міської ради
від 14.07.2011 № 389/5776 "Про затвердження Програми розвитку туризму
в м. Києві до 2015 року" та від 09.07.2009 № 1000/2056 "Про Програму за%
безпечення безпеки туристів і екскурсантів у м. Києві до 2015 року".

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер%
жавній адміністрації) кожні півроку та щорічно подавати Київраді звіт про
хід виконання Програми.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі%
сію Київради з питань культури та туризму та постійну комісію Київради з
питань бюджету та соціально%економічного розвитку.

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

Продовження в наступних номерах

— Вирішення соціально%правових, нормативних і технологічних питань
впровадження електронного маркетингу туристичних можливостей міста
в мережах загального користування.

— Створення та забезпечення діяльності міської мережі туристично%ін%
формаційних центрів та пунктів.

* Кадрове та науково%методологічне забезпечення туристичної діяль%
ності

Основними завданнями цього напряму є:
— Організація аналізу потреб туристичної сфери в кадрах відповідної

кваліфікації.
— Підготовка пропозицій щодо навчальних програм та їх адаптації до

вимог туристичного ринку.
— Встановлення партнерських стосунків з міжнародними навчальними

закладами туристичного профілю.
— Удосконалення системи перепідготовки та підвищення кваліфікації

працівників туристичної галузі та готельного господарства.
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Виконання Програми дозволить забезпечити просування міста Києва

як туристичного центру, створити в столиці сучасну туристичну інфра%
структуру на рівні європейських стандартів та дасть можливість:

— створення єдиного та впізнаваного маркетингового образу та брен%
ду столиці, що втілює основні туристичні пропозиції міста для гостей;

— створення нових та модернізації/реконструкції існуючих місць турис%
тичної та відпочинкової інфраструктури м. Києва;

— зміцнення співпраці між державним і приватним секторами;
— залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку м. Києва;
— зростання кількості закладів розміщення до 179 одиниць на 13,0

тис. номерів;
— збільшення кількості в'їзних туристів до 3,0 млн. осіб;
— створення додаткових робочих місць до 3,5 тис.;

— збільшення додаткових надходжень до бюджету до 600,0 млн. грн.;
— збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів до 7,0 млрд. грн.
Показники очікуваних результатів, яких передбачається досягти в ре%

зультаті реалізації завдань та заходів Програми, наведені у додатку 2.
ФІНАНСОВЕ ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Виконання заходів Програми (додаток 2) передбачається за рахунок

коштів міського бюджету, інвестиційних коштів та інших джерел, не забо%
ронених чинним законодавством України.

Обсяги фінансування заходів Програми уточнюються та визначаються що%
річно відповідно до можливостей бюджету м. Києва, прийнятих інвестиційних
пропозицій і програм та пропозицій суб'єктів господарювання на відповідний
рік.

КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Координацію діяльності відповідних структур, пов'язаних із виконан%

ням Програми, та контроль за виконанням заходів здійснює відповідаль%
ний виконавець — Управління туризму виконавчого органу Київської місь%
кої ради (Київської міської державної адміністрації).

Відповідальний виконавець Програми подає Головному управлінню
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київ%
ської міської державної адміністрації), Головному фінансовому управлін%
ню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав%
ної адміністрації), постійним комісіям Київської міської ради з питань
культури та туризму узагальнену інформацію про стан виконання Програ%
ми за I півріччя до 25 вересня та за рік до 25 березня.

Відповідальний виконавець Програми щороку здійснює обгрунтовану
оцінку результатів виконання Програми та у разі потреби розробляє про%
позиції щодо доцільності продовження заходів, включення додаткових за%
ходів, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, строків вико%
нання заходів.

Після закінчення терміну реалізації Програми відповідальний викона%

Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Міської цільової програми розвитку туризму в м. Києві до 2015 року

Найменування
показника

Значення показника Найменування заходу Головний
розпорядник

бюджетних коштів,
інвестор

Джерела
фінансування

Прогнозні обсяги фінансування, тис. гривень Очікуваний результат

усього за роками усього за роками

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1. Нормативно#правове забезпечення та регулювання туристичної діяльності

Розробка та впровадження туристичної
картки ("Картка гостя м. Києва") для
відвідування об'єктів туристичного показу,
оплати транспортних послуг тощо, пільг
для пенсіонерів та дитячого туризму

Управління туризму Державний бюджет Систематизація туристичних
послуг. Заохочення більшої
кількості туристівМісцеві бюджети 90,00 30,00 60,00

Інші джерела 50,00 50,00

Разом 140,00 80,00 60,00

Кількість виданих
дозволів супроводу,
одиниць

120 50 35 35 Виготовлення дозвільної документації
фахівцям туристичного супроводу

Управління туризму Державний бюджет Удосконалення та забезпечення
регулювання туристичної
діяльностіМісцеві бюджети 55,00 25,00 15,00 15,00

Інші джерела

Разом 55,00 25,00 15,00 15,00

Кількість міжнародних
заходів, проведених за
участю представників 
м. Києва, одиниць

1 1 Забезпечення участі в міжнародних
програмах розвитку туризму, Діловій раді
Всесвітньої туристської організації
(щорічний членський внесок), організація
міжнародної співпраці в сфері туризму

Головне управління
комунального
господарства

Державний бюджет Участь в міжнародних проектах
та програмах

Місцеві бюджети 29,00 29,00

Інші джерела

Разом 29,00 29,00

Кількість міжнародних
заходів, проведених за
участю представників 
м. Києва, одиниць

3 1 1 1 Участь в міжнародних програмах
розвитку туризму, Діловій раді
Всесвітньої туристичної організації, в т. ч.
сплата членського внеску

Управління туризму Державний бюджет Участь в міжнародних проектах
та програмах. Отримання
необхідної методичної
допомоги, інформації про
міжнародний туризм і вивчення
міжнародного туристського
досвіду, прийняття участі у
семінарах та стажуванні в
рамках Всесвітньої туристичної
організації

Місцеві бюджети 150,00 50,00 50,00 50,00

Інші джерела

Разом 150,00 50,00 50,00 50,00

2. Розвиток інфраструктури туризму і гостинності

2.1. Готельне господарство

Кількість туристів 
у м. Києві, тис. осіб

9167,5 1516,5 2046,0 2605,0 3000,0 До 2015 року кількість туристів у
м. Києві збільшиться у 2 рази

Надходження до
бюджету м. Києва від
сплати туристичного
збору, млн. грн.

41,45 8,00 9,40 11,05 13,00

Кількість номерів 132 132 Будівництво готельно#реабілітаційного
комплексу на вул. Мануїльського, 32, 
м. Київ

ТОВ "Євроінфоскрін
Бізнескомпані ЛТД"

Державний бюджет Розширення готельної мережі
міста

Місцеві бюджети

Інші джерела 126510,00 126510,00

Разом 126510,00 126510,00

Кількість номерів 255 255 Будівництво адміністративно# готельного
комплексу "Пересвєт Плаза" 
на вул. О. Гончара, 69, м. Київ

ТОВ "Арікс" Державний бюджет Розширення готельної мережі
міста

Місцеві бюджети

Інші джерела 306500,00 306500,00

Разом 306500,00 306500,00

Кількість номерів 70 70 Будівництво багатоповерхового
навчально#виробничого корпусу з
готелем на вул. Генерала Жмаченка, 26,
м. Київ

Київський
університет туризму,
економіки і права

Державний бюджет Розширення готельної мережі
міста

Місцеві бюджети

Інші джерела 285000,00 285000,00

Разом 285000,00 285000,00

Кількість номерів 89 89 Капітальний ремонт#реконструкція
санаторію# профілакторію під готель на
вул. Гамарника, 56, Пуща#Водиця, м. Київ

ТОВ "Лікувально#
оздоровчий
профілакторій
"Дюбек"

Державний бюджет Розширення готельної мережі
міста

Місцеві бюджети

Інші джерела 320000,00 320000,00

Разом 320000,00 320000,00

Кількість номерів 95 95 Будівництво готельного комплексу "Дара"
на вул. Дмитрівській, 71/7, м. Київ

ТОВ "Грімальді" Державний бюджет Розширення готельної мережі
міста

Місцеві бюджети

Інші джерела 335300,00 335300,00

Разом 335300,00 335300,00

Кількість номерів 230 230 Будівництво торговельно#офісного
комплексу з готелем "Кроун Плаза",
закладами громадського харчування,
приміщеннями розважального
призначення та паркінгом на вул.
Фізкультури, 23 і 30, Короленківській, 16 #
20 та пров. Фізкультури, 5

ВАТ "ІТТ Плаза" Державний бюджет Розширення готельної мережі
міста

Місцеві бюджети

Інші джерела 140560,00 140560,00

Разом 140560,00 140560,00

Кількість номерів 0 Будівництво адміністративно# готельного
комплексу з вбудовано# прибудованими
приміщеннями громадського і
торговельного призначення з підземними
і надземними паркінгами 
на вул. Г. Сковороди, 21/16, м. Київ

ТОВ "Кріейтор" Державний бюджет Розширення готельної мережі
міста

Місцеві бюджети

Інші джерела 837450,00 837450,00

Разом 837450,00 837450,00

Кількість номерів 42 42 Будівництво готельного комплексу
"Остендорф" на вул. Нагірній, 25 (літ. Г),
м. Київ

Генріх Остендорф Державні кошти Розширення готельної мережі
міста

Місцеві бюджети

Інші джерела 47800,00 47800,00

Разом 47800,00 47800,00

2.2. Рекреаційно#курортне господарство та туристичні зони

Кількість об'єктів,
включених до реєстру
рекреаційних ресурсів,
одиниць

400 200 100 100 Проведення інвентаризації об'єктів
туристично#рекреаційної сфери м. Києва,
створення та ведення міського реєстру
рекреаційних ресурсів

Управління туризму Державний бюджет Створення бази даних об'єктів
та ресурсів туристично#
рекреаційної сфери м. КиєваМісцеві бюджети 400,00 200,00 100,00 100,00

Інші джерела

Разом 400,00 200,00 100,00 100,00

Кількість схем, одиниць 1 1 Розробка план#схеми рекреаційних та
пішохідних зон і пов'язаних з ними
туристичних маршрутів

Управління туризму Державний бюджет Систематизація рекреаційних
зон міста зручного сполучення
до/між нимиМісцеві бюджети 200,00 200,00

Інші джерела

Разом 200,00 200,00

2.3. Транспортна інфраструктура туризму

Створення туристичних інформаційних
пунктів на залізничному вокзалі, в
аеропортах та на автостанціях м. Києва

Головне управління
комунального
господарства

Державний бюджет Забезпечення туристів
довідковою інформацією

Місцеві бюджети 150,00 150,00

Інші джерела

Разом 150,00 150,00

Кількість схем, одиниць 1 1 Визначення та створення місць
паркування, стоянок і зупинок
туристично# екскурсійного транспорту та
їх облаштування відповідними
інформаційними знаками

Головне управління
комунального
господарства

Державний бюджет Створення дорожніх умов для
проведення автобусних
екскурсійМісцеві бюджети 235,00 235,00

Інші джерела

Разом 235,00 235,00

1. Ініціатор розроблення Програми Управління туризму виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації)

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу
виконавчої влади про розроблення Програми

Доручення Київського міського голови від 11.01.2010 № 47649/05
щодо забезпечення розробки проекту Програми

3. Розробник Програми Управління туризму виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації)

4. Співрозробники Програми #

5. Замовник (відповідальний виконавець) Програми Управління туризму виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації)

6. Учасники (співвиконавці) Програми # Головне управління комунального господарства
# Головне управління транспорту та зв'язку
# Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з
громадськістю

7. Термін реалізації Програми 2012 # 2015 роки

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні
Програми (для комплексних програм)

Бюджет м. Києва

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, всього, у тому числі:

2472358,0 тис. грн.

9.1. Коштів бюджету м. Києва 23478,0 тис. грн.

9.2. Кошти інших джерел 2448880,0 тис. грн.

Додаток 2
до Програми

Перелік завдань та заходів Міської цільової програми розвитку туризму в м. Києві до 2015 року

вець складає заключний звіт про результати її виконання та подає його
на розгляд сесії Київської міської ради, Головному управлінню економі%
ки та інвестицій та Головному фінансовому управлінню виконавчого ор%
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання
Програми.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега
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РЕКЛАМНА ПЛОЩА
Хрещатик 20 лютого 2013 року

Солом'янсь ий районний с д м. Києва (м. Київ, в л. М. Кривоноса, 25,
аб. 14) ви ли ає на 14.30 05.03.2013 ро Ш това Владислава Івановича я
відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ "У р азпромбан " до Ковальова
Оле сія Юрійовича, Ш това Владислава Івановича про стя нення забор ованості за
редитним до овором.
При цьом повідомляємо, що в разі Вашої неяв и в с дове засідання без

поважних причин або не повідомлення про причини своєї неяв и с д виріш є
справ на підставі наявних ній до азів.

С ддя Шереметьєва Л. А.

Дарниць ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача Сєдо ов Анн
Володимирівн , останнє відоме місце прожинання: м. Київ, пр-т Бажана, 10, в. 152.
Вам необхідно 15 березня 2013 ро о 09.05 з'явитися до Дарниць ою районно о
с д м. Києва за адресою: м. Київ. в л. Севастопольсь а, 14, аб. 3 на роз ляд
цивільної справи за позовом Чернявсь о о Ма сима Валентиновича до Сєдо ової
Анни Володимирівни про розірвання шлюб .

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.

Київсь а місь а державна адміністрація
повідомляє, що за рез льтатами он рс по зал ченню інвесто-

ра до розміщення ре лами в ліфтах житлових б дин ів ом наль-

ної власності міста Києва переможцем визначено ТОВ "ІНТЕР

ФІНАНС УКРАЇНА", рез льтати затверджені розпорядженням

Київсь ої місь ої державної адміністрації від 15.02.2013 № 207.

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 адміністраці-
єю) відповідно до рішення Київсь ої місь ої ради від
24.05.2007 № 528/1189 "Про затвердження Поло-
ження про порядо проведення інвестиційних он-
рсів для б дівництва, ре онстр ції, реставрації

тощо об'є тів житлово о та нежитлово о призначен-
ня, незавершено о б дівництва, інженерно-тран-
спортної інфрастр т ри міста Києва", та розпоряд-
ження Київсь ої місь ої державної адміністрації від
17.01.2013 № 45 "Про проведення інвестиційно о
он рс із зал чення інвестора до реалізації інвес-
тиційно о прое т б дівництва об'є та ба ато-
ф н ціонально о призначення та омпле сно о
бла о строю с вер на Поштовій площі с ла-
ді прое т "Ре онстр ції транспортної розв'яз-
и на Поштовій площі Подільсь ом районі".

1.Інформація про об'є т інвест вання:

1.1.Об'є том інвест вання є б дівництво об'є та
ба атоф н ціонально о призначення та омпле сно-
о бла о строю с вер на Поштовій площі о ремою
чер ою б дівництва с ладі прое т "Ре онстр ція
транспортної розв'яз и на Поштовій площі Поділь-
сь ом районі".

1.2.За альна площа об'є та інвест вання —
10 060,00 в. м, том числі:

1.2.1.За альна площа об'є та № 1 — 7 850,00 в. м,
том числі:

підземна частина — 7 150 в. м.

наземна частина — 700 в. м.

1.2.2.За альна площа об'є та № 2 — 1 190,00 в. м.

1.2.3.За альна площа об'є та № 3 — 1 020,00 в. м.

1.3. Орієнтовна вартість б дівництва об'є та —
67 905, 00 тис. (шістдесят сім мільйонів дев'ятсот п'ять
тисяч) рн без ПДВ, рім то о, ПДВ 13 581,00 тис. (три-
надцять мільйонів п'ятсот вісімдесят одна тисяча) рн.

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 ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації).

2.2.Замовни ом під отовчих (перед он рсних)
робіт та замовни ом б дівництва об'є та інвест ван-
ня є ом нальне підприємство "Дире ція б дівниц-
тва шляхово-транспортних спор д м. Києва" (далі —
Замовни ).

2.3.Прое т вання та б дівництво здійснюється
відповідно до ладено о інвестиційно о до овор
між інвестором, замовни ом б дівництва та ор ані-
затором он рс .

2.4. Інженерні мережі, я і потрапляють в зон ви о-
нання б дівництва об'є та інвест вання, в становле-
ном поряд пере ладаються за ошти інвестора.

Інженерні мережі, я і належать до ом нальної
власності територіальної ромади м. Києва і потрап-
ляють в зон б дівництва, після їх пере лад и інвес-
тором встановленом поряд передаються та за-
рахов ються до ом нальної власності територіаль-
ної ромади м. Києва.

Про ладання інженерних мереж — водо-, тепло-,
еле тропостачання, телефонізації, аналіз вання,
водозлив та інших, необхідних для ф н ціон вання
об'є та інвест вання — ви он ється за рах но ін-
вестора.

2.5.Після введення об'є та інвест вання в е спл -
атацію інвестор в становленом поряд оформляє
на ньо о право власності, рім тих інженерних ме-
реж, я і після за інчення б дівельних робіт переда-
ються та зарахов ються до власності територіальної
ромади міста Києва.

2.6.Земельні та майново-правові питання виріш -
ються замовни ом та інвестором встановленом
чинним за онодавством У раїни поряд .

3. Основні мови он рс :

3.1.Фінанс вання інвестором сіх витрат, пов'яза-
них з прое т ванням, пере ладанням інженерних
мереж, б дівництвом, введенням об'є та інвест -
вання в е спл атацію та йо о бла о строєм.

3.2.Надання часни ом он рс он рсно о за-
безпечення — арантії бан щодо забезпечення ви-
онання ним фінансових зобов'язань перед місь им
бюджетом (пп. 3.3, 3.4), що вини н ть на підставі ін-
вестиційно о до овор .

3.3.Сплата ор анізатор он рс оштів на ство-
рення соціальної та інженерно-транспортної інфрас-
тр т ри міста Києва не менше 5 % від орієнтовної
вартості б дівництва об'є та інвест вання без рах -
вання ПДВ, що становить не менше 3 395,25 тис. (три
мільйони триста дев'яносто п'ять тисяч двісті п'ятде-
сят) рн разі визнання часни а переможцем.

Зазначені ошти інвестором сплач ються нас-
т пном поряд :

- 25 % оштів — не пізніше 10 днів з дня наб ття
чинності інвестиційним до овором;

- 25 % оштів — не пізніше 6 місяців з дня наб ття
чинності інвестиційним до овором;

- 50 % оштів — не пізніше 12 місяців з дня наб ття
чинності інвестиційним до овором.

3.4.Компенсація ор анізатор он рс витрат,
пов'язаних з під отов ою та проведенням інвести-
ційно о он рс , розмірі 1 % від орієнтовної вар-
тості б дівництва об'є та без рах вання ПДВ, що
становить 679 050,00 (шістсот сімдесят дев'ять ти-
сяч п'ятдесят) рн, разі визнання часни а пере-
можцем, сплач ється протя ом 10 робочих днів з
дня набрання чинності інвестиційним до овором.

3.5. Кошти, сплачені інвестором в я ості омпенса-
ції ор анізатор он рс витрат, пов'язаних з під о-
тов 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.

3.6.Відш од вання переможцем он рс замов-
ни під отовчих робіт оштів за ви онання перед-
он рсних робіт т.ч. за розроб орієнтовних тех-
ні о-е ономічних по азни ів, передпрое тних про-
позицій, що сплач ється/відш одов ється замовни-

відповідно до представлено о ним ошторис не
пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня набрання
чинності інвестиційним до овором.

3.7.Відш од вання переможцем он рс замов-
ни б дівництва оштів за оформлення правовста-
новлюючих до ментів на земельн ділян , необхід-
н для реалізації прое т , її тримання та інші робо-
ти, ви онані замовни ом б дівництва в рам ах с п-
роводження інвестиційно о прое т відповідно до
представлених ошторисів, але не пізніше 10 (деся-
ти) робочих днів з їх надання інвестор .

3.8.Сплата реєстраційно о внес в розмірі 3
400,00 (три тисячі чотириста) рн на розрах н о-
вий рах но №31515934700001 в ГУ ДКСУ м. Ки-
єві, МФО 820019, од ЄДРПОУ 37993783, одерж -
вач — ГУ ДКСУ м. Києві.

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

3.10. Переможцем он рс визнається претен-
дент, пропозиції я о о відповідають мовам он р-
с та я ий запропон вав найбільш ви ідні мови для
територіальної ромади м. Києва та реалізації інвес-
тиційно о прое т .

3.11. Інвестиційний до овір ладається протя ом
30 алендарних днів з дня отримання переможцем
он рс а цепт он рсних пропозицій. Я що про-
тя ом 30 алендарних днів переможець інвестицій-
но 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 .

3.12. Термін реалізації інвестиційно о прое т по-
винен б ти не більше нормативно о, що визначаєть-
ся прое тно- ошторисною до ментацією. Інвестор
(переможець он рс ) зобов'яз ється розробити,
по одити та затвердити встановленом поряд
прое тно- ошторисн до ментацію не пізніше, ніж
через 6 місяців з дня ладання інвестиційно о до о-
вор . На підставі затвердженої прое тно- ошторис-
ної до ментації протя ом 30 днів з момент її зат-
вердження сторони до овор визначають рафі фі-
нанс вання та реалізації прое т шляхом підписання
додат ової оди до інвестиційно о до овор , я а
б де йо о невід'ємною частиною.

3.13. На підставі затвердженої прое тно- ошто-
рисної до ментації протя ом 30 днів з момент її
затвердження сторони до овор визначають рафі
фінанс вання та реалізації прое т шляхом підпи-
сання додат ової оди до інвестиційно о до овор ,
я а б де йо о невід'ємною частиною.

3.14. Інвестор (переможець он рс ) зобов'яз єть-
ся що вартально в письмовій формі подавати ор ані-
затор он рс інформацію щодо стан реалізації ін-
вестиційно о прое т в цілом та о ремих йо о етапів
за формою, наданою ор анізатором он рс .

3.15. Ор анізатор он рс має право розірвати
до овір в односторонньом поряд випад неви-
онання або неналежно о ви онання інвестором зо-
бов'язань, передбачених пп. 3.1, 3.3, 3.4, 3.7, 3.13
мов он рс або інших мов інвестиційно о до о-
вор (в т.ч. передбачених рафі ом фінанс вання та
реалізації прое т , що передбачений п. 3.13).

3.16. У разі неви онання інвестором зобов'язань
за інвестиційним до овором питання розірвання ін-
вестиційно о до овор за пропозицією ор анізатора
он рс виноситься на роз ляд Комісії.

3.17. Після роз ляд Комісією та прийняття нею рі-
шення ор анізатор он рс повідомляє інвестора про:

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

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

У разі не с нення інвестором пор шень мов ін-
вестиційно о до овор протя ом 37 алендарних
днів з дня направлення ор анізатором он рс на
адрес інвестора, зазначен в інвестиційном до о-
ворі, повідомлення про розірвання, до овір б де
вважатись розірваним.

3.18. У разі с нення інвестором пор шень мов
інвестиційно о до овор інвестор листом повідом-
ляє ор анізатора он рс про ви онання фінансо-
вих зобов'язань та надає інформацію про фа тич-
не ви онання робіт з ідно з мовами інвестиційно-
о до овор .

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

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

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

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

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

№
п/п

Балансо трим вач (юридична адреса, онта тний
телефон)

Дані про об’є т оренди

Хара те-
ристи а Місцезнаходження

За альна
площа,
в. м

Цільове ви ористання приміщення
Ма симально

можливий стро
оренди

Орендна плата
за 1 в. м, рн

Розмір місячної
орендної плати,

рн
Приміт а

1.

КП "Київжитлоспеце спл атація"
01034, м. Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

тел: 234-23-24

1 поверх,
підвал

просп. Правди, 66-а,
літ. А 70,00 Приватний навчальний за лад (с б'є т

осподарювання, що здійснює освітню діяльність) 2 ро и 364 дні
Станом на жовтень 2012

20,95 1466,72

2. 1 поверх просп. Геор ія Гон адзе,
20, літ. В' 80,80 Розміщення с б'є та осподарювання, що здійснює

поб тове обсл ов вання населення 2 ро и 364 дні
Станом на листопад 2012

29,09 2350,42

3. 1 поверх,
підвал

просп. Ро осовсь о о,
10, літер А 513,90 Розміщення с б'є та осподарювання, що здійснює

поб тове обсл ов вання населення 2 ро и 364 дні
Станом на р день 2012

27,91 14341,14

4.
Ком нальне підприємство "Київпастранс",

в л. Набережне шосе, 2,
м. Київ, 04070, тел. 254-65-20, 279-20-31

Гр па інвентарних об'є тів, а саме: Станом на 30.11.2012

1 поверх в л. Чистя івсь а,
19-А, літ. А'

62,70 Офіс
2 ро и 364 дні

49,85 3125,71

221,40 Майстерня, що здійснює технічне обсл ов вання
та ремонт автомобілів 66,47 14716,25

5. Ком нальне підприємство "Київпастранс" 1 поверх в л. Празь а, 12, літ. А 194,60 Їдальня, я а не здійснює продаж товарів
піда цизної р пи 2 ро и 364 дні 47,66 9274,67

6. Ком нальне підприємство "Київпастранс"

Гр па інвентарних об'є тів, а саме:

2 ро и 364 дні

21,73 18714,991 поверх
в л. Чистя івсь а,

19-А, літ. А

376,97 Виробнича діяльність непродовольчих товарів
(виробництво медичної техні и)3 поверх 484,10

2 поверх 44,20 Офіс 46,57 2058,57

1 поверх в л. Чистя івсь а,
19-А, літ. А'

17,80 Виробнича діяльність непродовольчих товарів
(виробництво медичної техні и) 21,74 791,21

2 поверх 18,60

7 Ком нальне підприємство "Київпастранс" 2 поверх в л. Виборзь а, 111,
орп. 1 21,15 Тор овий об'є т з продаж автомобілів 2 ро и 364 дні

Станом на 31.10.2012
140,02 2961,44

8 Ком нальне підприємство "Київпастранс"

Гр па інвентарних об'є тів, а саме:

2 ро и 364 дні
79,90 1374,25

3 поверх просп. А адемі а
Корольова, 7, літ. А 17,20 Офіс

1 поверх просп. А адемі а
Корольова, 7, літ. Б 185,00 Виробнича діяльність непродовольчих товарів 31,71 5867,17

9

Ком нальне підприємство
Міжнародний аеропорт "Київ" (Ж ляни)

03036, м. Київ, просп. Повітрофлотсь ий, 79,
тел. 339-22-48, 249-01-36 фа с

1 поверх просп. Повітрофлот-
сь ий, 86, літ. М 53,40 Офіс 2 ро и 364 дні

Станом на 01.11.2012
87,78 4687,50

10. 1 поверх просп. Повітрофлот-
сь ий, 86-а, літ. В 30,40 С лад, амера схов , араж 2 ро и 364 дні

Станом на 20.12.2012
36,78 1118,00

11. 1 поверх просп. Повітрофлот-
сь ий, 86-а, літ. В 15,60 Офіс 2 ро и 364 дні 103,69 1617,50

12. 1 поверх просп. Повітрофлот-
сь ий, 86-а, літ. В 77,40 Майстерня, що здійснює технічне обсл ов вання

та ремонт автомобілів 2 ро и 364 дні 58,23 4506,66

13. Амб латорно-полі лінічний за лад
"Київсь ий місь ий дитячий діа ностичний центр"

02068, м. Київ, в л. Урлівсь а, 13,
тел. 220-19-57

1 поверх в л. Урлівсь а, 13 5,00 Тор овий об'є т з продаж продовольчих товарів,
рім товарів піда цизної р пи 2 ро и 364 дні

Станом на 16.01.2013
75,33 376,67

14. 1 поверх в л. Урлівсь а, 13 5,00 Розміщення бан омат 2 ро и 364 дні
Станом на 16.01.2013

298,35 1491,76

15. Київсь а місь а лінічна лі арня № 6
03680, м. Київ, просп. Комарова, 3, тел. 497-12-38 1 поверх просп. Космонавта

Комарова, 3, орп. 5 71,00 Приватний за лад охорони здоров'я (розміщення
16-ти зрізово о омп'ютерно о томо раф ) 2 ро и 364 дні

Станом на 31.10.2012
67,95 4824,17

16.
Ком нальне підприємство "Володимирсь ий рино "

(03150, м. Київ, в л. Горь о о, 115,
тел. 529-02-33)

1 поверх в л. Горь о о, 115 84,63 Кафе, що не здійснює продаж товарів піда цизної
р пи 2 ро и 364 дні

Станом на 01.12.2012

86,92 7356,00

17.
Київсь а місь а лінічна лі арня № 5,
03115, м. Київ, в л. Відпочин , 11,
тел. 450-82-55, 424-10-09 фа с

1 поверх в л. Відпочин , 11,
орп. 1 1,00 Платіжний термінал 2 ро и 364 дні

Станом на 30.09.2012

414,03 414,03

18.

Київсь а місь а лінічна лі арня
швид ої медичної допомо и

02660, м. Київ, в л. Братиславсь а, 3,
тел. 527-69-13, 518-04-44 фа с

1 поверх в л. Братиславсь а, 3,
орп. 2 151,00 Кафе, що не здійснює продаж товарів піда цизної

р пи 2 ро и 364 дні
Станом на 30.11.2012

50,91 7686,67

19.
Київсь а місь а лінічна лі арня № 3,
02125, м. Київ, в л. П. Запорожця, 26,

тел. 540-95-25
підвал в л. Петра Запорожця,

26, орп. 2 63,34 Кафе, що не здійснює продаж товарів піда цизної
р пи 2 ро и 364 дні

Станом на 31.10.2012

32,21 2040,00

20. Київсь а місь а лінічна лі арня № 4,
м. Київ, в л. Солом'янсь а, 17, тел. 275-81-88 1 поверх в л. Солом'янсь а, 17,

орп. 2 50,00 Апте и, що реаліз ють отові лі и 2 ро и 364 дні
Станом на 27.11.2012

89,32 4466,00

21. Ком нальне підприємство "Київсь а місь а
стоматоло ічна полі ліні а"

04050, м. Київ, в л. Пимонен а, 10-А,
тел. 484-01-59, 482-12-69 фа с

2 поверх в л. Пимонен а, 10-А 54,00 Офіс 2 ро и 364 дні
Станом на 31.08.2012

125,31 6766,58

22. 1 поверх в л. Пимонен а, 10-А 11,00 Тор івля непродовольчими товарами (продаж
стоматоло ічних матеріалів) 2 ро и 364 дні

Станом на 30.09.2012
136,28 1499,09

23.
Київсь а місь а рада

01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36,
тел. 202-70-74, 270-61-09 фа с

Гр па інвентарних об'є тів, а саме:

2 ро и 364 дні 1 ривня на рі

Б дівля з обмеженим режимом
дост п . Для ладання до ово-
р оренди обов'яз ове ладан-

ня охоронно о до овор на
об'є т льт рної спадщини

1 поверх в л. Хрещати , 36, літ. Б 100,00
Ком нальне підприємство, я е част ово
трим ється за рах но місцево о бюджетпідвал

в л. Хрещати , 36, літ. А
195,10

1 поверх 489,37

24. ДКП інотеатр "Росія"
02156, м. Київ, в л. Мілютен а, 19, тел. 518-40-91

1 поверх
в л. Мілютен а, 19

1,00 Інше ви ористання нер хомо о майна ( ран-
машина "М'я а і раш а") 2 ро и 364 дні

Станом на 30.09.2012
2 поверх 1,00 177,94 355,87

25.
Дитяча лінічна лі арня № 3

Солом'янсь о о район м. Києва,
03151, м. Київ, в л. Волинсь а, 21, тел. 242-22-91, 95

1 поверх
(хол) в л. Соціалістична, 12 3,00 Тор овельний автомат, що відп с ає продовольчі

товари ( авово-сне овий автомат) 2 ро и 364 дні
Станом на 01.01.2013

106,36 319,10

26.
У раїнсь ий державний центр

т ризм і раєзнавства чнівсь ої молоді
01135, м. Київ, в л. Пестеля, 5-7, тел. 531-19-98

1 поверх
(праве
рило)

в л. Пестеля, 5-7 88,20 Кафе, я і не здійснюють продаж товарів
піда цизної р пи 2 ро и 364 дні

Станом на 10.02.2013

118,74 10472,42

б х о л а ш а н с

р і п р и т и

л е л е і я о а з а

щ а о с б о р н ф

а р а р а т м а і

о т и л ь й о н л а н

о и с о і о а

в а п і т о л і й ж

Відповіді на сканворд 

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
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Спортивні новини

Боротьба. Українські спортсмени здобули 
чотири перемоги на міжнародному турнірі 
в Києві
У Києві відб вся міжнародний т рнір з вільної та жіночої боротьби.

У раїнці здоб ли чотири перемо и — одн чолові и і три — жін и. У чо-
лові ів семи ва ових ате оріях золото виборов лише Ален Засєєв
(до 120 ), здолавши фіналі сво о співвітчизни а Оле сандра Хоця-
нівсь о о. В інших ва ових ате оріях раїнці задовольнялися третіми
місцями: Юрій Леденьов (до 55 ), Єв ен Хавілов (до 60 ), Арсен Еді-
аров (до 66 ), Андрій На орний та Гіві Чихладзе (обидва — до 74 ),
Ібра ім Алдатов (до 84 ) та Павло Олійни (до 96 ). У жіночих зма-
аннях медалі здоб ли: Тетяна Лазарєва (до 51 ), Аліна Стадни (до
67 ) та Катерина Б рмістрова (до 72 ). Др і місця посіли Лілія Го-
рішна (до 51 ) і Тетяна Омельчен о (до 55 ). Третіми б ли Марія Лі-
вач (до 48 ), Наталія Синишин (до 55 ), Тетяна Лавренч і Карина
Стан ова (обидві — до 59 ). Більше всіх перемо на рах н росій-
сь их атлетів — шість

Шахи. Василь Іванчук — бронзовий призер 
Меморіалу Володимира Петрова
В Юрмалі (Латвія) відб лися зма ання з шахів Меморіал Володими-

ра Петрова. У т рнірі взяли часть 105 спортсменів. Першість прохо-
дила за швейцарсь ою системою (між собою з стрічалися с перни и
з приблизно рівними рез льтатами). Провідний шахіст У раїни Василь
Іванч , я ий посідає 11 місце в лютневом рейтин ФІДЕ, став тре-
тім на Меморіалі Володимира Петрова. За підс м ами 14 т рів раїн-
сь ий росмейстер здоб в бронзов на ород , перше місце — в поля-
а Радослава Войташе а, “срібло” виборов росіянин Володимир Мала-
хов

Біатлон. Визначено склад національної збірної
на чемпіонат Європи
Сьо одні в Банс о (Бол арія) розпочнеться чемпіонат Європи з біат-

лон . Зма ання пройд ть дорослій та юніорсь ій ате оріях. Збірна
У раїни вист пить та их с ладах: жін и — Олена Під р шна, Юлія
Джима, Яна Бондар, Надія Бєл іна, Катерина Цесельс а, Марія Панфі-
лова; чолові и — Сер ій Семенов, Артем Прима, Дмитро Підр чний,
Віталій Кільчиць ий, Оле сандр Дахно, Дмитро Р синів; юніор и — Іри-
на Варвінець, Алла Гілен о, Юлія Ж раво , Юлія Бри инець, Ірина Бе-
ан, юніори — Р слан Т ален о, Артем Тищен о, Іван Моравсь ий,
Оле сій Петрен о. Першість триватиме до 26 люто о

Теніс. Двоє наших співвітчизників потрапили 
до основної сітки турніру серії ATP
Ілля Марчен о та Оле сандр Дол ополов — в основній сітці т рнір

серії ATP, що нині триває в Мемфісі (США). Ілля, я ий долав сито ва-
ліфі ації, вирішальном поєдин здоб в перемо над Меттью Ебде-
ном (Австралія) з рах н ом 4:6, 6:3, 6:1. А перша ра ет а У раїни Оле -
сандр Дол ополов потрапив напрям . У першом олі Дол ополов зі-
рає з німцем Бйорном Фа , а Ілля Марчен о — з японцем Кеї Ніши о-
рі, посіяним під п’ятим номером

Температура —2°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 90 %

Температура +2°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 83 %

Температура +1°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 90 %

Прогноз погоди на 20 лютого 2013 року

ОВНИ, дзвін и, орот і поїзд и, обмін д м ами має сенс пере-
нести на перш половин дня, де слід попрацювати над дрібними
помил ами з те стами, інформаційними джерелами. Попол дні ва-
ша мрійливість а тивіз ється, зросте нервозність. Старайтеся не
онцентр ватися на власних проблемах, ни айте завзято від-
стоювати свою свобод ..
ТЕЛЬЦІ, до обід переосмисліть отриман інформацію, з’яс єть-

ся, що ваші підозри стосовно порядності інших людей б ли небез-
підставними. У др ій половині дня при от йтеся до тіснішо о он-
та т з близь ою ріднею, дистанційних пере оворів з родичами.
Стос н и з членами сім’ї, оле ами, поп тни ами мож ть стати я
приємною несподіван ою, та і приводом для роздрат вання.
БЛИЗНЯТАМ дозволяється лін ватися до обід , зе ономите до-

ро оцінні сили, я і знадобляться др ій половині дня, оли дове-
деться пірн ти вир сімейних та фінансових лопотів. Зайнятися
пош ами подар н ів чи завзято попрацювати над ви ідним за-
мовленням та заробити рошей.
РАКАМ зран орисно навантажити міз и й поб ти на самоті,

розпочата робота безперспе тивна й заведе безвихідь. Попол -
дні повіють романтичні вітри, спрямов ючи життєве с дно до лю-
бовно о бере а, там осиротілих д ш че ає аз а ч ттєвих насолод,
в парі з ідеалом серця, про я ий ви та мріяли. Годі ховатися,
прийшла пора для ре лами талантів, демонстрації дося нень та за-
воювання поп лярності соці мі.
ЛЕВИ, до обід слід завершити давні справи, др а половина

дня принесе різ змін настрою і може позбавити здатності тве-
резо мислити. С оріш за все, вас несподівано з’явиться особис-
та таємниця (любовна, фінансова) або ви станете володарем ч -
жо о се рет чи омпромат , що додасть надмірно о апломб .
ДІВИ, про алини в фаховій сфері слід завершити до обід . Зоря-

ний час е спериментів зміщається на др половин дня. Попри пе-
реживання і навіть стресові сит ації, зад мане вінчається спіхом.
Але та ий фінал можливий, я що вас ідеальні взаємини з партне-
рами, ви є тон им знавцем людсь ої психоло ії і ваш діловий оле -
тив пронизаний щирою вірою в спіх, я ий... і матеріаліз ється.
ТЕРЕЗИ, події першої половини дня подар ють радість, стан ть

доброю підзаряд ою для д ші. Попол дні запан є штормова атмо-
сфера, і я що вдасться тримати себе під онтролем, не зламатися
під тис ом непередбачених змін, вам пощастить дося ти апо ею
на сердечном фронті.
У СКОРПІОНІВ ч довий день трі мфів, д ша співатиме від лю-

бові, щастя та радощів, адже всі зад ми (насамперед романтичні)
вдад ться на слав . За долю родичів та людей, що переб вають
дале о (чи за ордоном), не переймайтеся, зосередьтеся (з пра -
тичним прицілом) на тих, хто пор ч, вони — джерело вашо о щас-
тя та спішно о р х в світле завтра.
СТРІЛЬЦЯМ слід свідомити, щоб не трапилося — все на бла-

о. У даном випад це не психотерапевтичне за линання, а прос-
та онстатація фа т . Присвятіть день домашнім проблемам, рід-
ним в рай необхідна ваша т рбота, ва а, підтрим а. Атмосфера в
родині, особистом житті наповнена щасливими обнадійливими
перспе тивами. Т т ваша по ровитель а — Форт на! Тож б дь-я і
е стремальні сит ації є швид оплинними і по ли ані реор аніз ва-
тися для повноцінної самореалізації. Робіть став на власний ар-
сенал енер орес рсів.
КОЗОРОГИ, день може старт вати з сімейної або ділової свар-

и. Втім, б ря на подив швид о вщ хне, онфлі т з близь ими чи
на офіційном рівні за інчиться щирим примиренням, і я що ви
всти ли наламати дров, не полін йтеся за ладити свою провин , а
оли винна інша сторона, зробіть ви ляд, що нічо о і не б ло. Не
арячіться відповідь на ч жі апризи, чо о б вам це не ошт ва-
ло. Але я що з вами обійшлися несправедливо, знайте собі цін і
не дозволяйте себе приниж вати.
ВОДОЛІЯМ слід зайнятися (до обід ) інтеле т альною діяльніс-

тю, др ій половині дня ваші раціональні розд ми несподівано
зміняться висо ою вразливістю і острою ч тливістю до нав олиш-
ніх подій. С оріше всьо о доведеться стати “швид ою допомо-
ою” — бо ом сь знадобиться ваша бла одійна поміч.
У РИБ ч дова пора для творчо о, д ховно о і ар’єрно о злет .

Має сенс вибрати саме цей день для першо о любовно о поба-
чення, ділової презентації, дебютів на ромадсь ом поді мі тощо,
аби задати позитивний темп на майб тнє. Б дьте серед п блі и,
нині ви асоціюєтеся із центром равітації Всесвіті нав оло я о о
обертаються всі ала ти и!

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Будівельник" взяв 
реванш у "Ферро"
Київський клуб вперше у сезоні переміг опонентів із Запоріжжя
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У вітчизняній С перлізі від-
б лися з стрічі за частю
столичних л бів. У цен-
тральном матчі цьо о і -
рово о дня лідер першості
“Б дівельни ” на виїзді
здоб в вольов перемо
над запорізь им “Ферро” з
рах н ом 75:68. За важи-
мо, що попередніх по-
єдин ах ияни зазнавали
пораз и і лише з третьої
спроби підопічні Айнарса
Ба атс іса спромо лися
змінити сит ацію на ра-
ще. А ось інший столичний
л б БК “Київ” продовж є
про равати. Цьо о раз
“вов и” роз ромно пост -
пилися Дніпропетровсь
місцевій оманді. З стріч
завершилася з рах н ом
84:59 на ористь “Дніпра”

Центральний поєдинок ігрового

дня у Суперлізі повинен був дати

відповідь на питання, чи здатний

“Будівельник” хоч раз у сезоні обі�

грати запорізький “Ферро”. До цьо�

го кияни програли обидва поєдин�

ки, хоча битви були цілком запек�

лими. Ще на дебюті зустрічі стало

зрозуміло, що господарі не готові

продовжити серію перемог. Центро�

вий “Будівельника” Михайло Анісі�

мов одразу встановив контроль у

підборах під щитом супротивника, а

Малькольм Ділейні взявся підтри�

мувати його результативними кид�

ками. Як наслідок, гості зробили

помітний ривок 9:1. Різниця у 

8 очок протривала до кінця першої

чверті. Багато в чому “Ферро” три�

мався, як�то кажуть, “на плаву” ли�

ше завдяки індивідуальним діям Де�

ніела Вернера.

Все змінилося з початком другої

десятихвилинки. Свою гру віднай�

шов лідер атак “Ферро” Ренді Кал�

пеппер: після кількох влучань аме�

риканського баскетболіста раху�

нок став на користь господарів

майданчика. До того ж, у середині

чверті неспортивний фол отримав

Ріхардс Куксікс, і ініціатива повні�

стю перейшла до запоріжців. Втім,

перевага, яку здобули кияни у по�

передньому відрізку часу, дозво�

лила їм завершити першу полови�

ну зустрічі за рівного рахунку —

39:39.

Після великої перерви на вболі�

вальників знову чекала своєрідна

несподіванка. Від запалу запорізь�

ких баскетболістів не залишилось й

сліду, натомість у складі гостей знай�

шлися гравці, які спромоглися взяти

гру на себе,— Дайнюс Шалєнга і

Сергій Горбенко. Перший приніс у

командну скарбничку 

6 очок, другий — 4. Їхніх здобутків

вистачило, щоб останню чверть ки�

яни могли розпочати за позитивного

результату на табло — 55:52.

Між тим стало помітно, що бас�

кетболісти “Ферро” втомилися. І

хоча на початку заключної чверті

Деніелу Вернеру вдалося вивести

свою команду вперед — 56:55, нада�

лі хід подій контролювали гості. Ко�

ли ж на передостанній хвилині чвер�

ті, після двох триочкових кидків у

виконанні Дайнюса Шалєнги та

Малкольма Ділейні, перевага “Буді�

вельника” досягла 10 очок, стало

зрозуміло, що уникнути поразки

господарям не допоможуть ані

тайм�аут, ані влучний “постріл” з

периметру Олександра Рибалки, ані

відчайдушні спроби Кемерона Мура

змінити ситуацію. Та й розраховува�

ти на пристойний результат за явно�

го програшу у боротьбі під щитами

(24:33) не доводилося. У підсумку в

досить таки напруженому матчі пе�

ремогу здобули баскетболісти “Буді�

вельника” — 75:68.

Інший столичний клуб “Київ”

знову розчарував своїх прихильни�

ків. Навіть набранні 24 очки амери�

канця Ентоні Гудса не допомогли

“вовкам” зачепитися за перемогу у

матчі проти “Дніпра”. У підсумку

підопічні Ренато Паскуале поступи�

лися з рахунком 59:84

С
кл

ал
а 

О
кс

ан
а 

БА
РК

ІН
А

Цей день в історії 20 лютого

1666 — засновано одне з най-
більших міст Канади - Монреаль
1673 – Лондоні відб вся пер-

ший відомий нині а ціон вин
1694 – народився Вольтер,

франц зь ий письменни і філо-
соф
1819 – засновано Петерб р-

зь ий ніверситет
1872 – Нью-Йор б ло від-
рито Метрополітен-м зей
1872 – США запатентовано

еле тричний ліфт
1889 – народився Лев о Ре-

в ць ий, раїнсь ий омпозитор
1940 – вперше на е ранах

з'являється знаменита пара - Том
і Джері - фільмі Puss Gets Boot
1962 — амери ансь ий осмо-

навт Джон Ґленн тричі облетів
Землю в ораблі "Френдшип-7".
Середня швид ість йо о польот
с лала 27000 м/ од
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Капітан "Б дівельни а" Арт р Дроздов (з м'ячем) допомі своїй оманді 12 набраними оч ами та 5 підбираннями матчі
проти "Ферро"
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