
Київрада підтримала 
закупівлю нових тролейбусів
Депутати також спрямували 20 млн грн на ремонт 
дамб мулових полів Бортницької станції аерації
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Пленарне засідання Київради
вчора б ло насичене дис сі-
ями та резонансними прое -
тами рішень. В основном во-
ни стос валися земельних пи-
тань, транспорт та МАФів.
Одне з лючових питань — по-
одження меж Києва — вчора
про олос вати не всти ли, йо-
о роз лян ть наст пно о чет-
вер а.

Майже одразу депутати Київради ви�

словилися “за” залучення кредиту у роз�

мірі 284,9 млн грн для закупівлі 77�ми

нових тролейбусів “Богдан”. Даний про�

ект рішення підтримали 74 депутати з 93

зареєстрованих у залі. Як повідомив

“Хрещатику” гендиректор КП “Київпас�

транс” Микола Ламбуцький, нові маши�

ни будуть обладнані кондиціонерами,

довжина транспорту складе дещо більше

18�ти метрів, максимальна пасажиро�

місткість — 184 особи.

Нагадаємо, що в лютому минулого ро�

ку міська влада вже домовилася з корпо�

рацією “Богдан” про купівлю тролейбу�

сів, але тоді не вдалося залучити кредит�

ні кошти. Тепер “Київпастранс” зможе

за рахунок позики профінансувати реалі�

зацію цього договору. “Оновлення парку

міського транспорту сучасними тролей�

бусами — це ще один крок до поліпшен�

ня якості пасажирських перевезень у міс�

ті”,— прокоментувала рішення заступ�

ник міського голови — секретар Київра�

ди Галина Герега.

Робота МАФів залишається 
неврегульованою

Однак Київрада не підтримала проект

ще одного важливого рішення, який пе�

редбачав вдосконалити нормативи для

роботи кіосків на 2013 рік, — “за” прого�

лосували лише 48 депутатів. Як відомо, у

столиці досі не розроблено Комплексну

схему розташування МАФів — її плану�

ють завершити до кінця цього року. В так

званий “перехідний період” пропонува�

лося визначити правила роботи на цьому

ринку. Згідно з проектом рішення, який

не був учора підтриманий, підприємцям

надавалася можливість офіційно продов�

жити свою роботу в 2013 році.

Під час виступу в залі засідань заступ�

ник голови КМДА Анатолій Голубченко

зауважив, що міський бюджет цього року

може отримати орієнтовно 70 млн грн від

діяльності кіосків. “Ми направимо ці

кошти на розробку схеми розміщення

МАФів та демонтаж самовільно встанов�

лених споруд”,— сказав пан Голубченко.

Він також повідомив, що нормативами

передбачено максимальну торгову пло�

щу для кіосків — 30 кв. м, у межах вулиць

така площа має складати не більше

19 кв. м. Також документ забороняє

встановлювати торговельні об’єкти

ближче, ніж за 20 метрів від виходів з

метрополітену та підземних переходів.

На думку депутата Київради Алли

Шлапак, МАФи можуть бути розташова�

ні лише в тих місцях, де існує складність

доступу до стаціонарних об’єктів торгів�

лі — в першу чергу, в приватному секторі.

За орієнтовними даними, у Києві наразі

працює 20 тис. кіосків. Але тепер і офі�

ційно зареєстровані МАФи опиняються

в “підвішеному” стані, бо не мають мож�

ливості законно оформити свою діяль�

ність у 2013 році. Водночас Анатолій Го�

лубченко пообіцяв попрацювати над

проектом рішення і вдруге винести його

на розгляд депутатського корпусу.

Депутати проігнорували святині

Не розглянули вчора і проект рішення

про заборону будівництва у буферних

Зонах Софії Київської та Печерської

лаври. За внесення цього питання до по�

рядку денного проголосував лише 51 де�

путат.

Нагадаємо, що ініціатором заборони

будівництва в буферній зоні Софії Київ�

ської є голова КМДА Олександр Попов.

“Наше завдання — зберегти ці культурні

скарби та зупинити варварську забудову

історичного центру столиці. Ми вимага�

ємо заборонити посягання на територію

пам’ятки всесвітньої культурної спад�

щини — собор Святої Софії з прилегли�

ми монастирськими будівлями та ан�

самбль Києво�Печерської лаври”,— за�

явив він. З невідомих причин це питан�

ня не було підтримане навіть опозицій�

ними депутатами, які начебто перей�

маються збереженням історичної спад�

щини міста.

Також не знайшов підтримки у депу�

татського корпусу ще один культурний

об’єкт, навколо якого вже довгий час то�

чаться суперечки — йдеться про Гостин�

ний двір на Контрактовій площі, 4. Це

питання не внесли до порядку денного, а

воно, нагадаємо, передбачає передачу

Гостинного двору до комунальної влас�

ності міста.

На ремонт БСА спрямували
20 мільйонів

Водночас 77 депутатів Київради пого�

дили питання щодо виділення 20 млн грн

на підсипку дамб мулових полів Борт�

ницької станції аерації (БСА) за рахунок

коштів природоохоронного фонду.

“Ми затвердили перелік природоохо�

ронних заходів, які в поточному році бу�

дуть реалізовані за кошти Київського

міського фонду охорони навколишнього

природного середовища. Одним із най�

важливіших напрямів є підсипка дамб

мулових полів БСА. Нам конче необхід�

но, щоб ці заходи були виконані, поки не

почав танути сніг. Це дасть можливість

уникнути аварійної ситуації”,— наголо�

сив “Хрещатику” депутат Київради Де�

нис Москаль, який вніс даний проект рі�

шення з голосу.

До речі, вчора директор департаменту

житлово�комунальної інфраструктури

Дмитро Новицький проінспектував стан

дамб мулових полів БСА. “Загрози про�

риву дамби немає. Проте в зв’язку зі

складними погодними умовами (інтен�

сивні опади, перепад температури) ми

маємо виникнення ерозійного ефекту

верхньої їх частини. Виявлені пошко�

дження будуть усунуті найближчим ча�

сом”,— розповів пан Новицький.

Зазначимо, що вчорашнє засідання Ки�

ївради перенесли на 28 лютого. Тоді ж ма�

ють розглянути важливі проекти рішень

містобудування та землекористування.

Найголовнішим питанням у цьому блоці

є погодження нових меж Києва

Деп тати Київради про олос вали за зал чення редит розмірі 284,9 млн рн для за півлі 77-ми нових тролейб сів "Бо дан"

У Києві відзначили нагородами
захисників Вітчизни 
З на оди свята 150 меш анців міста отримали дер-
жавні відзна и та почесні рамоти
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Експерти працюють 
над містобудівним кодексом 

До мент має ніфі вати за онодавство, я е ре -
лює б дівельн ал зь
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"Радянські" посвідчення водія
підлягають заміні 

В ДАІ У раїни на ад ють, що термін їх дії за інч єть-
ся 1 січня наст пно о ро
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Олександру Омельченку присвоїли
звання “Почесний громадянин 
міста Києва”
Деп тати Київради підтримали ініціатив КМДА та

про олос вали за присвоєння Оле сандрові Омель-
чен звання “Почесний ромадянин міста Києва”.
Вчора за це рішення віддали свої олоси 80 народ-
них обранців. Висо е звання політичном діячеві
присвоїли за визначні особисті засл и в соціально-
е ономічном та льт рном розвит столиці.
Оле сандр Омельчен о — Герой У раїни, народний
деп тат V та VI с ли ань, Київсь ий місь ий олова
1996—2006 ро ах, андидат технічних на . За-
важимо, що завдя и наполе ливій роботі Київсь о-
о місь о о олови Оле сандра Омельчен а значно
зросла роль місцевої влади розв’язанні соціаль-
но-е ономічних питань міста

КБУ назвала лідерів 
будівельного ринку
Конфедерація б дівельни ів підбила підс м и др -
ої Все раїнсь ої премії б дівельно о рин IBUILD
UKRAINE і назвала йо о лідерів 2012—2013 рр. За
рез льтатами онлайн- олос вання на порталі
3Doma.ua та е спертної ради премії IBUILD UKRAINE
номінації “Архіте тор ро ” переможцем став о-

ловний архіте тор Києва Сер ій Целовальни . Кра-
щим житловим омпле сом — ЖК “Міністерсь ий”,
розташований в Оболонсь ом районі. Компанію “К.
А. Н. Девелопмент” визнано переможцем номінації
“Девелопер ро ”, а в номінації “Надійний заб дов-
ни ” — “Лі о-Холдин ”. Найа тивнішим часни ом в
про рамі зі зведення дост пно о житла визнано “Ки-
ївмісь б д”. Перемо я ращий енеральний під-
рядни здоб в “Альтіс-Холдин ”. Першим фінансо-
вим партнером б дівельно о рин стала страхова
омпанія “Ме аполіс”, а виробни ом найя існіших
б дівельних матеріалів — ПСГ “Ковальсь а”

Понад 100 робіт заявлено 
для участі в проекті 
“Київ назавжди. Kyiv forever”
Здебільшо о сюжетами х дожніх робіт стали сто-

личні пейзажі, хоча мовами прое т передбачено за-
л чення творів, що зображ ють знаменні події з історії
міста, зна ові фі ри й обличчя. З поданих робіт е с-
пертна рада департамент льт ри відбере най ращі
твори, я і й б д ть представлені на вистав ах М зеї
історії міста Києва та м ніципальній алереї “Лавра”,
що від риються 5 та 9 вітня. До с лад е спертної ра-
ди війшли працівни и М зею історії міста Києва та
департамент льт ри, мистецтвознавці, м зейні
працівни и та представни и творчих спіло . За важи-
мо, що збір творчих робіт триває. Всі охочі митці
мож ть взяти взяти часть прое ті. Довід и за теле-
фоном 520-28-23. Та ож пропозиції та питання можна
надсилати на адрес : vassylyna@ukr.net

Киян запрошують на унікальну 
фотовиставку
25 люто о о 18.30 М зеї історії міста Києва зна-

ний раїнсь ий фото раф та фоторепортер Єфрем
Л аць ий проведе останній майстер- лас рам ах
фотовистав и World Press Photo. Він тор неться теми
особливості роботи з до ментальною фото рафією.
Пан Л аць ий є фахівцем своєї справи і отовий по-
ділитися під час майстер- лас своїм чималим досві-
дом. Та , він є власним фото ореспондентом амери-
ансь о о інформа ентства Associated Press, ла ре-
атом П літцерівсь ої премії. Йо о фотороботи п блі-
ються найвідоміших світових інформаційних ви-

даннях. Єфрем Л аць ий неодноразово, ризи ючи
життям, одним із перших висвітлював події з арячих
точо , а саме: Аф аністан , Чечні, Іра , се тора Газа.
Взяти часть майстер- ласі може ожен, хто при-
дбає вито на фотовистав . Вартість звичайно о
вит а становить 30 рн, піль ово о — 15 рн. З стріч
із фото рафом пройде онференц-залі м зею

— Олександре Васильовичу, що сталося у Київраді того
дня? Яка ваша версія подій?

— Біля дев’ятої години ранку всі члени фракції

“УДАР” зібрались на десятому поверсі й почали підго�

товку до засідання. Адже це була “бюджетна сесія”, де

мали розглядатись Програма соціально�економічного

розвитку міста та бюджет�2013. Ми визначились, хто са�

ме буде виступати під час сесії, які будуть наші пропози�

ції. І вже о 9.45 всі ми спустились ліфтом на четвертий

поверх, де знаходиться зал засідань. В коридорі, що ве�

де до зали, було багато людей — журналісти, телеопера�

тори, представники громадських організацій, які на той

час вже встигли потрапити сюди, та народні депутати

Верховної Ради від “УДАРу” та “Свободи”.

Двері були зачинені. На прохання депутатів їх відкри�

ти, аби ми мали можливість потрапити до сесійної зали,

охорона заявила, що в них немає ключів. Ми спробува�

ли потрапити до сесійної зали через інший вхід — через

Колонну залу КМДА, але й він був зачинений. Тож і де�

путати Київради, і народні депутати України не мали

жодної можливості взяти участь у пленарному засіданні

сесії міськради 7 лютого. Більше того, народні депутати

України від “УДАРу” в зв’язку з перешкоджанням діяль�

ності народних депутатів України (щодо участі в пленар�

ному засіданні) звернулися до органів внутрішніх справ

із заявою про порушення міською владою Закону Укра�

їни “Про статус народного депутата України”, про що

були складені відповідні протоколи. А вже за годину в

Інтернеті з’явилась інформація, що опозиційні сили, в

тому числі й депутатська фракція “УДАР”, свідомо не

з’явились на сесію, де планувалось розглянути бюджетні

питання. І начебто через те, що ми не прийшли, праців�

ники бюджетної сфери міста не отримають соціальних

надбавок. У зв’язку з тим, що це не відповідає дійсності,

фракція “УДАР” підготувала відповідну заяву, в якій ми

поінформували громадськість міста Києва про реальні

події, що відбувалися в стінах міської ради.

Закінчення на 4	й стор.

НАВЕСНІ СТОЛИЦЮ

ПРИКРАСЯТЬ 

15 МІЛЬЙОНІВ КВІТІВ
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"КИЇВЕНЕРГО" ІНВЕСТУЄ

В ЕНЕРГЕТИКУ МІСТА

450 МЛН ГРН 
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ВИРОБНИЦТВА 
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АВТОМОБІЛІ В УКРАЇНІ

ЗРОСТАЄ 

СТОР. 3

22 лютого 2013 П’ЯТНИЦЯ № 26 (4233)

Події, що відб вались Київраді 7 люто о, схвилювали ба атьох иян. На адаємо,
то о дня сесійній залі план вали затвердити столичний бюджет на 2013 рі . Але
через те, що до приміщення місь ради вірвались мітин вальни и, засідання не
відб лося. А тивісти в мас ах силою відчинили двері до Колонної зали та залиши-
лись там на всю ніч. Протиправні дії припис вали й опозиційним силам, том чис-
лі й деп татсь ій фра ції Київради “УДАР”. Мовляв, саме через них не відб лася
сесія і ияни не отримали бюджет на наст пний рі . Голова деп татсь ої фра ції
Київради “УДАР Віталія Клич а” Оле сандр Клюс ате орично зазначив “Хрещати-
”, що він і йо о оле и навпа и нама ались потрапити до сесійної зали та онс-

тр тивно працювати під час роз ляд місь о о бюджет й Про рами соціально-е о-
номічно о розвит .

Олександр КЛЮС: "Сьомого лютого депутати
від фракції "УДАР" були налаштовані
конструктивно працювати"
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Цьогоріч “Київенерго” інвестує в столичну 
енергетику рекордні 450 млн грн
У цьом році ПАТ “Київенер о” спрям є на технічне переозброєння теп-

лоеле троцентралей№ 5 та № 6, а та ож модернізацію та ре онстр цію
еле тричних мереж і підстанцій різно о лас напр и ре ордн с м —
450 млн рн. На ТЕЦ-5 цьо оріч старт є ме апрое т із станов и с час-
но о еле тротехнічно о обладнання КРПЕ-330 ( омпле тний розподіль-
чий пристрій еле азовий) виробництва АВВ (Швейцарія). Нове технічне
рішення забезпечить і для ТЕЦ-5, і для Київсь о о енер ов зла за алом
надійність еле трично о зв’яз з об’єднаною енер осистемою У раїни
(ОЕС), а та ож істотно підвищить надійність схеми із видачі пот жності
ТЕЦ. Для інцево о споживача це, насамперед, підвищення надійності
енер озабезпечення центральних районів Києва з сією інфрастр т рою
місь о о та державно о правління. Прое т реалізов ватиметься поетап-
но протя ом 2013-2014 ро ів. Йо о за альна вартість близь о 250 млн
рн. Паралельно на ТЕЦ-5 продовжиться реалізація дов остро ово о
прое т — ре онстр ція бло № 1. Кінцева мета ре онстр ції енер о-
бло — продовження йо о рес рс не менше, ніж на 15 ро ів. Прое т
план ється реаліз вати до 2015 ро , йо о вартість — 650 млн рн

Дев’ять прадавніх дерев міста стали пам’ятками
природи
У Києві о олосили пам’ят ами природи місцево о значення дев’ять де-

рев ві ом від 100 до 400 ро ів. Відповідне рішення б ло прийнято сьо о-
дні під час сесії Київради. Мова йде про “Каштан Ковніра” ві ом понад 100
ро ів, “Д б Мозолевсь о о”, я ом більше 400 ро ів, 250-річн “Сосн Не-
стерова”, “К ренівсь і тополі” та чотири “Д би Слави”. Підприємства, с-
танови та ор анізації, на землях я их розташовані ці пам’ят и природи, зо-
бов’язані дотрим ватись встановлено о для них заповідно о режим

Водоканал реалізує пілотний проект 
дистанційного зняття показників з лічильників
Вчора фахівці ПАТ “АК “Київводо анал ” продемонстр вали представ-

ни ам ЗМІ, я их мовах доводиться працювати онтролерам товари-
ства, я і знімають по азни и б дин ових приладів облі Солом’ян-
сь ом районі. Нерід о фахівцям доводиться майже вповзати до під-
вальних приміщень, аби зняти по азни и з лічильни а. Це справді важ-
а та не досить приємна робота, я раз на місяць доводиться ви он -
вати онтролерам. “Незабаром в одном з районів Києва ми розпочне-
мо реалізацію пілотно о прое т впровадження дистанційно о зняття
по азни ів лічильни а та передачі даних на о ремий сервер. За та их
мов онтролер потрібно не щомісяця, а орієнтовно раз вартал пе-
ревіряти лічильни и, щоб певнитися в їх справності”,— зазначив “Хре-
щати ” дире тор розрах н ово о департамент “Київводо анал ” Ста-
ніслав Капл нен о

Цифра дня

110 231 600 000 
гривень, на таку суму було надано різних видів послуг споживачам
столичними підприємствами сфери послуг за січень—грудень 2012
року
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У столиці на одного мільйонера стало більше
До поля зор працівни ів столичної подат ової потрапила меш-
ан а столиці, я а отримала в я ості подар н нер хомість на за-
альн с м 3,5 млн рн. Я з’яс валось, ромадян а проі нор вала
за онодавч вимо щодо обов’яз ово о та ом випад подання
щорічної де ларації про майновий стан і доходи за місцем подат о-
во о облі , ос іль и, з ідно з нормами Подат ово о оде с (ст.
174.6.), отриманий дохід (подар но ви ляді нер хомості) оподат-
ов ється за правилами, встановленими для оподат вання спад-
щини — за став ою 5 % її вартості, що спад ов ється спад оємця-
ми, я і не є членами сім’ї спад одавця першо о ст пеня споріднен-
ня (ст. 174.2.2.). Подат івці запросили спад оємицю для спіл ван-
ня, і під час від рито о діало щодо необхідності сплати подат ів
з’яс валось, що ромадян а Н. дійсно 2011 році отримала пода-
р но ви ляді нер хомості. У січні 2013 ро вона заде лар вала
отримані доходи та сплатила до бюджет понад 176 тис. рн подат-

на доходи фізичних осіб. Та им чином Києві стало на одно о
мільйонера більше. За алом 2012 році 1 037 столичних мільйоне-
рів подали річні де ларації, заде лар вавши отриманих позамин -
лом році доходів на с м 5,2 мільярда ривень

Циганський театр “Романс” відзначає 
20<річний ювілей
Київсь ий державний м зично-драматичний ци ансь ий театр “Ро-

манс” запрош є иян та остей міста на свят вання 20-річчя своєї
творчої діяльності. Захід відб деться 23 люто о о 19.00 Б дин ль-
т ри “Більшови ” за адресою — проспе т Перемо и, 38. У про рамі ве-
чора: рив и з вистав та онцертних про рам театр , вітання оле по
цех , а та ож творчих оле тивів столиці. Театр “Романс” — перший і
єдиний в У раїні професійний ци ансь ий театр, що працює жанрі
ласично о романс , м зичної драмат р ії та національно о фоль лор .
Та ож оле тив є переможцем чисельних все раїнсь их та міжнарод-
них он рсів і фестивалів, на олош ють Департаменті льт ри

Киян запрошують на продуктові ярмарки
Я повідомили “Хрещати ” в правлінні вн трішньої тор івлі та поб -

т , 22 та 23 люто о в столиці відб д ться традиційні сільсь о осподар-
сь і ярмар и. На них реалізов ватим ть прод цію фермерсь их ос-
подарств та сільсь о осподарсь их підприємств. Зо рема 22 люто о
(п’ятниця) в Голосіївсь ом районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; в
Деснянсь ом — на в л. К рчатова (в межах в лиць Мілютен а та Бра-
тиславсь ої); в Дніпровсь ом — на в л. Верши ори, 1; в Оболонсь о-
м — на в л. Бережансь ій, 15; в Печерсь ом — на розі в лиць Пер-
вомайсь о о та Мечні ова, Тверсь ий т пи , 6/8; в Подільсь ом — на
просп. Правди, 5-11; в Святошинсь ом — на в л. Підлісній, 8; в Соло-
м’янсь ом — на в л. Освіти (в межах в лиць В зівсь ої та Кривоноса);
в Шевчен івсь ом — на в л. Воровсь о о, 2-4, в л. Ризь ій, 1, в л.
Я іра,19, в л. Пі а, розі в л. Щ сєва та Тираспольсь ої. 23 люто о (с -
бота) в Голосіївсь ом районі на в л. Голосіївсь ій, 4-10; в Дарниць о-
м — на просп. П. Гри орен а, 32-Д; в Деснянсь ом — на в л. Лис-
івсь ій (в межах в лиць Милославсь ої та Рад нсь ої); в Дніпровсь о-
м — на б льв. Праці, 3-9; в Оболонсь ом — на в л. Гавро, 1-9; в Пе-
черсь ом — на в л. Біло р; в Подільсь ом — на в л. Світлиць о о,
25; в Святошинсь ом — на в л. Кіпріанова; в Солом’янсь ом — на
в л. Стадіонній (в межах в л. Уриць о о та Бо данівсь ої); в Шевчен-
івсь ом — на в л. Подвойсь о о, 2-12

Навесні місто прикрасять 
15 мільйонів квітів
Столичні зеленбудівці вивчають зарубіжний досвід з догляду 
за рослинами та їх поливом

Обмін досвідом із закордонними

колегами вкрай важливий для пра�

цівників КО “Київзеленбуд”, адже

вони мають намір розробити кон�

цепцію розвитку зеленого господар�

ства столиці до 2020 року. Тож сучас�

ні напрацювання інших держав до�

поможуть зеленбудівцям у боротьбі

зі шкідниками, розкриють нові ме�

тоди приживлення троянд в міських

умовах тощо.

Відкрив міжнародну конференцію

голова КМДА Олександр Попов.

“Це перша у столиці конференція

такого рівня. Переконаний, що ці

зустрічі мають стати традиційними.

Впевнений, що обмін досвідом стане

корисним та цікавим для усіх учас�

ників, адже у кожного міста своя

специфіка озеленення, свої традиції

та нововведення. Сьогодні ми стави�

мо перед собою завдання повернути

Києву статус найзеленішої столиці

Європи, а відтак зацікавлені у ви�

вченні досвіду інших країн”, — наго�

лосив Олександр Попов.

Як зазначив перший заступник го�

лови КМДА Олександр Мазурчак,

одним із пріоритетних напрямків у

питанні озеленення столиці зали�

шається створення системи поливу.

“Над цією темою ми працюємо з ми�

нулого року. Також готуємо нову се�

лекцію рослин, які висаджуватиме�

мо в Києві. Йдеться про новий сорт

каштанів “Бріоті”, які найстійкіші

до умов міського середовища. Пара�

лельно продовжимо програму з ви�

саджування троянд. І в першому пів�

річчі буде висаджено 500 тисяч ку�

щів. Наразі в кожному районі роз�

робляються відповідні розарії, під це

зроблена карта закупки квітів за ко�

льорами”, — розповів “Хрещатику”

Олександр Мазурчак.

Він також додав, що продовжиться

реалізація Програми відновлення й

реконструкції зелених зон. “Усього в

місті відновлено за останні два роки

понад 40 парків і скверів. Також

створено більше сотні екологічних

зон. Цю роботу буде продовжено”, —

зазначив пан Мазурчак.

Важливо, що озеленення столиці

відбуватиметься не лише у цен�

тральній частині міста, а й на околи�

цях. “Моя принципова позиція у то�

му, що озеленювати потрібно не ли�

ше центр, а й усі райони Києва. Вже

навесні ми висадимо, окрім троянд,

ще 15 мільйонів інших сортів квітів.

У порівнянні з минулим роком, це

на 3 мільйони більше. Причому май�

же 80 % розсади ми виростили само�

стійно. Перевагу надаватимемо ба�

гаторічним рослинам”,— розповів

“Хрещатику” гендиректор КО “Ки�

ївзеленбуд” Михайло Царенко.

Окрім того, за його словами, спри�

ятиме кращій роботі і закупка 

12 одиниць нової сучасної техніки.

За підсумками конференції було

підписано п’ять протоколів про на�

міри між київськими фахівцями та їх

колегами із Єревана, Пекіна, Віль�

нюса, Москви та Риги. “В документі

прописаний обмін досвідом між спе�

ціалістами Києва та Єревана. Адже у

наших міст багато спільного. Примі�

ром, постійно збільшується кількість

транспорту та загазованість повітря.

І я переконаний, що наша співпраця

позитивно позначиться на озеленен�

ні та екології столиць”, — пояснив

“Хрещатику” заступник начальника

управління охорони природи Єрева�

на Сурен Максапетян

У Києві відзначили нагородами 
захисників Вітчизни
З нагоди свята 150 мешканців міста отримали державні відзнаки 
та Почесні грамоти
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

З на оди свят вання Дня захисни а
Вітчизни Колонній залі КМДА від-
б лася рочиста церемонія вр чення
державних на ород, відзна ряд та
Почесних рамот місь держадмініс-
трації. Та , 150 иян отримали на о-
роди та вітання від першо о заст п-
ни а олови КМДА Оле сандра Ма-
з рча а, том числі і Герой Радян-
сь о о Союз — енерал-майор Бо-
рис Кошеч ін.

“День захисника Вітчизни — особливе свято,

адже немає у людини нічого дорожчого, ніж

Батьківщина. Завжди любов’ю і повагою народу

користувалися ті, хто захищає рідну країну. Це

мужні патріоти своєї держави, які готові були

принести на благо Батьківщини своє здоров’я, а

нерідко й життя. Щиро вітаю вас зі святом! Ба�

жаю міцного здоров’я, родинного благополуччя

і нехай з вами завжди будуть поруч вірні дру�

зі”,— привітав присутніх Олександр Мазурчак.

Перший заступник голови КМДА вручив ор�

дени за заслуги ІІ і ІІІ ступенів, а також

оголосив про присвоєння звання "заслужений

діяч мистецтв України", "заслужений машино�

будівник України", "заслужений працівник осві�

ти України". Серед чоловіків, яких вшановували

цього дня, був і Герой Радянського Союзу, гене�

рал�майор Борис Кузьмич Кошечкін. Ветерану

уже 91 рік, але він і досі веде активне громадське

життя. Так, нещодавно Борис Кузьмич їздив у

Волгоград на святкування 70�річчя Сталінград�

ської битви.

“У школах діти часто питають мене, що за зі�

рочка у мене на лацкані,— розповів “Хрещати�

ку” Борис Кошечкін, торкаючись медалі “Золо�

та зірка”. — Для школярів усе, що пов’язано із

війною — це пригоди, які вони бачили у фільмах

чи читали у книжках, тому я використовую кож�

ну нагоду, аби особисто розповісти про танкові

бої на Курській дузі, про звільнення України у

1944�му. Молодь повинна знати і пам’ятати

свою історію”.

Традиційно у День захисника Вітчизни, 23 лю�

того, у Парку Вічної Слави проведуть Ритуал

Пам’яті, і керівники держави та міста покладуть

квіти до могили Невідомого солдата. Вчора уро�

чистий концерт влаштували для ветеранів, які пе�

ребувають на лікуванні у Київському міському

шпиталі інвалідів Великої Вітчизняної війни   

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Сьо одні Києві завер-
ш ється міжнародна он-
ференція з розвит зеле-
но о осподарства, що
тривала два дні. В ній
взяли часть 40 фахівців
із 12-ти раїн світ . По-
дібний захід проводиться
місті вперше.

Обмін досвідом став орисним та ці авим для сіх часни ів онференції, адже ожно о міста своя специфі а
озеленення

150 иян отримали на ороди до Дня захисни а Вітчизни від першо о заст пни а олови КМДА Оле сандра
Маз рча а

Урочистий концерт влаштували 
для ветеранів, які перебувають 

на лікуванні у Київському 
міському шпиталі інвалідів 
Великої Вітчизняної війни

За підсумками
міжнародної конференції

із розвитку 
зеленого господарства, 

було підписано 
п`ять протоколів 
про наміри між

київськими фахівцями 
та їх колегами 

із Єревана, Пекіна,
Вільнюса, Москви 

та Риги
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Тенденції

Ділові новини

Міноборони Росії придбало
вже третій літак київського
виробництва

Днями почалися випроб вання
ре іонально о пасажирсь о о лі-
та а АН-140-100 на замовлення
Міноборони Російсь ої Федера-
ції. Перший пред’явниць ий політ
тривав 2 одини. Літа пілот вали
льотчи -випроб вач ДП “Анто-
нов” Оле сій Кр ц та представ-
ни замовни а — льотчи -випро-
б вач пол овни Оле сій Герасе-
вич. Після польот Оле сій Кр ц
повідомив, що літа є стій им та
ерованим всіх е спл атаційних
режимах та діапазоні швид о-
стей — від мінімальних до ма си-
мальних. Надалі для передачі за-
мовни ові літа а необхідно б де
ви онати ще 5 пред’явниць их та
4 здавальних польоти. АН-140-
100 — розроб а ДП “Антонов”,
зараз ви отовляється спільно з
російсь им ОАО “Авіа ор — авіа-
ційний завод”. Літа стане третьої
та ою машиною флоті Міністер-
ства оборони РФ. Варто зазначи-
ти, що сьо одні розробляються
транспортна, вантажна, санітар-

на та арто рафічна модифі ації
АН-140 — відповідно до поба-
жань замовни ів

Реєструвати житло 
на вторинному ринку 
повинні безкоштовно
Вторинна реєстрація об’є тів

нер хомості в новом Державно-
м реєстрі речових прав на нер -
хоме майно має відб ватися без-
оштовно. Про це в ефірі теле а-
нал “Київ” повідомила дире тор
департамент взаємодії з ор ана-
ми влади Мін’юст Олена Зер-
аль. За її словами, вносити об’є -
ти, я і б ли плені або продані 10
чи більше ро ів том , до ново о
Держреєстр ромадяни не зобо-
в’язані доти, до и вони не б д ть
заці авлені в том , щоб провести
я ийсь правочин з цим об’є том.
“Я що людина хоче, щоб ця ін-
формація б ла, вона звертається
в ор ани реєстрації, вони прово-
дять цю вторинн реєстрацію, я
ми її називаємо, тобто реєстр ють
без оштовно цю нер хомість.
Без оштовно в новом реєстрі”,—
на олосила Олена Зер аль

Обсяги реалізації продуктів
харчування, тютюну 
та напоїв зросли 
на 16 мільярдів

Міна рополіти и й продоволь-
ства в аз є на збільшення в 2012
році обся реалізації харчових
прод тів, напоїв і тютюнових ви-
робів на 9,6 % або на 16 млрд рн
до 182,3 млрд рн порівняно з
2011 ро ом. Про це с азано в по-
відомленні прес-сл жби міністер-
ства. Торі в У раїні спостері а-
лося за альне зростання темпів
виробництва харчової й перероб-
ної промисловості, а відповід-
но — і зростання реалізації про-
д ції. “В 2012 році харчових про-
д тів, напоїв і тютюнових виро-
бів реалізовано на с м 182,3
мільярда ривень. А це становить
16,4 % за альном обсязі реалі-
зованої промислової прод ції в
У раїні”,— йдеться в повідомлен-
ні. За даними міністерства, най-
вищі по азни и з виробництва
цієї р пи товарів продемонстр -
вали Херсонсь а, Львівсь а, Кіро-
во радсь а області й Севасто-
поль

“Київенерго” отримало
прибуток 2,3 мільярда 
гривень

ПАТ “Київенер о” за підс м а-
ми мин ло о ро отримало 2,3
млрд ривень “паперово о” при-
б т за рах но омпенсацій різ-
ниці в тарифах. На адаємо, що
торі підприємства-постачальни-
и теплової енер ії отримали с б-
венцію на по ашення забор ова-
ності з омпенсації різниці між
встановленими тарифами на теп-
лов енер ію для потреб насе-
лення і собівартістю її виробниц-
тва з ідно з постановою ряд
№ 517. У межах ви онання цьо о
до мента омпанія отримала
2012 році с бвенцію в розмірі
3,617 млрд рн. З цієї с ми 1,907
млрд рн — це забор ованість з
омпенсації різниці в тарифах,
що вини ла за попередні ро и.
Та им чином, невідповідність пе-
ріодів вини нення збит ів підпри-
ємства від непо ритої тарифами
собівартості виробництва тепла
період , оли здійснюється с б-
венція із омпенсації та их збит-
ів, і призвела до вини нення

мовно о приб т за підс м ами
роботи в 2012 році в розмірі
2,342 млрд ривень. При цьом
вся отримана с ма с бвенції б ла
перерахована НАК “Нафто аз
У раїни” за аз, спожитий на ви-
робництво теплової енер ії.
“Встановлений державою ом-
пенсаційний механізм в мовах
нинішньої тарифної політи и до-
зволяє омпанії розрахов ватися
за “тепловий” аз по мірі надхо-
дження омпенсацій різниці в та-
рифах. Без мовно, отримання
омпенсації позначається на фі-
нансовом рез льтаті омпанії,
фі с ючи мовний приб то , я ий
в момент вини нення повністю
спрямов ється на по ашення за-
бор ованості за природний
аз”,— пояснила фінансовий ди-
ре тор ПАТ “Київенер о” Тетяна
Грязнова

“Радянські” посвідчення 
водія підлягають заміні

ДАІ У раїни на ад є водіям про
необхідність заміни старих “ра-
дянсь их” посвідчень водія, тер-
мін дії я их за інч ється 1 січня

2014 ро . Для заміни водійсь их
посвідчень старо о зраз а їх
власни ам потрібно подати до
реєстраційно-е заменаційних
підрозділів ДАІ па ет необхідних
до ментів. Зазначена вимо а
міститься За оні У раїни “Про
Єдиний державний демо рафіч-
ний реєстр та до менти, що під-
твердж ють ромадянство У ра-
їни, посвідч ють особ чи її соці-
альний стат с”. Цей за он набрав
чинності 6 р дня мин ло о ро .
Тож власни ів посвідчень водія
старо о зраз а є майже рі , щоб
без поспіх обміняти зазначені
до менти на нові. Аби здійснити
дан процед р , водієві необхід-
но надати до реєстраційно-е за-
менаційно о підрозділ ДАІ на-
ст пні до менти: паспорт або
до мент, що йо о замінює; дві
ольорові фото арт и розміром
3,5 х 4,5 см; е заменаційн арт-

водія; медичн довід вста-
новлено о зраз а про придат-
ність до ер вання транспортним
засобом відповідної ате орії;
витанції про сплат оштів за
блан ов прод цію та посл и
Державтоінспе ції

Експерти 
працюють над
містобудівним
кодексом
Документ має 
уніфікувати законодавство,
яке регулює будівельну 
галузь
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Конфедерація б дівельни ів У раїни підбила
підс м и ал зі за 2012 рі . У перспе тивах
об’єднання — працювати над вдос онален-
ням за онодавства та продовж вати місто-
б дівн реформ .

Обсяг інвестицій в українську будівельну галузь торік

знизився на 13,8 %. Про це “Хрещатику” повідомив прези�

дент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе.

“У 2012 році обсяги інвестицій в будівельну галузь зменши�

лись на 13,8 % — до 62,3 млрд грн”,— зазначив він. Такі

цифри в деякій мірі пов’язані з тим, що у попередні роки ба�

гато об’єктів здавали в експлуатацію до чемпіонату Євро�

2012, тому логічно, що зараз статистика пішла донизу.

За даними КБУ, торік експорт основних будівельних ма�

теріалів та виробів склав 14,5 млрд грн, що вдвічі більше по�

казника імпорту. Україна ввезла матеріалів будпризначення

на 7,5 млрд грн, а продала за кордон — на 14,5 млрд.

Лев Парцхаладзе також зауважив, що в 2012 році конфе�

дерація розробила закон, який спрощує процедуру і змен�

шує терміни отримання прав на землю з 540 до 130 днів і в

цьому році представники будівельної галузі розраховують,

що цей закон буде прийнято. “На жаль, ми не отримали по�

ки позитивних результатів у цьому питанні, але сподіваємо�

ся, що в нинішньому році досягнемо успіху, адже це суттєво

поліпшить інвестиційний клімат країни”,— зауважив екс�

перт.

Водночас чималих досягнень вітчизняна будівельна га�

лузь здобула завдяки закону № 3038 “Про регулювання міс�

тобудівної діяльності”. “Цим документом були суттєво

спрощені процедури введення в експлуатацію об’єктів не�

рухомості. І наразі це відбувається за декларативним прин�

ципом. Завдяки спрощенням торік рівно в 3 рази більше бу�

ло введено об’єктів в експлуатацію — 110 тисяч проти 40 ти�

сяч об’єктів в 2011 році. І якщо говорити про тенденції на

ринку житлової нерухомості, то на сьогодні продажі житла

за даними “Київміськбуду” збільшилися на 60 %”,— повідо�

мив пан Парцхаладзе.

Зростає і кількість збудованого житла загалом у державі.

“За підсумками 2012 року ми ввели в експлуатацію 10 млн

791 тис. квадратних метрів житла, а це на 14,2 % більше, ніж

у 2011 році. Якщо подивитися джерела фінансування, то за

рахунок держбюджету було побудовано 68,4 тисячі квадрат�

них метрів помешкань, що становить 0,6 % від загального

обсягу фінансування. Тобто на сьогодні ми чітко розуміємо,

що єдиним і основним інвестором у нас є населення”,— за�

значив “Хрещатику” віце�президент Конфедерації буді�

вельників України Ігор Лисов. Він додав, що за рахунок

програми “Доступне житло” 1222 сім’ї змогли придбати

власне житло.

Надалі учасники Конфедерації мають намір працювати

над розробкою та прийняттям містобудівного кодексу. Як

відомо, на даний момент питання містобудування регулює�

ться чотирма кодексами, більш ніж 10�ма законами, понад

5�ма постановами Кабміну. Відтак, для уніфікації законо�

давства пропонується розробити єдиний кодифікаційний

документ. Модернізувати хочуть також державні будівельні

норми та стандарти, які на сьогодні стали неактуальними

3

КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 22 лютого 2013 року

Попит на легкові 
автомобілі зростає
Динаміка вітчизняного авторинку залежатиме від обсягів кредитування
та запровадження утилізаційного збору
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

За даними асоціації
“У равтопром”, вітчиз-
няний авторино за ін-
чив мин лий рі з по-
азни ом в 363 191
автотранспортний за-
сіб, продемонстр вав-
ши зростання 22 %.
“Хрещати ” з’ясов -
вав, я ими б ли най-
більш поп лярні мар и
автомобілів і я розви-
ватиметься ця сфера
бізнес цьом році.

Споживчий попит на легко�

ві автомобілі у 2012 році збіль�

шився до позначки 243 043

штуки — або на 14 %. Обсяг

первинних реєстрацій комер�

ційних автомобілів зріс до

114 133 одиниць (або на 41 %).

З таким результатом комер�

ційний сектор авторинку

України перевершив докризо�

вий — піковий показник 2008

року в 1,3 разу, зазначають фа�

хівці асоціації “Укравто�

пром”.

Частка продажів нової техні�

ки в загальному обсязі первин�

ного ринку склала: для легко�

вих автомобілів — 98 %, для ко�

мерційних авто — 19 %, а для

автобусів — 67 %.

“При цьому ринок іномарок

зріс на 6 % відносно поперед�

нього року, а сегмент автомобі�

лів виробництва країн СНД

(ВАЗ, ЗАЗ, УАЗ) скоротився на

30 %,— зазначив “Хрещатику”

директор департаменту марке�

тингу і реклами компанії “Тор�

говий дім НІКО” Максим Хом’�

як.— Основні внутрішні причи�

ни скорочення частки автомобі�

лів виробництва СНД наступні:

з ринку пішли дешеві моделі

(ЗАЗ 1102, ВАЗи 2104/2107 то�

що) та з’явилися іномарки з яс�

кравим дизайном і сучасним

технічним оснащенням в сег�

менті до 10 000 євро”.

На думку фахівця, зовнішні�

ми факторами, котрі не дозво�

лили ринку зростати, були пе�

редвиборна кампанія та неви�

значеність населення (купува�

ти зараз чи все ж зачекати де�

який час), коливання курсу на�

ціональної валюти, зростання

ставок за кредитами та скоро�

чення кредитних програм. Всі

ці фактори особливо гостро

впливали на споживчий попит

в сегменті недорогих автомобі�

лів вартістю до 10 000 євро. Че�

рез це ринок тільки в цьому

сегменті недорахував мінімум

15—20 тис. автомобілів у 2012

році.

“На обсяги автокредитуван�

ня в минулому році вплинула

політика НБУ щодо скорочен�

ня ліквідності, спрямована на

утримання курсу гривні,— вва�

жає старший аналітик ІФК

“АРТ Капітал” Олексій Ан�

дрійченко.— Від скорочення

кредитування постраждав най�

більший сегмент дешевих авто�

мобілів: машин вартістю до

6500 євро торік було придбано

майже на 15 % менше, ніж у по�

заминулому році”. При цьому,

за його словами, продажі авто�

мобілів вартістю від 10 до 15

тисяч євро зросли майже на 5

%. Найбільше зростання спос�

терігалося в категорії понад 35

тисяч євро, де продажі збіль�

шилися більше ніж на 15 %.

“Річний обсяг реалізації

практично збігся з нашим

прогнозом. Основною причи�

ною того, що фактичний ре�

зультат виявився дещо гіршим

від прогнозу, стало зниження

реалізації авто економ�класу в

результаті скорочення автокре�

дитування на тлі зниження лік�

відності банківської системи,—

зазначила старший аналітик

DragonCapital Таїсія Шепет�

ко.— Очікується, що обсяги

банківського кредитування за�

лишатимуться невисокими в

першій половині цього року,

однак почнуть збільшуватися у

другому півріччі поряд з де�

яким прискоренням економіч�

ного зростання. Ми прогнозу�

ємо, що обсяг продажів нових

автомобілів в Україні в цьому

році зросте на 3 %”.

Автомобілі з СНД — 
лідери за продажами

Незважаючи на падіння по�

питу на дешеві автомобілі, во�

ни залишаються найпопуляр�

нішими в Україні. “У минуло�

му році частка машин вартістю

від 6,5 до 22 тис. євро склала

близько 75 %. При цьому кіль�

кість реалізованих автівок у

групах 22—35 тисяч євро і біль�

ше зростає з кожним роком.

Середня вартість легкового ав�

томобіля в нашій країні в 2012�

му склала 17,4 тисячі євро, що

на 7 % вище від показника ми�

нулого року”,— зауважив

Олексій Андрійченко.

За даними асоціації “Украв�

топром”, найбільш популяр�

ною маркою легкових автомо�

білів на первинному ринку ав�

тотранспорту стала корейська

HYUNDAI, яка закінчила ми�

нулий рік з показником 22 868

авто, поліпшивши попередній

результат майже на 5 %. Незва�

жаючи на більш ніж 30�відсот�

кове зниження первинних ре�

єстрацій нових ВАЗів в Україні,

цей російський бренд посів

друге місце в рейтингу з показ�

ником 19 718 шт. Третє місце

зберегла за собою вітчизняна

марка ЗАЗ — у 2012 році кіль�

кість первинних реєстрацій но�

вих ЗАЗів склала 18 124 авто.

На четвертому місці з 73�від�

сотковим зростанням і резуль�

татом 16 111 авто — KIA. Зами�

кає ТОП�5 первинного ринку

нових авто VOLKSWAGEN —

15 786 штук.

“У частині продажу нових

комерційних автомобілів рей�

тинг виглядає наступним чи�

ном: на першому місці продук�

ція ГАЗ — 3069 штук. З невели�

ким відривом друге місце діста�

лося FIAT — 3061 шт. Третє

місце з показником 3031 авто у

VOLKSWAGEN. Реалізація

2154 комерційних автомобілів

марки RENAULT забезпечила

цьому бренду четверте місце. І

замикає п’ятірку лідерів FORD

з підсумковим показником

1403 штуки”,— зазначають екс�

перти асоціації “Укравто�

пром”.

Підбиваючи підсумки 2012

року, “Укравтопром” відзна�

чає, що частка автомобілів і ав�

тобусів, виготовлених вітчиз�

няними підприємствами на

первинному ринку нового ав�

тотранспорту, склала всього 20

%, що на 8 % менше від попе�

реднього результату.

Майбутнє вітчизняного 
авторинку

Попит на автомобілі вітчизня�

ного виробництва в 2012 році

знизився достатньо суттєво, че�

рез що частка імпорту збільши�

лася з 72 % до 80 %. У той же час,

якщо розглядати традиційні

бренди з країн СНД, такі, як

“Лада” і ЗАЗ, то їх продажі впали

більше ніж на чверть, зокрема

продажі “Лада Самара” знизи�

лися на 23 %, “ЗАЗ Ланос” — на

51 %, а “Лада Пріора” — на 35 %.

На думку фахівців, доля віт�

чизняного ринку може різко

змінитися, якщо буде прийня�

то закон про утилізаційний

збір в Україні, який створить

преференції вітчизняним ви�

робникам. Його було прийнято

в першому читанні минулоріч,

проте в новому парламенті до

цієї теми ще не поверталися.

“Якщо вважати, що ситу�

ація залишиться без змін, то

буде зростати частка імпорту.

В дешевому сегменті вже

можна зустріти більш нові мо�

делі у тому самому ціновому

діапазоні, в якому пропону�

ють свої автомобілі вітчизняні

виробники,— коментує Олек�

сій Андрійченко.— Зокрема

гостру конкуренцію україн�

ським авто складають китай�

ські і російські автівки, які не

обкладаються утилізаційним

збором попри спроби уряду

вжити заходи у відповідь на

введення Росією подібного

збору з вересня минулого ро�

ку”.

Тож більшим попитом ко�

ристуються іномарки, зібрані в

Росії за ліцензією, — такі, як

HyundaiAccent, KiaRio,

VolkswagenPoloSedan, Peugeot

408 і RenaultLogan. З початку

року “Богдан Моторс” вживає

заходи, щоб збільшити продажі

на українському ринку, прово�

дить рестайлінг моделей і зни�

жує ціни, що може дещо поліп�

шити позицію бренду на віт�

чизняному ринку. ЗАЗ вироб�

ляє для вітчизняного ринку

Sens, Lanos, Vida і Forza, однак

найбільш популярні з цих ма�

рок Sens і Lanos втрачають сво�

їх покупців.

У прес�службі офіційного

дистриб’ютора автомобілів

ЗАЗ — компанії “АвтоЗАЗ�сер�

віс” все ж з оптимізмом див�

ляться у майбутнє вітчизняно�

го автопрому і вже будують ам�

бітні плани на 2013 рік: “В тре�

тьому кварталі ЗАЗ планує ви�

вести на ринок Vida в кузові�

фургон і “фейсліфтингову”

версію Vida в кузові�седан. При

цьому вартість має зберегтися

на рівні нинішньої. На тлі

прогнозованого 3�відсоткового

зростання ринку легкових ав�

томобілів в Україні в 2013 році

ЗАЗ прогнозує збільшення сво�

їх продажів на 15—17 %”
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 22 лютого 2013 року

Закінчення. Початок на 1�й стор.

— До речі, а якби ключі від дверей все ж
таки знайшлись і ця юрба увірвалась до за�
ли засідань? Чи не скінчилося б це відвер�
тим погромом?

— Наразі ми говоримо не про те, що

могло би бути — це питання під розгля�

дом правоохоронних органів, а про ті не�

обґрунтовані звинувачення, підстав для

яких насправді не було. Депутати Київ�

ської міської ради та народні депутати

України від “УДАРу” були налаштовані

лише на продуктивну роботу.

— Того ж дня було створено робочу гру�
пу, яка має розробити порядок допуску гро�
мадськості на засідання Київради та зага�
лом для відвідування будівлі КМДА.

— Так. Під час цих подій представники

громадських організацій та депутатського

корпусу зустрілись із керівництвом міс�

та — головою КМДА Олександром Попо�

вим та секретарем Київради Галиною Гере�

гою. В ході перемовин було прийняте, як

на мене, виважене рішення, а саме про те,

що представники громадських організацій

отримають змогу відвідати чергову сесію

Київради. Що й відбулось наступного дня,

8 лютого, коли вони прийшли до мерії й

взяли участь у засіданні міськради з роз�

гляду бюджетних питань. Сесія, до речі,

пройшла спокійно й конструктивно, а всі

бажаючі отримали можливість вислови�

тись стосовно бюджету.

Більше того, було досягнуто домовле�

ності про створення робочої групи, яка

має підготувати та подати на затверджен�

ня сесії пропозиції щодо впорядкування

та спрощення прохідної системи до при�

міщення міськради. Кожна депутатська

група мала можливість направити в цю

комісію по одному представнику, так са�

мо вчинили й громадські організації. Ми�

нулого тижня вже відбулося перше засі�

дання цієї групи. На ньому було висунуто

низку конструктивних пропозицій, га�

даю, що до 1 березня ми напрацюємо ви�

важене рішення з цього питання.

— Знаю, що ви теж вносили свої пропо�
зиції. Тож яким має бути допуск до адмін�
будівлі?

— Колеги пропонували варіант — про�

водити сесії у Колонній залі мерії. Але во�

на максимально задіяна для численних

нарад та заходів, які проводяться міською

владою. І ми не можемо порушувати пла�

нову роботу міської ради та її виконавчо�

го органу. Тому, на мою думку, викорис�

товувати Колонну залу для цього недо�

цільно, адже вона, окрім іншого, не об�

ладнана системою голосування, а вста�

новлення нової обійдеться у декілька де�

сятків мільйонів гривень. Тому, на моє

переконання, Колонну залу можна вико�

ристовувати як сесійну лише в окремих

випадках, наприклад, прийняття бюдже�

ту та Програми соціально�економічного

розвитку.

Окрім того, нам потрібно вдосконали�

ти прохідну систему до будівлі міськради.

Наприклад, за умови пред’явлення від�

відувачем паспорта, попередньо запов�

нивши відповідну анкету, де зазначається

прізвище, ім’я, по батькові, мета відві�

дування, місце реєстрації за місцем про�

живання, час перебування. Дані анкети

зберігаються у відповідних ячейках, які

знаходяться під контролем служби охо�

рони. Час доступу громадян до Київради

встановити з 9.00 до 15.00, а час перебу�

вання відвідувачів обмежити до 16�ї годи�

ни. Кожен відвідувач має бути ознайом�

лений з Правилами перебування в стінах

міської ради та дотримуватися їх. При

цьому заборонити пропускати до адмін�

будівлі людей у стані алкогольного та

наркотичного сп’яніння. Повірте, якщо

ця система запрацює, то вже незабаром

рівень бажаючих відвідати мерію спаде,

натомість міська влада спростить доступ

до адмінбудівлі та зніме соціальну 

напругу.

— Все ж, не дивлячись на протистояння,
8 лютого міський бюджет було затвердже�
но. Чи можна назвати цей документ соці�
альним?

— Це не той бюджет, на який очікували

кияни, депутатський корпус та міська

влада. Проте прийнята програма соціаль�

но�економічного розвитку вирішує чи�

мало важливих питань. Ми заклали на

будівництво станції метро “Теремки” 360

мільйонів гривень. Це дуже великі гроші

в умовах бюджетного дефіциту. Але щоб

об’єкт добудувати, потрібно 830 мільйо�

нів. Я знаю, що планується постанова

уряду, якою передбачається виділення на

будівництво метро 260�ти мільйонів гри�

вень як субвенцію з держбюджету. Але ін�

шу частину коштів у розмірі понад 200

млн грн, яких не вистачає, ще необхідно

вишукувати. Водночас, нова станція над�

звичайно важлива для міста, особливо

для мешканців Теремків, які десятиліття�

ми чекали на метро. До речі, за останні 

3 роки це вже третя станція, яку будує

місто в цьому напрямку. Таких темпів бу�

дівництва підземки столиця не знала за

всі роки розвитку метрополітену.

Також позитивом є те, що місто віднай�

шло кошти на зведення транспортної

розв’язки на Поштовій площі. Її поява

значно покращить рух автотранспорту в

центрі столиці. А ось виділення 180�ти

мільйонів гривень на будівництво По�

дільсько�Воскресенського мосту — аж

ніяк не вирішує проблему. Щоб заверши�

ти це масштабне будівництво, потрібно

понад 3,7 мільярда гривень. Таких коштів

у бюджеті міста немає, і на мою думку,

воно має вестись виключно за рахунок

держбюджету.

Однак ми заклали лише 10 млн грн на

реконструкцію Бортницької станції аера�

ції, але щоб зняти питання навколо БСА,

необхідно майже 4 млрд грн. А проблем зі

станцією чимало й вона загрожує не ли�

ше Києву. Потрібно терміново шукати

інвестора або брати кредитні ресурси під

державні гарантії та виправляти ситу�

ацію.

— Наскільки мені відомо, цим проектом
вже зацікавились представники Світового
банку і мають намір його фінансувати.

— Я ж не кажу, що міська влада склала

руки, але, на жаль, затверджений бюджет

цього не вирішує. Як і проблем з рекон�

струкцією заводу “Енергія”, який наразі

забруднює повітря на Лівобережжі. Ди�

мова газова очистка заводу потребує 137

мільйонів гривень, які вкрай потрібно

було знайти міській владі у майже 19�

мільярдному бюджеті столиці.

— На вашу думку, як можна вирішити
фінансові проблеми Києва?

— Ще 25 грудня депутатський корпус

Київради направив звернення до Прези�

дента України, уряду, парламенту з про�

ханням не вилучати з київського бюдже�

ту 8,4 мільярда гривень ПДФО.

Тим часом депутати Верховної Ради

України від партії “УДАР” Віталій Клич�

ко, Наталя Новак, Валерій Іщенко, Артур

Палатний та інші внесли проект змін до

бюджетного кодексу, який передбачає не

вилучати 50 % коштів податку з фізичних

осіб зі столичного бюджету. І якби це ста�

ло реальністю, то ми б з вами не говори�

ли про те, що місту не вистачає грошей на

соціальні надбавки вчителям, лікарям,

працівникам культури, на заміну застарі�

лих ліфтів, яких вже більше 8�ми тисяч,

ремонту дахів, якого потребує 1,5 тисячі

будинків. Не бідкались із питанням жах�

ливого стану міських доріг. Тому потрібно

депутатському корпусу спільно з КМДА

докласти максимум зусиль, щоб покінчи�

ти з ганебною практикою вилучення

коштів з міського бюджету.

— Та все ж місто очікує на зміни до бю�
джету країни. Їх обіцяють внести за під�
сумками роботи за перший квартал.

— Так. Таке доручення Президент дав

голові уряду. Я сподіваюсь, що уряд на�

решті піде назустріч Києву й ми отрима�

ємо необхідні 4�5 мільярдів у 2013 році на

соціально�економічний розвиток столи�

ці. Ці кошти, повірте, не завищені, а мі�

німальні, які дозволять місту розвиватись

в повну силу. Та нам потрібно серйозно

вдосконалювати механізми наповнення

міського бюджету — від продажу та орен�

ди землі, відчуження та оренди майна, за�

лучення інвестицій.

Більше того, я переконаний, що у столи�

ці є резерви для наповнення міської казни.

Наприклад, від здачі в оренду житлових та

офісних приміщень. А ті ж МАФи? За різ�

ними підрахунками, в місті 15–25 тисяч

кіосків. І лише 5,5 тисячі узаконили свою

діяльність, сплачуючи місту пайову участь.

Тільки наведення порядку у цій сфері до�

зволить отримати 120–150 мільйонів гри�

вень, які можна спрямувати на ремонт до�

ріг, створення нових парків та скверів. І де�

путати фракції “УДАР” у Київраді будуть і

надалі активно працювати над вирішен�

ням гострих соціально�економічних проб�

лем для створення комфортних умов про�

живання киян

Розмову вів Іван МАРЕК, 
“Хрещатик”

Виховання творчої особистості

Старший викладач кафедри методики і

психології ІППО КУ імені Бориса Грінченка

Лариса Кравчук презентувала навчально�ме�

тодичний посібник “Сходинки до етичного

зростання”. В ньому вона прагне допомогти

педагогам “навчити дитину відрізняти пра�

вильне від неправильного”. Оцінювати ж

вчинки з позиції добра і зла можна лише за

допомогою цілісної, дієвої системи роботи,

спрямованої на засвоєння етичних норм шко�

ляра, впевнена Лариса Кравчук.

Вчителі Ірина Мостовенко, Марина Пень�

кова, Ганна Калініченко показали майстер�

клас з курсу “Сходинки етичного зростання”

на теми: “Принципи справжньої дружби”,

“Вчинки добросердя”, “Що потрібно для

дружби”.

Керівник методичного об’єднання Наталія

Гловацька та заступник директора з навчаль�

но�виховної роботи Людмила Луценко пре�

зентували проект початкової школи “Від

творчого вчителя до творчого учня”. Вони на�

голосили, що методична робота в початковій

школі спрямована на створення умов для удо�

сконалення фахової майстерності вчителів, а

отже — для підвищення якості навчально�ви�

ховного процесу. У рамках реалізації науково�

методичної теми “Удосконалення уроку шля�

хом особистісно орієнтованої системи на�

вчання і виховання. Творчий розвиток вчите�

ля” педагогами 1�4 класів та вихователями

ГПД значна увага приділяється використан�

ню ефективних інноваційних методів навчан�

ня та виховання молодших школярів, форму�

ванню в них світоглядних орієнтирів та духов�

но�моральних цінностей особистості.

“Головне, що забезпечує успіх у роботі вчи�

телів початкових класів, це дух педагогічної

творчості, згуртований колектив, де навчаль�

ний процес реалізується через упровадження

елементів розвиваючого навчання, групових

форм роботи, уроки пошуку, формування

творчої активності, дослідження проблеми та

розвиток критичного мислення, доброти і то�

лерантності, інтегровані уроки”, — впевнена

Людмила Луценко.

Останніми роками школа працює над

проблемою створення оптимальних умов для

всебічного розвитку учня, щоб майбутній ви�

пускник не тільки мав міцні знання з базових

дисциплін, був конкурентоспроможним в су�

часному суспільстві, але й міг легко адаптува�

тись до умов сьогоднішнього та завтрашньо�

го дня, був людяним, міг встановлювати з

людьми ефективні ділові взаємовідносини.

Плутарх писав: “Розум дитини — не посуди�

на, яку слід заповнити, а смолоскип, який

треба запалити”. Справжня мета навчання і

виховання досягається не через насичення

дитячої свідомості великою кількістю фактів і

теоретичних відомостей, а лише через задо�

волення внутрішнього прагнення учня виро�

сти до рівня Особистості, відчути невимовну

радість пізнання і творчості. “Основним

принципом роботи вчителів нашої початко�

вої школи є використання сучасних досяг�

нень вікової психології, інноваційних техно�

логій навчання для успішного розвитку піз�

навальних, інтелектуальних, творчих, фізич�

них здібностей школярів початкової школи

за умови збереження та підвищення резервів

їх фізичного, психічного та соціокультурного

здоров’я, — розповіла директор школи № 284

Людмила Власова. — У впровадженні іннова�

ційних методів і технологій вчителі початко�

вої школи, перш за все, керуються п’ятьма

основними заповідями: любити, вірити, зна�

ти, поважати та розуміти дитину, як основний

об’єкт і суб’єкт навчальної діяльності”. За її

словами, велику увагу педагоги приділяють

моральному, етичному та естетичному роз�

витку своїх вихованців. Цьому сприяє ви�

вчення курсу “Сходинки до етичного зрос�

тання”. Тому у проекті “Від творчого вчителя

до творчого учня” діти не тільки зможуть роз�

крити свої приховані таланти, а й показати

свої людські цінності

Святитель 
Інокентій, 
єпископ 
Іркутський
Святитель Іно ентій, єпис оп Ір т-
сь ий, походив із старовинно о ра-
їнсь о о шляхетсь о о род з Волині,
я ий потім переселився на Черні ів-
щин . Я прип с ають, народився
майб тній святитель в 1680-м або
1682 ро ах на Черні івщині і навчав-
ся в Київсь ій а адемії, я за інчив
1706- о або 1708 ро . У 1708-м
став ченцем Києво-Печерсь ої лаври.

При постригу одержав ім’я Інокентій. Відразу був

висвячений на ієродиякона, потім на ієромонаха.

Належав до здібних богословів. У 1710 році за нака�

зом вищої церковної влади призначений викладачем

Московської слов’яно�греко�латинської академії і

був змушений назавжди покинути Україну. В Акаде�

мії викладав граматику, філософію, метафізику та

моральне богослов’я.

У 1714 році його призначено префектом Академії.

У 1719�му ієромонаха Інокентія переведено до Олек�

сандро�Невської лаври, що в Петербурзі. В 1721 році

5 березня святого Інокентія хіротонізовано на єпи�

скопа Переяславського (на Московщині) з одночас�

ним призначенням до Китаю для проповіді та поши�

рення православної віри. Він мав бути першим пра�

вославним єпископом в Китаї. Але єпископа Інокен�

тія китайці не впустили до країни. Чекаючи на дозвіл

в’їзду до цієї східної країни, святитель Інокентій до

1725 року перебував у прикордонній місцевості Се�

ленгинська, а весною того ж року переїхав до Іркут�

ська, не маючи ще призначення.

У 1727 році був призначений першим єпископом

Іркутської новозаснованої кафедри. Тут святитель

жертовно потрудився понад чотири роки, аж до

смерті 27 листопада 1731 року, проповідуючи Хрис�

тову віру, хрестячи поган, розбудовуючи школи та

притягуючи до себе всіх своєю щирістю, доступніс�

тю, некористолюбством та іншими чеснотами.

В 1764 році його мощі було знайдено нетлінними.

Біля них відбувалося і відбувається безліч чудес, че�

рез які прославляється Бог, дивний у святих своїх.

Пам’ять святителя Інокентія свято шанується право�

славними християнами, особливою і торжественною

є вона на Волині, оскільки святитель Інокентій

(Кульчинський) є одним із небесних покровителів

Волинської землі

Інформацію надано Синодальним відділом 
Української Православної Церкви
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Олександр КЛЮС:
"Сьомого лютого депутати від

фракції "УДАР" були налаштовані
конструктивно працювати"

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

2013 рі про олошений в нашій раїні Ро ом дитячої творчості, і пе-
да о ічна ідея розвит юних талантів є сьо одні д же а т альною.
В середній за альноосвітній ш олі № 284 відб лася творча з стріч
ерівни ів методично о об’єднання вчителів почат ових ласів, ме-
тодиста Дарниць о о РНМЦ Олени С харевсь ої з ви ладачами а-
федри методи и і психоло ії дош ільної і почат ової освіти Інстит -
т післядипломної педа о ічної освіти Київсь о о ніверситет імені
Бориса Грінчен а. Учасни и заход познайомили один одно о з но-
вими дороб ами і прое тами, що сприяють вихованню творчої
особистості.

Про це йшла мова під час зустрічі столичних освітян в СЗШ № 284 Дарницького району

Для часни ів з стрічі вчителі ш оли № 284 разом з чнями під от вали майстер- лас з рс
"Сходин и етично о зростання"

В СЗШ № 284 відб лася творча з стріч ерівни ів методоб`єднання вчителів почат ових ласів
з ви ладачами афедри методи и і психоло ії дош ільної і почат ової освіти Інстит т
післядипломної педа о ічної освіти Київсь о о ніверситет імені Бориса Грінчен а
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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
Облаштування місць паркування, стоянок
і зупинок туристично%екскурсійного
транспорту відповідними
інформаційними знаками

Головне управління транспорту
та зв'язку

Державний бюджет Створення дорожніх умов
для проведення автобусних
екскурсійМісцеві бюджети 300,00 200,00 100,00

Інші джерела

Разом 300,00 200,00 100,00

Кількість схем,
одиниць

1 1 Розробка схеми мережі кемпінгів та
мотелів на території м. Києва

Управління туризму Державний бюджет Забезпечення розміщення
більшої кількості в'їзних
туристівМісцеві бюджети 200,00 200,00

Інші джерела

Разом 200,00 200,00

2.4. Об'єкти туристичного призначення

Кількість
проведених
досліджень
щодо розвитку
об'єктів
туристичного
призначення
(туристичних
атракцій),
одиниць

5 3 2 Проведення досліджень та розробка
пропозицій щодо розвитку об'єктів
туристичного призначення (туристичних
атракцій) в м. Києві, в т. ч.: 
% музеїв; 
% історичних та архітектурних пам'яток; 
% рекреаційних закладів; 
% об'єктів санітарно%гігієнічного
призначення

Управління туризму Державний бюджет Підвищення можливостей
туристичних атракцій

Місцеві бюджети 175,00 100,00 75,00

Інші джерела

Разом 175,00 100,00 75,00

Кількість
облаштованих
оглядових
майданчиків,
одиниць

3 1 1 1 Облаштування оглядових майданчиків у
м. Києві

Управління туризму Державний бюджет Підвищення можливостей
туристичних атракцій.
Створення безпечних умов
перебування відвідувачів

Місцеві бюджети 300,00 100,00 100,00 100,00

Інші джерела

Разом 300,00 100,00 100,00 100,00

Кількість
створених веб%
систем, одиниць

4 4 Облаштування веб%камерами оглядового
майданчика Водно%інформаційного
центру (Музей води)

Головне управління
комунального господарства

Державний бюджет Підвищення можливостей
туристичних атракцій

Місцеві бюджети 200,00 200,00

Інші джерела

Разом 200,00 200,00

Кількість
встановлення
комунальних
туристично%
інформаційних
центрів, од.

1 1 Встановлення та рекламно%інформаційна
підтримка комунального туристично%
інформаційного центру на Майдані
Незалежності

Управління туризму Державний бюджет Забезпечення туристів
довідковою інформацією та
друкованими матеріаламиМісцеві бюджети 600,00 200,00 200,00 200,00

Інші джерела

Разом 600,00 200,00 200,00 200,00

Кількість знаків,
одиниць

1 1 Встановлення пам'ятного знаку Київській
опереті (Київ романтичний), в т. ч.
проектні роботи

Київський національний
академічний театр оперети

Державний бюджет Створення туристичних
атракцій

Місцеві бюджети

Інші джерела 1700,00 200,00 1500,00

Разом 1700,00 200,00 1500,00

Кількість
атракціонів,
одиниць

1 1 Створення атракціону "Аероліфт" на
постійній основі

Федерація повітроплавання
України

Державний бюджет Створення туристичних
атракцій

Місцеві бюджети

Інші джерела 12000,00 12000,00

Разом 12000,00 12000,00

3. Підтримка туристичної діяльності

Створення фан%
зон, одиниць

1 1 Заходи щодо організації та проведення в
2013 році чемпіонату світу з художньої
гімнастики (в т. ч. організація фан%зони,
виготовлення рекламно%інформаційної
продукції, проведення промоційних
заходів)

Управління туризму Державний бюджет Популяризація спортивного
туризму. Створення
сприятливих умов для
перебування фанів у місті

Місцеві бюджети 500,00 500,00

Інші джерела 1000,00 1000,00

Разом 1500,00 1500,00

Кількість заходів
спортивно%
оздоровчого
туризму,
одиниць

9 9 Проведення щорічних заходів
спортивно%оздоровчого туризму
(чемпіонати, змагання, естафети тощо з
техніки різних видів активного туризму)

Головне управління
комунального господарства

Державний бюджет Розвиток спортивно%
оздоровчого туризму

Місцеві бюджети 100,00 100,00

Інші джерела

Разом 100,00 100,00

Кількість
облаштованих
маршрутів
активного
туризму,
одиниць

20 6 7 7 Облаштування та маркування маршрутів
активного туризму

Управління туризму Державний бюджет Розвиток активного туризму

Місцеві бюджети 300,00 100,00 100,00 100,00

Інші джерела

Разом 300,00 100,00 100,00 100,00

Кількість
розроблених
тематичних
екскурсій для
школярів,
одиниць

60 20 20 20 Організація Днів школяра у комунальних
музеях та театрах

Управління туризму Державний бюджет Розвиток дитячого туризму

Місцеві бюджети 120,00 40,00 40,00 40,00

Інші джерела

Разом 120,00 40,00 40,00 40,00

Кількість
відзначень
Всесвітнього дня
туризму та Дня
туризму в
Україні,
одиниць

1 1 Підготовка та проведення святкових
заходів до Всесвітнього дня туризму та
Дня туризму в Україні 
Проведення щорічного традиційного
відкритого зльоту туристів м. Києва 
Проведення щорічної акції "Лідери
туристичної індустрії"

Головне управління
комунального господарства

Державний бюджет Популяризація туризму

Місцеві бюджети 197,00 197,00

Інші джерела

Разом 197,00 197,00

Кількість
відзначень
Всесвітнього дня
туризму та Дня
туризму в
Україні,
одиниць

3 1 1 1 Підготовка та проведення заходів до
Всесвітнього дня туризму та Дня туризму
в Україні

Управління туризму Державний бюджет Популяризація туризму

Місцеві бюджети 450,00 150,00 150,00 150,00

Інші джерела

Разом 450,00 150,00 150,00 150,00

Потужність, осіб 3000 3000 Будівництво конгрес%центру
Міжнародного виставкового центру у
Дніпровському районі м. Києва на
Броварському проспекті, 15 (третя черга
будівництва комплексу будівель та
споруд)

Інвестор Державний бюджет Популяризація ділового
туризму

Місцеві бюджети

Інші джерела 12000,00 12000,00

Разом 12000,00 12000,00

4. Розвиток екскурсійної діяльності

Кількість
конкурсів,
одиниць

3 1 1 1 Організація та проведення міських
конкурсів на кращу тематичну екскурсію

Управління туризму Державний бюджет Популяризація екскурсійної
справи

Місцеві бюджети 48,00 16,00 16,00 16,00

Інші джерела

Разом 48,00 16,00 16,00 16,00

Кількість
екскурсантів,
тис. осіб

403,00 83,00 100,00 110,00 110,00 Створення циклу аудіоекскурсій по м.
Києву з використанням засобів
мобільного зв'язку та Інтернету

Інвестор Державний бюджет Розвиток екскурсійного
обслуговування. Середній
темп приросту кількості
екскурсантів складає 10,0 %

Місцеві бюджети

Середній темп
приросту
кількості
екскурсантів, %

10,0 Інші джерела 150,00 50,00 50,00 50,00

Разом 150,00 50,00 50,00 50,00

Впровадження аудіозасобів
мультимовного забезпечення екскурсій

Інвестор Державний бюджет Розвиток екскурсійного
обслуговування. Середній
темп приросту кількості
екскурсантів складає 5,0 %

Місцеві бюджети

Інші джерела 180,00 60,00 60,00 60,00

Разом 180,00 60,00 60,00 60,00

Кількість
програмного
забезпечення
для операційних
систем, одиниць

9 9 Розробка аплікацій для доступу до
київського міського туристичного
порталу через мобільні пристрої на
платформі iOS, Android, Windows

Управління туризму КП "МК
ТІЦ"

Державний бюджет Створення іміджу м. Києва
як міжнародного
туристичного центру.
Середній темп приросту
кількості екскурсантів
складає 5,0 %

Місцеві бюджети 225,00 225,00

Інші джерела

Разом 225,00 225,00 0,00 0,00

Кількість
туристичних
маршрутів,
одиниць

30 10 10 10 Створення сервісу "Мобільний гід" по
туристичним маршрутам

Управління туризму КП "МК
ТІЦ"

Державний бюджет Розвиток екскурсійного
обслуговування. Середній
темп приросту кількості
екскурсантів складає 5,0 %

Місцеві бюджети 120,00 40,00 40,00 40,00

Інші джерела

Разом 120,00 40,00 40,00 40,00

5. Впровадження ефективної іміджевої та маркетингової політики, яка направлена на популяризацію м. Києва
Організація та проведення маркетингової
кампанії з просування м. Києва як
туристичного центру

Державний бюджет
Місцеві бюджети 10710,00 1200,00 2450,00 3530,00 3530,00
Інші джерела 720,00 240,00 240,00 240,00
Разом 11430,00 1200,00 2690,00 3770,00 3770,00

в тому числі:
Кількість
виставкових
заходів,
проведених у м.
Києві

8 2 2 2 2 Розвиток виставкової діяльності в м.
Києві та участь в міжнародних
виставочних заходах за кордоном, у тому
числі: % проведення традиційних
виставок%ярмарків "Київ % древня і
сучасна столиця України" (KITF); 
% організація та проведення виставок%
ярмарків за участю міст%побратимів; 
% проведення сезонних спеціалізованих
туристичних салонів дитячого,
молодіжного та сімейного відпочинку
"Канікули. Весна % літо", "Канікули. Осінь
% зима"; 
% забезпечення участі м. Києва в
міжнародних та національних
туристичних виставках, салонах та
ярмарках (UITT, MITF, MITT, ITB, "Ferien%
Messe" "Fitur", IMTM, EIBTM, "The New
York Times Travel Show", "Крим. Курорти.
Туризм", ITV, "Мондіаль", "Познань",
"Варшава", TITF, CBR, WTM, ICTM, інших)

Головне управління
комунального господарства
(2012 рік) 
Управління туризму

Державний бюджет Реклама туристичного
потенціалу міста,
просування туристичного
продукту на внутрішній та
міжнародний ринки, що
призведе до збільшення
кількості в'їзних туристів до
3,0 млн осіб у 2015 році

Місцеві бюджети 4060,00 400,00 500,00 1580,00 1580,00

Кількість
виставкових
заходів, в яких
забезпечено
представництво
м. Києва

24 6 6 6 6 Інші джерела

Разом 4060,00 400,00 500,00 1580,00 1580,00
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Організація створення, видання,
придбання та розповсюдження
поліграфічної рекламно%інформаційної
продукції туристичних можливостей 
м. Києва

Головне управління
комунального господарства

Державний бюджет Створення іміджу м. Києва
як міжнародного
туристичного центру

Місцеві бюджети 800,00 800,00
Інші джерела
Разом 800,00 800,00

Виготовлення та придбання
поліграфічної рекламно%інформаційної
та сувенірної продукції туристичних
можливостей м. Києва (в т. ч. "Сім чудес
Києва")

Управління туризму Державний бюджет Створення іміджу м. Києва
як міжнародного
туристичного центру та
просування київського
туристичного продукту на
зарубіжні ринки

Місцеві бюджети 3000,00 1000,00 1000,00 1000,00
Інші джерела
Разом 3000,00 1000,00 1000,00 1000,00

Кількість заходів
реклами
туристичних
можливостей 
м. Києва в
засобах масової
інформації

12 4 4 4 Організація реклами туристичних
можливостей м. Києва в засобах масової
інформації та на зовнішніх носіях

Головне управління з питань
внутрішньої політики та
зв'язків з громадськістю

Державний бюджет Створення іміджу м. Києва
як міжнародного
туристичного центру та
просування київського
туристичного продукту на
зарубіжні ринки

Місцеві бюджети 300,00 100,00 100,00 100,00
Інші джерела 300,00 100,00 100,00 100,00
Разом 600,00 200,00 200,00 200,00

Кількість
організованих
рекламно%
інформаційних
турів, одиниць

12 4 4 4 Організація рекламно% інформаційних
турів для представників туристичної
галузі та ЗМІ

Управління туризму Державний бюджет Створення іміджу м. Києва
як міжнародного
туристичного центру

Місцеві бюджети 450,00 150,00 150,00 150,00
Інші джерела
Разом 450,00 150,00 150,00 150,00

Просування м. Києва закордоном на
зарубіжних телеканалах та в друкованих
виданнях

Управління туризму Державний бюджет Створення іміджу м. Києва
як міжнародного
туристичного центру

Місцеві бюджети 900,00 300,00 300,00 300,00
Інші джерела
Разом 900,00 300,00 300,00 300,00

Кількість
виготовлених
промо%роликів,
одиниць

9 3 3 3 Виготовлення промо%роликів про м. Київ,
в тому числі циклу інформаційних
сюжетів та документальних фільмів

Управління туризму Державний бюджет Створення іміджу м. Києва
як міжнародного
туристичного центру

Місцеві бюджети 900,00 300,00 300,00 300,00
Інші джерела
Разом 900,00 300,00 300,00 300,00

Кількість
випусків,
одиниць

3 1 1 1 Організація періодичного випуску
рекламно% інформаційного та
статистичного бюлетеню "Київ
туристичний"

Управління туризму Державний бюджет Створення іміджу м. Києва
як міжнародного
туристичного центру

Місцеві бюджети 300,00 100,00 100,00 100,00
Інші джерела 420,00 140,00 140,00 140,00
Разом 720,00 240,00 240,00 240,00

Організація функціонування та розвитку
міського Інтернет%порталу туризму
Створення сервера туристичних ресурсів
для бізнес%використання іншими
суб'єктами туристичної діяльності міста

Головне управління
комунального господарства

Державний бюджет Створення іміджу м. Києва
як міжнародного
туристичного центру

Місцеві бюджети 99,00 99,00
Інші джерела
Разом 99,00 99,00

Кількість
відвідувачів,
млн. одиниць

3,0 1,0 1,0 1,0 Утримання, просування та модернізація
київського туристичного порталу в
Інтернеті та виведення порталу на першу
сторінку найбільших пошукових інтернет%
систем

Управління туризму КП "МК
ТІЦ"

Державний бюджет Створення іміджу м. Києва
як міжнародного
туристичного центру

Місцеві бюджети 375,00 125,00 125,00 125,00
Інші джерела
Разом 375,00 125,00 125,00 125,00

Кількість
випусків
календаря
подій, одиниць

4 1 1 1 1 Створення та видання календаря подій 
м. Києва та розміщення його на
туристичному Інтернет%порталі

Головне управління
комунального господарства
(2012 рік) Управління туризму

Державний бюджет Створення іміджу м. Києва
як міжнародного
туристичного центру

Місцеві бюджети 40,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Інші джерела 60,00 20,00 20,00 20,00
Разом 100,00 10,00 30,00 30,00 30,00

Кількість
заходів,
одиниць

3 1 1 1 Організація новорічно%різдвяного селища
в єдиному стилі української культури на
вулиці Хрещатик та Майдані
Незалежності (за прикладом проведення
різдвяних ярмарків у європейських
містах: розважальна програма,
традиційні різдвяні страви та напої,
сувеніри та подарунки)

Управління туризму Державний бюджет Створення атмосфери свята.
Популяризація українських
традицій

Місцеві бюджети 150,00 50,00 50,00 50,00
Інші джерела 4500,00 1500,00 1500,00 1500,00
Разом 4650,00 1550,00 1550,00 1550,00

Кількість
заходів,
одиниць

3 1 1 1 Організація та проведення міжнародного
фестивалю здорової їжі % KYIV GOOD
FOOD FEST (презентація української
кухні, запрошення до участі
представників іноземних держав для
презентації національної кухні в Києві)

Управління туризму Державний бюджет Популяризація української
культури. Заохочення
туристів%гурманів

Місцеві бюджети 150,00 50,00 50,00 50,00
Інші джерела 3000,00 1000,00 1000,00 1000,00
Разом 3150,00 1050,00 1050,00 1050,00

Кількість
заходів,
одиниць

3 1 1 1 Організація тематичних вечорів спільно з
меріями міст%побратимів, посольствами
України, культурними центрами України
в Європі (презентація туристичних
можливостей міста, проведення
розважальних, а також культурних
заходів)

Управління туризму Державний бюджет Зміцнення іміджу міста.
Ознайомлення з новими
туристичними
можливостями та
потенціалом міста. Обмін
досвідом

Місцеві бюджети 1500,00 500,00 500,00 500,00
Інші джерела 1500,00 500,00 500,00 500,00
Разом 3000,00 1000,00 1000,00 1000,00

Кількість
заходів,
одиниць

3 1 1 1 Організація та проведення ярмарку
дитячого дозвілля (презентація
можливостей організаторів дитячого
дозвілля в місті: гуртки, спортивні секції,
розважальні центри, спортивні бази)

Управління туризму Державний бюджет Популяризація напрямків
дитячого дозвілляМісцеві бюджети 150,00 50,00 50,00 50,00

Інші джерела 900,00 300,00 300,00 300,00
Разом 1050,00 350,00 350,00 350,00

Кількість
заходів,
одиниць

3 1 1 1 Проведення фестивалю "Масляна" Управління туризму Державний бюджет Розвиток фестивального
туризмуМісцеві бюджети 300,00 100,00 100,00 100,00

Інші джерела 3000,00 1000,00 1000,00 1000,00
Разом 3300,00 1100,00 1100,00 1100,00

Кількість
заходів,
одиниць

3 1 1 1 Проведення Київського фестивалю вогню Управління туризму Державний бюджет Розвиток фестивального
туризмуМісцеві бюджети 150,00 50,00 50,00 50,00

Інші джерела 600,00 200,00 200,00 200,00
Разом 750,00 250,00 250,00 250,00

Кількість
заходів,
одиниць

3 1 1 1 Проведення Kyiv October Fest (пивний
фестиваль найбільших українських
виробників пива)

Управління туризму Державний бюджет Розвиток фестивального
туризмуМісцеві бюджети

Інші джерела 3000,00 1000,00 1000,00 1000,00
Разом 3000,00 1000,00 1000,00 1000,00

Кількість
заходів,
одиниць

3 1 1 1 Проведення на Хрещатику бразильського
карнавалу (спільно з представниками
посольства Бразилії)

Управління туризму Державний бюджет Розвиток спортивно%
розважального туризмуМісцеві бюджети 150,00 50,00 50,00 50,00

Інші джерела 2100,00 700,00 700,00 700,00
Разом 2250,00 750,00 750,00 750,00

Модернізація та розвиток інформаційної
системи моніторингу, статистичної
обробки, аналізу і планування
туристичної діяльності

Управління туризму Державний бюджет Підвищення ефективності
управління туристичною
діяльністю

Місцеві бюджети 190,00 50,00 70,00 70,00
Інші джерела
Разом 190,00 50,00 70,00 70,00

Кількість
створених
туристично%
інформаційних
центрів та
пунктів, одиниць

9 3 3 3 Створення та забезпечення діяльності
міської мережі туристично%
інформаційних центрів та пунктів, в т. ч.
на залізничному вокзалі, в аеропортах та
на автостанціях м. Києва

Управління туризму КП "МК
ТІЦ"

Державний бюджет Покращення
поінформованості туристів
щодо туристичних
можливостей міста

Місцеві бюджети 1500,00 500,00 500,00 500,00
Інші джерела 3000,00 1000,00 1000,00 1000,00
Разом 4500,00 1500,00 1500,00 1500,00

Кількість
функціонуючих
туристичних
терміналів,
одиниць

40 40 Створення та забезпечення
функціонування міської мережі
туристичних терміналів

Головне управління
комунального господарства

Державний бюджет Забезпечення туристів
довідковою інформацієюМісцеві бюджети 200,00 200,00

Інші джерела
Разом 200,00 200,00

Кількість
встановлених
вказівників,
одиниць

160 40 40 40 40 Встановлення вказівників біля об'єктів
екскурсійного показу, в т. ч. іноземними
мовами

Головне управління
комунального господарства
(2012 рік) Управління туризму

Державний бюджет Забезпечення туристів
довідковою інформацієюМісцеві бюджети 320,00 80,00 80,00 80,00 80,00

Інші джерела 180,00 60,00 60,00 60,00
Разом 500,00 80,00 140,00 140,00 140,00

Кількість
стендів, одиниць

100 25 25 25 25 Організація стендів з загальноміською,
маршрутно% картографічною та
туристичною інформацією на державній
та іноземних мовах

Головне управління
комунального господарства
(2012 рік) Управління туризму

Державний бюджет Забезпечення туристів
довідковою інформацієюМісцеві бюджети 2000,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Інші джерела
Разом 2000,00 500,00 500,00 500,00 500,00

6. Кадрове та науково%методологічне забезпечення туристичної діяльності
Організація дослідження та розробка
пропозицій щодо кадрового
забезпечення туристичної галузі м. Києва

Управління туризму Державний бюджет Забезпечення туристичної
галузі м. Києва
кваліфікованими кадрами

Місцеві бюджети 50,00 50,00
Інші джерела
Разом 50,00 50,00 0,00 0,00

Організація та проведення семінарів,
нарад та науково%практичних
конференцій з питань розвитку туризму в
м. Києві та забезпечення безпеки туристів
і екскурсантів

Управління туризму Державний бюджет Підвищення кваліфікації та
обмін досвідом працівників
туристичної галузі м. Києва

Місцеві бюджети 300,00 100,00 100,00 100,00
Інші джерела 120,00 40,00 40,00 40,00
Разом 420,00 140,00 140,00 140,00

РАЗОМ 
ЗА ПРОГРАМОЮ, 
у тому числі:

2472358,00 3000,00 359811,00 473991,00 1635556,00

Державний бюджет
Місцеві бюджети 23478,00 3000,00 7091,00 6811,00 6576,00
Інші джерела 2448880,00 0,00 352720,00 467180,00 1628980,00

У випуску "Хрещатика" за 20 лютого 2013 №24 (4231) на стор. 5 з технічних причин вийшла помилка. Слід читати :
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
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 Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457.
Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 22 лютого 2013 року

Держслужбовці вразили 
своїми талантами
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

В Солом’янсь ій РДА відб вся он-
рс х дожньої самодіяльності серед
оле тивів Об’єднано о омітет
профспіл и Київради та КМДА “Зо-
репад талантів-2013”, я ий тради-
ційно проводиться раз на два ро и.
Кон рсанти демонстр вали свої
міння співі, танцях, рі на інстр -
ментах та х дожньом слові, а фа-
хове ж рі б ло приємно здивоване
висо им рівнем ви онання номерів.

Конкурс організований Об’єднаним комітетом

профспілки Київради та КМДА для виявлення

обдарованих працівників та залучення їх до твор"

чої діяльності. На першому етапі — до 1 лютого в

колективах організацій, які входять до комітету,

обирали найкращих представників, а 15 лютого в

приміщенні Солом’янської РДА переможців ви"

значило поважне журі.

“Зорепад талантів"2013” проводився у кількох

номінаціях: вокальний жанр (естрадна, авторська

(бардівська) та народна пісні), хореографічний

жанр (класичний, народний, сучасний, спортив"

ний та бальний танці), художнє слово (класична,

сучасна та авторська поезія), інструментальний

жанр (гра на різних інструментах). Основними

критеріями оцінювання були рівень виконавської

майстерності та емоційність виступу, артистич"

ність та оригінальність.

“Цього року на конкурсі були представлені 97

учасників із 28 організацій, які входять до складу

Об’єднаного комітету профспілки, що демон"

струє інтерес до цього культурного заходу,— роз"

повіла “Хрещатику” голова організаційного ко"

мітету та голова ОППО Київради та КМДА Віра

Белей.— Всі конкурсанти були дуже талановиті і

професійні, тому в номінаціях визначено по кіль"

ка перших та других місць. З’явилися в нас і свої

“зірочки” — сестри Карпусь, що виконують укра"

їнські пісні, Олена Стрілець, яка зайняла призові

місця одразу в кількох номінаціях”.

Учасників “Зорепаду талантів"2013” оцінювало

фахове журі: композитор та співак Анатолій Лав"

рінчук, заввідділом народного та сучасного тан"

цю Київської муніципальної української академії

імені Сержа Лифаря Олександр Нестеров, перша

скрипка Державного камерного ансамблю “Київ"

ські солісти” Сергій Топоренко, начальник

управління культури, туризму та охорони куль"

турної спадщини Оболонської РДА Ліана Розма"

їта, головний редактор журналу “Дніпро” Мико"

ла Луків та голова журі — народний артист Укра"

їни Анатолій Матвійчук.

За результатами конкурсу у номінації “Во"

кальний жанр: народна пісня” перше місце посі"

ла начальник відділу Шевченківської РДА Олена

Стрілець, на другому — бухгалтер ГДІПу Ліна

Царук, а на третьому — дует сестер Карпусь, мо"

лодшій з яких 12 років. В номінації “Вокальний

жанр: авторська пісня” перемогу здобув голов"

ний спеціаліст Подільської РДА Олексій Гребіні"

ченко, який виконував пісні Висоцького, на

другому місці — дует “Мрія” (Леонід Олещенко

та Тетяна Верменич) з Голосіївської РДА, а на

третьому — прибиральниця ГУ статистики Діана

Гайдамаченко. І, нарешті, у “Вокальному жанрі:

естрадна пісня” перше місце знову у Олени

Стрілець, на другому — водій АТП КМДА Воло"

димир Бігоцький та головний спеціаліст Соло"

м’янської РДА Тетяна Нечипорук, на третьо"

му — керівник гуртка з Печерського району

Юлія Хохуля.

У хореографічному жанрі “класичний танець”

перемогли керівники гуртків Печерського району

Ірина Надюк та Марк Токар, “народний та"

нець” — також педагоги з Печерська Тарас Мель"

ник та Віталія Бруханська, а в “спортивно"баль"

ному танці” — головний спеціаліст Шевченків"

ської РДА Кирило Чернишов з Христиною Тата"

ринцевою. В категорії “Сучасний танець” учас"

ники вибороли лише друге (Інна Сакало, Ольга

Неволі на та Людмила Сіра з Деснянського, а та"

кож Басе Кочоян з Печерського районів) та третє

(Роман Боков з Печерського району) місця.

В номінації “Художнє слово: авторська поезія”

перемогу здобув водій АТП КМДА Анатолій

Мартиненко, друге місце розділили фахівець

контактного центру Києва Ірина Бєлова та голов"

ний спеціаліст Оболонської РДА Ірина Кореня"

ко, на третьому опинився начальник відділу Обо"

лонської РДА Василь Косьмій. У “Класичній по"

езії” найкращою стала керівник гуртка у Печер"

ському районі Тетяна Герасимова, третє місце

розділили головний спеціаліст Шевченківської

РДА Оксана Костюк та керівник гуртка з Печер"

ська Олександр Мицько. В “Сучасній поезії”

перше місце посіла головний спеціаліст секрета"

ріату Київради Любов Матвійчук. В номінації

“Інструментальний жанр” абсолютну перемогу і

найбільшу кількість балів отримали журналіст ре"

дакції газети “Хрещатик” Ірина Щербата (форте"

піано), а також технічний працівник Деснянської

РДА Петро Ярмоленко та Віктор Нечитайло (ба"

ян). “Я беру участь у "Зорепаді талантів" вже

вдруге і спочатку гадала, що конкурс аматор"

ський,— поділилась Ірина Щербата.— Але висту"

пи виявилися дуже професійні, і рівень виконан"

ня цього року ще виріс. До конкурсу я готувалася

спеціально — вибрала професійні твори, місяць

ходила на репетиції. Відзначу склад журі: в кож"

ному жанрі був представлений фахівець, і оціню"

вання було об’єктивне”.

Нагородження переможців конкурсу “Зорепад

талантів"2013” відбудеться на заключному гала"

концерті 1 березня в Колонній залі мерії

В столиці пройшов конкурс самодіяльності серед профспілкових
організацій Київради та КМДА

Учасни ів он рс привітали олова Солом’янсь ої РДА Іван Сидоров і олова ОППО Київради
і КМДА Віра Белей

Відповіді на сканворд 

М О Ш К А С Х І П І

Е К Е Р К О М А Р Ш

Л О В И О З О К Е Р И Т

А Ч В А Л Г У Щ А А

Д Е Д В І Н Т А П І Р

З Н А Т Р І Й Т І К

Е К О С О К И Р А

К О П Р А Г К А Р Т

У зв'яз із прийняттям на обл ов вання житлові б дин и, за адресами:
в л. Л. К рбаса, 9б; 9в; 9 ; 9д; в л. Корольова, 9а; 9б; в л. Кольцова, 17а; 20а;
в л. С. Сосніних, 12а, КП "РЕО-3" повідомляє, що тарифи на посл и з
тримання б дин ів і спор д та приб дин ових територій, розраховані з ідно з
Поряд ом, затвердженим постановою КМУ від 01.06.2011 № 869, подані до
Київсь ої місь ої державної адміністрації на затвердження. Стр т ра,
періодичність та стро и надання посл відповідають вимо ам розпорядження
ВО КМР (КМДА) від 09.03.2011 №307. Детальна інформація розміщена на
інформаційних стендах під'їздах б дин ів.

За важення і пропозиції приймаються на адрес : в л. Картвелішвілі, 9-А,
з 18.02.2013 до 04.03.2013.

№
п/п

Адреса б дин Тариф, рн/м2
в місяць

Тариф, рн/м2 в місяць
для першо о поверх

1 в л. Леся К рбаса, 9-Б 3,52 3,52

2 в л. Леся К рбаса, 9-В 3,38 3,38

3 в л. Леся К рбаса, 9-Г 3,47 3,47

4 в л. Леся К рбаса, 9-Д 3,52 3,52

5 в л. Корольова, 9-А 4,93 4,93

б в л. Корольова, 9-Б 5,58 5,58

7 в л. Кольцова, 17-А 5,22 5,22

8 в л. Кольцова, 20-А 5,69 5,69

9 в л. С. Сосніних, 12-А 3,11 3,11

УВАГА! ДОПОВНЕННЯ! До мов он рс по зал ченню інвестора до прое т б -
дівництва об'є та ба атоф н ціонально о призначення та омпле сно о бла о-
строю с вер на Поштовій площі с ладі прое т "Ре онстр ції транспор-
тної розв'яз и на Поштовій площі Подільсь ом районі, оп блі ованих азеті
"Хрещати " від 20.02.2013 ро №24(4231) додати п. 4 – 7:

4. Кон рсна до ментація часни ам он рс видається за адресою: 01044, м. Київ,
в л. Хрещати , 36, ім. 612, тел. 202-72-66, 278-20-26 (понеділо — п'ятниця з 10.00
до 16.00) протя ом 14 алендарних днів з дня о олошення он рс при наявності до-
мента, що підтвердж є сплат часни ом реєстраційно о внес . День оп блі ван-

ня о олошення про проведення он рс в ЗМІ вважається днем йо о о олошення.

5. Кон рсні пропозиції подаються часни ами он рс особисто або через повно-
важених осіб протя ом 14 алендарних днів з дня о олошення он рс за адресою:
01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім. 612, тел. 202-72-66, 278-20-26 (понеділо —
п'ятниця з 10.00 до 16.00). День оп блі вання о олошення про проведення он р-
с в ЗМІ вважається днем йо о о олошення.

6. За отриманням роз'яснень та додат ової інформації щодо об'є тів інвест вання
звертатись за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім. 612, тел. 202-72-66,
278-20-26 (понеділо — п'ятниця з 10.00 до 16.00).

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

Дарниць ий районний с д м. Києва повідомляє про те, що 06 березня 2013
ро о 14.30 відб деться роз ляд цивільної справи за позовом Дери от Надії Юріївни
до Ернандес Даніель Мі ель про стя нення с ми позов .

Ернандес Даніель Мі ель, що проживає: м. Київ, проспе т М. Бажана, 26, в. 222,
необхідно з'явитись до Дарниць о о районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ,
в л. Севастопольсь а, 14, аб. 25 для часті роз ляді справи.

У разі повторної неяв и відповідача в с дове засідання справа б де роз лян та за
йо о відс тності!

Обов'яз ово випад неяв и останній зобов'язаний повідомити с д про причини
неяв и!

С ддя О.Р. Л жець а

Єремен о Вадим Анатолійович (ІПН 2708421578, 25.02.1974 р.н.) ви ли ається
до Апеляційно о С д Запорізь ої області за адресою: 69005, м. Запоріжжя,
пр-т Леніна, 162 об 09.50 на 06.03.2013 р. с дове засідання в я ості відповідача
цивільній справі № 22ц/778/550/13 за позовом Решетни ова С.В. до Єремен о

В.А. та Єремен о Ж.В. про стя нення бор .
У разі неяв и до с д — Відповідач зобов'язаний заздале ідь повідомити с д про

причини своєї неяв и. Відповідач попереджається, що разі неяв и до с д
наст пають правові наслід и, передбачені ЦПК У раїни.

Управління освіти Печерсь ої районної в місті Києві державної адміністрації о олош є
он рс на заміщення ва антної посади начальни а правління освіти. Вимо и: повна вища
педа о ічна освіта за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста. Досвід роботи за
фахом державній сл жбі на ерівних посадах не менше 3 ро ів або досвід роботи за фахом на
ерівних посадах в інших сферах не менше 5 ро ів.
Заяви на он рс подавати протя ом 30 алендарних днів від дня оп блі вання за адресою:

в л. С ворова 15, аб. 204, т. 280-74-97.

Подільсь а районна в місті Києві державна адміністрація
о олош є про намір передати в оренд приміщення 1 поверх площею 68,00 в. м, розташовано о
за адресою: м. Київ, в л. Білиць а, 41/43 для здійснення освітньої діяльності з розрах н ом
орендної плати в розмірі 1440,50 рн без рах вання ПДВ за перший місяць оренди. Термін
прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення.

Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, Контра това пл., 2, Подільсь а районна в місті
Києві державна адміністрація. Довід ов інформацію можна отримати за телефоном: 417-14-61.

Втрачено свідоцтво про право власності на житло, адреса: м. Київ,
в л. Березня івсь а, б д. 2, в. 101 на ім'я Тарновсь о о Павла Северіановича,
Тарновсь ої Наталії Михайлівни, Тарновсь о о Оле сандра Павловича вважати
недійсним.

Втрачено свідоцтво про право власності на житло, адреса: м. Київ, по
в л. Кр. Аврори, б д. 15-а, в. 1, видане відділом приватизації житла
Мос овсь ої райдержадміністрації на ім'я Ж лен а Оле сія Оле сійовича
вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право власності на вартир № 156 та № 159 по

в л. Бориспільсь а, 4 на ім'я Hop Антона Оле овича вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право власності на вартир № 152 по в л. Борис-

пільсь а, 4 на ім'я Бистр хіна Геннадія Степановича вважати недійсним.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА

Кон рс проводиться Департаментом е ономі и та інвестицій
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ою місь ою
державною адміністрацією) відповідно до рішення Київсь ої місь-
ої ради від 24.05.2007 № 528/1189 "Про затвердження Положен-
ня про порядо проведення інвестиційних он рсів для б дівниц-
тва, ре онстр ції, реставрації тощо об'є тів житлово о та нежит-
лово о призначення, незавершено о б дівництва, інженерно-
транспортної інфрастр т ри міста Києва", та розпорядження
Київсь ої місь ої державної адміністрації від 29.09.2012 №2373
"Про проведення інвестиційно о он рс із зал чення ін-
вестора до реалізації інвестиційно о прое т "Еле тронний
вито ".

1. Інформація про об'є т інвест вання:

1.1.Об'є том інвест вання є створення єдиної за альномісь ої
автоматизованої системи для оплати проїзд та облі пасажирів
наземном та підземном місь ом пасажирсь ом транспорті

("Еле тронний вито ").

1.2.С ладовими об'є та інвест вання є:

Компле с обладнання для облі пасажирів наземном та
підземном місь ом пасажирсь ом транспорті, в лючаючи піль-
ових пасажирів, я им видана "Карт а иянина"; Компле с облад-
нання/терміналів для продаж засобів оплати за проїзд назем-
ном та підземном місь ом пасажирсь ом транспорті;

Створення та введення в е спл атацію єдино о місь о о сит -
аційно о (процесін ово о) центр для підтрим и роботи автома-
тизованої системи для оплати проїзд та облі пасажирів на-
земном та підземном місь ом пасажирсь ом транспорті
("Еле тронний вито "); Емісія ніверсально о платіжно о засоб
в місь ом транспорті — без онта тних арто .

1.3.Техні о-е ономічні по азни и:

1.4. Остаточна вартість реалізації прое т визначається про-
е тно- ошторисною до ментацією.

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 адмініс-
трації).

2.2.Створення Об'є та інвест вання відб вається відповідно
до ладено о інвестиційно о до овор (та інших пов'язаних до-
оворів/ од, разі необхідності) між Інвестором, Замовни ом,
ор анізатором он рс та разі потреби іншими місь ими сл ж-
бами. Умовами інвестиційно о до овор , в межах чинно о за о-
нодавства У раїни, може передбачатись деле вання частини
прав та обов'яз ів Замовни а Інвестор .

3. Основні мови он рс :

3.1.Фінанс вання інвестором сіх витрат, пов'язаних з прое -
т ванням, створенням, введенням в е спл атацію та підтрим ою
роботи Об'є та інвест вання.

3.2.Надання часни ом он рс он рсно о забезпечення
— арантії бан , розмірі не менше 5 % від орієнтовної вар-
тості реалізації прое т без рах вання ПДВ, що становить
4 723,91 (чотири мільйони сімсот двадцять три тисячі дев'ятсот
десять) рн.

3.3.Сплата ор анізатор он рс оштів на створення соці-
альної та інженерно-транспортної інфрастр т ри міста Києва
розмірі не менше 2,5% від вартості реалізації прое т без рах -
вання ПДВ разі визнання часни а переможцем.

Зазначені ошти інвестором сплач ються наст пном по-
ряд :

- 25% оштів — не пізніше 1 (одно о) місяця з дня наб ття
чинності інвестиційним до овором і розрахов ється від орієнтов-
ної вартості реалізації прое т без рах вання ПДВ, що стано-
вить 590 488,00 (п'ятсот дев'яносто тисяч чотириста вісімдесят
вісім) рн.

- 25% оштів — не пізніше 1 (одно о) місяця з дати затвер-
дження прое тно- ошторисної до ментації і розрахов ється від
остаточної вартості реалізації прое т без рах вання ПДВ на
підставі затвердженої прое тно- ошторисної до ментації.

- 50% оштів — не пізніше 12 (дванадцяти) місяців з дня на-
б ття чинності інвестиційним до овором і розрахов ється від ос-
таточної вартості реалізації прое т без рах вання ПДВ на під-
ставі затвердженої прое тно- ошторисної до ментації.

3.4.Компенсація ор анізатор он рс витрат, пов'язаних з
під отов ою та проведенням інвестиційно о он рс , розмірі
1% (одно о) від орієнтовної вартості створення об'є та інвест -
вання без рах вання ПДВ, що становить 944 781,00 (дев'ятсот
соро чотири тисячі сімсот вісімдесят одна) рн., разі визнання
часни а переможцем, сплач ється протя ом 10 (десяти) робо-
чих днів з дня наб ття чинності інвестиційним до овором.

Кошти, сплачені інвестором в я ості омпенсації ор анізатор
он рс витрат, пов'язаних з під отов ою та проведенням інвес-
тиційно о он рс , розмірі 1% (одно о) від орієнтовної вартос-
ті створення об'є та інвест вання без рах вання ПДВ, повер-
ненню не підля ають.

3.5. Компенсація переможцем он рс (Інвестором) замов-
ни ви онання під отовчих (перед он рсних) робіт ( ом наль-
ном підприємств "Київсь е інвестиційне а ентство") за розроб-

орієнтовних техні о-е ономічних по азни ів, передпрое тних
пропозицій, що сплач ється/відш одов ється замовни під о-
товчих (перед он рсних) робіт відповідно до представлено о
ним ошторис не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня набран-
ня чинності інвестиційним до овором.

3.6.Сплата реєстраційно о внес в розмірі 3400,00 рн на
розрах н овий рах но №31515934700001 в ГУ ДКСУ м. Києві,
МФО 820019, од ЄДРПОУ 37993783, одерж вач — ГУ ДКСУ
м. Києві.

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

3.7.Термін дії інвестиційно о до овор с ладає 10 (десять)
ро ів.

3.8.Термін реалізації інвестиційно о прое т повинен б ти не
більше нормативно о, що визначається прое тно- ошторисною
до ментацією. Інвестор (переможець он рс ) зобов'яз ється,
з рах ванням технічних вимо замовни а, розробити, по одити
та затвердити встановленом поряд прое тно- ошторисн
до ментацію не пізніше ніж через 6 місяців з дня наб ття чин-
ності інвестиційним до овором.

3.9.На підставі затвердженої прое тно- ошторисної до -
ментації протя ом 60 днів з момент її затвердження сторони
до овор визначають рафі фінанс вання та реалізації прое -
т , спільно з профільними підрозділами ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції): місячн /річн плат за ви ористання приміщень КП "Київ-
сь ий метрополітен", КП "Київпастранс" (вестибюлі, оридо-
ри, операційні аси) та ін., шляхом підписання додат ової о-
ди до інвестиційно о до овор , я і б д ть йо о невід'ємними
частинами.

3.10. Інвестор отрим є вина ород за збір вир ч и в місь ом
пасажирсь ом транспорті міста Києва після впровадження авто-
матизованої системи оплати проїзд та облі пасажирів ви ля-
ді відсот а від зібраної вир ч и, розмір відсот а визначається за
рез льтатами інвестиційно о он рс , але не більше ніж 10 %
від зібраної вир ч и. Під час дії до овор Інвестор забезпеч є ор-
анізацію збор вир ч и на об'є тах інвест вання.

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

4. Кон рсна до ментація часни ам он рс видається
за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім. 612,
тел. 202-72-66, 278-20-26 (понеділо — п'ятниця з 10.00 до
16.00) протя ом 14 алендарних днів з дня о олошення он р-
с при наявності до мента, що підтвердж є сплат часни ом
реєстраційно о внес . День оп блі вання о олошення про
проведення он рс в ЗМІ вважається днем йо о о олошення.

5. Кон рсні пропозиції подаються часни ами он рс
особисто або через повноважених осіб протя ом 14 алендар-
них днів з дня о олошення он рс за адресою: 01044, м. Київ,
в л. Хрещати , 36, ім. 612, тел. 202-72-66, 278-20-26 (понеді-
ло — п'ятниця з 10.00 до 16.00). День оп блі вання о оло-
шення про проведення он рс в ЗМІ вважається днем йо о
о олошення.

6. За отриманням роз'яснень та додат ової інформації щодо
об'є тів інвест вання звертатись за адресою: 01044, м. Київ,
в л. Хрещати , 36, ім. 612, тел. 202-72-66, 278-20-26 (понеділо
— п'ятниця з 10.00 до 16.00).

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

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

№ п/п Назва
Одиниця
вимір

Орієнтовна
іль ість

Орієнтовна
вартість, рн

І. Наземний та підземний місь ий пасажирсь ий транспорт м. Києва

1.1. Кіль ість станцій/вестибюлів метрополітен Од. 51/75 -

1.2. Кіль ість асових ві он КП "Київсь ий метрополітен" Од. 73 -

1.3. Орієнтовна іль ість перевезень за доб КП "Київсь ий метрополітен" Осіб 1 700 000 -

1.4. Вартість проїзд (існ юча) в КП "Київсь ий метрополітен" рн/особ 2 -

1.5. Кіль ість р хомо о с лад КП "Київпастранс" Од. 1500 -

1.6. Орієнтовна іль ість перевезень за доб КП "Київпастранс" Осіб 1 400 000 -

1.7. Вартість проїзд (існ юча) КП "Київпастранс" рн/особ 1,5 -

2. Прое тно- ошторисна до ментація

2.1. Прое тно- ошторисна до ментація Компл. 1 500 000

3. Підземний пасажирсь ий транспорт (КП "Київсь ий метрополітен")

3.1 Обладнання для облі пасажирів: - -

18 328 750

3.1.1 Прилади для інте рації в т рні ети (валідатори) Од 650

3.2. Обладнання для продаж засобів оплати за проїзд: - -

3.2.1 Термінали поповнення арто Од. 300

3.2.2 Термінали з продаж одноразових вит ів Од. 232

3.2.3 Термінали з продаж арто Од. 123

3.3. Б дівельно-монтажні роботи - - 1 450 000

3.4. Емісія бес онта тних арто (перша партія) Од. 500 000 1 675 000

Орієнтовна вартість створення системи в підземном пасажирсь ом транспорті ( т.ч. ПДВ) 21 453 750

4. Наземний пасажирсь ий транспорт (КП "Київпастранс")

4.1. Обладнання для облі пасажирів:

69 295 000

4.1.1 Валідатори арт Од. 4500

4.1.2 Бортові омп'ютери Од. 1500

4.1.3 Пристрої онтролю Од. 500

4.1.4 Відеосистема Од. 1500

4.1.5 GPS система Од. 1500

4.2. Обладнання для продаж засобів оплати за проїзд:

4.2.1 POS — термінали Од. 700

4.2.2 Термінали поповнення Од. 300

4.3. Б дівельно-монтажні роботи - - 4 525 000

4.4. Емісія без онта тних арто Од. 2 000 000 6 700 000

Орієнтовна вартість створення системи в надземном пасажирсь ом транспорті ( т.ч. ПДВ) 80 520 000

5. Процесін овий центр

5.1.
Встановлення серверів (основний та резервний), все необхідне обладнання
для вн трішньо о онтролю.

Од. - 3 600 000

5.2.
Розроб а системи моніторин , онтролю, звітності, статисти и, системи
безпе и і од вання, технічна підтрим а і обсл ов вання

Од. - 7 300 000

Всьо о по процесін овом центр : 10 900 000

Орієнтовна вартість реалізації прое т ( т .ч ПДВ) 113 373 750

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

Теніс. Олександр Долгополов стартував 
з перемоги на турнірі у США
У ніч на 21 люто о в Мемфісі (США) на т рнірі АТР US National Indoor

Tennis Championships завершилися матчі першо о ола. У раїнсь ий те-
нісист Оле сандр Дол ополов, посіяний під 7-м номером, старт вав з
перемо и над Бьорном Фа , що займає 122-е місце світовом рейтин-
, з рах н ом 6:3, 6:4. Матч тривав трохи більше одини. Вітчизняний

спортсмен зробив по брей ожном сеті і не дозволив с перни ові
заробити жодно о брей -пойнта. Обидва тенісисти, я і на орті з стрі-
чаються вперше, ви онали по сім ейсів, при цьом Бьорн Фа тричі по-
милився на подачі. За вихід до чвертьфінал зма ань Дол ополов зі рає
проти 21-річно о амери анця Райна Вільямса, я ий займає 15-е місце в
рейтин АТР. Вільямс пробився в основн сіт т рнір через валіфі-
ацію, а в першом олі б в сильнішим за сво о співвітчизни а, 136- о
номера світово о рейтин Стіва Джонсона — 7:6 (4), 6:4

Біатлон. Українка здобула нагороду 
на Європейському юнацькому олімпійському
зимовому фестивалі
У Брашові (Р м нія) в рам ах ХI Європейсь о о юнаць о о олімпій-

сь о о зимово о фестивалю завершилися спринтерсь і пере они бі-
атлоністо . У раїн а Анастасія Мер шина фініш вала третьою і здо-
б ла бронзов на ород . Цей рез льтат став першим для вітчизняної
збірної на фестивалі

Баскетбол. Київський “Будівельник” пробився
до чвертьфіналу Єврокубка
В останньом т рі Євро б а Топ-16 “Б дівельни ” обі рав росій-

сь ий “Трі мф” з рах н ом 88:77 і вийшов до чвертьфінал з першо о
місця р пі І. Пост паючись дев’ятьма оч ами в ході першої полови-
ни та шістьма оч ами по її завершенні (37:43), підопічні Айнарса Ба-
атс іса здійснили вирішальний риво третій чверті. Довершили роз-
почате “б дівельни и” в за лючній десятихвилинці. Най ращим рав-
цем матч став захисни иян Мал ольм Ділейні, отрий за інчив р
із 26 оч ами, реаліз вавши при цьом 16/16 штрафних, і з 7-ма пере-
дачами в а тиві. 16 очо на рах н Михайла Анісімова, 14 очо і 6 пе-
редач має своєм а тиві Геор ій Цинцадзе. Арт р Дроздов відзна-
чився 13 оч ами та 6 зібраними відс о ами. У чвертьфіналі престиж-
но о міжнародно о т рнір “Б дівельни ” з стрінеться зі ще однією
російсь ою омандою — сан т-петерб рзь им “Спарта ом”

Футбол. “Барселона” поступилася “Мілану” 
у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Італійсь ий “Мілан” обі рав іспансь “Барселон ” з рах н ом 2:0

першом матчі 1/8 фінал Лі и чемпіонів. На 56-й хвилині півзахисни
“россо-нері” Кевін-Прінс Боатен забив м’яч даром із лінії штрафно-
о майданчи а. А на 81-й після точно о пас Стефана Ель Шаараві ще
один родженець Гани — Саллі М нтарі із схожої позиції даром зльо-
т подвоїв рах но . Матч-відповідь відб деться в Барселоні 12 берез-
ня. У іншій з стрічі т рець ий “Галатасарай” не змі втримати перемо-

і розійшовся миром (1:1) з німець им “Шаль е-04”

Температура —4°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 92 %

Температура +2°С

Атм. тиск 751 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 73 %

Температура —1°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 83 %

Прогноз погоди на 22 лютого 2013 року

ОВНИ, процес про ресивної вн трішньої трансформації триває.
Бажання вте ти від життєвих проблем, поб ти наодинці з собою,
по аятися в доп щених помил ах є нормальним. Підводьте підс м-
и, переосмислюйте, спо т йте провини перед тими, о о обра-
зили, іна ше вони перетворяться на підст пних воро ів, або хворо-
би в’язнять вас і прим сять стражданнями поверн ти зло, заподі-
яне по ле оважності іншим.
ТЕЛЬЦІ, охані вас бо отворять, живіть д ша в д ш з бла овір-

ними, нехай завзято р люють, орист ючись вашим ба атим досві-
дом, тоді шлюб стане непор шним. Ви шия, що р тить оловою,
разом ори перевернете! За роші не сваріться, в лад в спільн
азн має б ти рівноцінним, тоді для паразитизм не б де причин.
БЛИЗНЯТА, події в професійній сфері набирають інтенсивної

динамі и, вима аючи реаліз вати творче по ли ання. А оли щось
не та — не нарі айте, а ш айте стеж до любленої роботи, -
ди можна інвест вати природній дар, поб д вати ар’єр й арно
заробити. Ви яс рава харизматична особистість, що на ладає ве-
ли відповідальність, люди рівняються на вас, довіряють, отові
всьом сл хатися.
РАКИ, модернізація застарілих ідеалів, пере онань йде повним

ходом, ви м дрієте, форм ючи нов філософію б ття, те, що хви-
лювало вчора, відходить в неб ття, звільняючи місце про ресив-
ним по лядам, захопленням. На чільне місце виходять любовні
справи, де слід б ти серйозними, ни ати ле оважних інтрижо .
ЛЕВИ, ріплюйте партнерсь і зи любов’ю, т рботливістю, ми-

лосердям, задовольняйте ненаситні бажання половин и, неодмін-
но проявляючи матеріальні і сердечні зна и ва и, аби збере ти
імідж ідеал . На др жньом небосхилі сяє сонце дачі, мерщій ра-
зом з др зями втілюйте творчі плани і р хайтеся до спільної мети.
ДІВИ, на оризонті випливає жаданий любовний Еверест, пле-

айте в д ші поблажливість, ч йність, толерантність, тоді за ладете
міцний ф ндамент ділових та шлюбних взаємин (на майб тній рі ),
зявши в поп тни и ідних людей, реаліз єте соціальні стремлін-
ня. Не пра ніть самостійності — ліпше в оле тиві, т т здатні впли-
вати на онфлі тні сит ації й обертати їх на власн ористь.
ТЕРЕЗИ, перед вами широ ий фронт роботи, де потрібно тр -

дитися зла оджено, підтрим ючи теплий мі ро лімат в оле тиві,
оперативно провадж вати модернові техноло ії та творчі ідеї. Ке-
рівництво че ає від вас прод тивних рез льтатів, де слід вчитися
на ход , надол ж ючи про алини в знаннях, та розвивати психоло-
ізм нат ри.
СКОРПІОНИ, я що шеф вам симпатиз є, а обрана професія

стала М зою — це ч дово, тоді реалізація професійних амбіцій
пройде блис че. Творіть, охайтеся, життя це ра, де ви я режи-
сер та а тор здатні проявити феноменальні таланти і ощасливити
інших. Тоді й здоров’я поліпшиться, т т намічаються позитивні зр -
шення.
СТРІЛЬЦІ, наводьте лад сімейних пенатах, залатайте дір и в

психоло ічній а рі родини. Сміття з хати не виносьте, домашні
проблеми виріш йте тихо. З бла овірними орш и бити — людей
смішити, вони для вас є і оною, тож славте Всевишньо о за цей
дар но і в ризові моменти по ладайтеся саме на половин , що
особлює в собі др а, охано о, ділово о союзни а, м дро о по-
радни а та по ровителя.
КОЗОРОГИ, життя для вас перетворилося на ш ол , я а вчить

роз м на при ладі різноманітних сит ацій, прим ш ючи мозо
працювати висо ом інтеле т альном тон сі. Ви інт їтивно під-
лючаєтеся до інформаційно о поля Всесвіт в потрібний момент
й черпаєте належні знання, що зміцнює певненість в собі, сприяє
дос оналості.
ВОДОЛІЇ, визначайтеся з діловими пропозиціями та пріорите-

тами, чо о ви бажаєте, щоб жити повноцінно, мати все, що хочеть-
ся? Аби армоніз вати бажання та можливості, зал чайте шлюбних
обранців, єднайтеся з діловими союзни ами і реалізов йте поса-
дові та професійні амбіції. Я що ви дос оналий фахівець і ладите
з начальством (це оловне, слід шан вати та любити шефа), за
ар’єр не переживайте.
РИБИ зачаров ють яс равістю, ма нітом приваблюючи п блі ,

де чимало впливових персон, я і радо вам посприяють всьом .
Презент йте себе, вн трішній по ли стати най ращими, йти попе-
ред є не апризом вис оч и, а ціл ом нормальним бажанням. І
зобов’яз є б ти в пре расній формі, тримати імідж на висоті. По-
збавляйтеся від по аних звичо , відновіть по моді ардероб, зов-
нішній ви ляд — це візитна арт а

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Беркут" завершив 
регулярний чемпіонат
ПХЛ на першому місці
У вітчизняній першості з хокею учасники дійшли до стадії плей�офф

У середу трьома матчами за учас�

тю київських команд завершився

регулярний чемпіонат ПХЛ. Лідер

першості “Беркут” вдома виявився

нещадним до хокеїстів харківсько�

го “Динамо”. Вже на 5 хвилині зу�

стрічі господарі порадували вболі�

вальників першим голом. Андрій

Недорост зважився на дальній ки�

док і не схибив — шайба пройшла

повз захисників та голкіпера су�

перника і залетіла точно у “дев’ят�

ку” воріт. Харків’яни зовсім не

довго залишалися у якості наздога�

няючих — менш ніж за хвилину ра�

хунок на табло став нічийним —

1:1. За “Динамо” відзначився Іван

Савченко. Надалі пріоритетом гри

була силова боротьба, в якій пере�

вагою, хоч і не значною, володіли

столичні хокеїсти. Коли перший

період вже добігав кінця, “берку�

тівці” зважилися на штурм воріт

гостей і це принесло потрібний ре�

зультат. Скориставшись метушнею

на п’ятачку харків’ян, Олександр

Торяник підхопив шайбу і елегант�

ним кидком перекинув через голкі�

пера гостей.

Друга третина матчу розпочалася

з гола у ворота “Беркута”. Хокеїсти

“Динамо” розіграли швидку атаку,

яку вдало завершив Євген Пастух.

Як виявилося згодом, саме ця про�

пущена шайба стала тим подразни�

ком для киян, який допоміг їм зібра�

тися і провести просто вражаючий

відрізок часу, протягом якого вони

створили чотири результативні ата�

ки. У другому періоді вони довели

свою перевагу до 4:2, а в заключній

двадцятихвилинці не залишили гос�

тям жодного шансу і закинули ще

три шайби. Єдине, на що вистачило

харків’ян, — це на гол престижу,

який відбувся за 7 хвилин до завер�

шення матчу. У підсумку “Беркут”

відсвяткував завершення регуляр�

ного чемпіонату впевненою перемо�

гою з рахунком 7:3.

Ще одна столична команда “Ком�

паньйон�Нафтогаз” у серії буллітів

виявилася сильнішою за “Білий

Барс”. Остаточний результат зустрічі

3:2. А ось київський “Сокіл” не зміг

закінчити регулярний чемпіонат на

мажорній ноті, програвши львів�

ським “Левам”. Переможець поєдин�

ку також визначався у серії післямат�

чевих буллітів, однак фортуна була не

на боці киян і підопічні Олександра

Годинюка поступилися 1:2.

Таким чином, за підсумками регу�

лярного чемпіонату ПХЛ визначи�

лися шість учасників кваліфікацій�

ного раунду плей�офф. Так, в групі

“А” зіграють згідно з регламентом 

1�а, 4�а і 5�а команди: “Беркут”,

“Донбас” і “Сокіл”. У групі “В” зі�

грають 2�а, 3�я і 6�а команди: “Ком�

паньйон�Нафтогаз”, “Динамо” і

“Леви”. “Білий Барс”, що зайняв за

підсумками національної першості

останнє сьоме місце, припиняє по�

дальшу боротьбу за медалі.

Перші поєдинки кваліфікаційно�

го раунду заплановані на 23 лютого.

Команди зіграють по два матчі між

собою (вдома і у гостях). За підсум�

ками групового раунду два кращих

колективи з кожної групи продов�

жать боротьбу в плей�офф, а учас�

ники, що посіли треті місця,— вибу�

вають з боротьби. У півфінальному

раунді плей�офф пари будуть сфор�

мовані таким чином: команда, що

має найбільш високий рейтинг за

підсумками регулярного чемпіонату,

зіграє з клубом, що посів найнижче

місце. Другу пару сформують дві ін�

ші команди. Півфінальні серії за�

плановані до трьох перемог кожного

колективу. Фінальна — до чотирьох.

Серія за третє місце буде проводи�

тися до двох перемог однієї з ко�

манд
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Цей день в історії 22 лютого

1788 – народився Арт р Шо-
пен а ер, визначний німець ий
філософ, один із перших пред-
ставни ів ш оли ірраціоналізм
1819 – підписаний іспансь о-

амери ансь ий до овір про
передач Флориди від Іспанії до
США за 5 мільйонів доларів
1930 – в ан лійсь ом містеч-
Менсфілд пройшов перший

ф тбольний матч при еле трич-
ном освітленні
1935 – літа ам заборонили

пролітати над резиденцією пре-
зидента США – Білим домом
1945 – Раднар ом СРСР хва-

лив рішення про б дівництво
метро Києві
1946 – до тор Зельман Ва -

сман від рив антибіоти стреп-
томіцин

Відповіді на с анворд
на 7-й стор.
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Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У ре лярном чемпіонаті ПХЛ відб лися останні матчі.
Столичний “Бер т” на своєм майданчи приймав
хар івсь е “Динамо”. Господарі вже зі стартових хвилин
почали підтвердж вати стат с лідера першості і ціл ом
засл жено перемо ли з рах н ом 7:3. Ще одна иївсь а
оманда “Компаньйон-Нафто аз” серії б ллітів вияви-
лася сильнішою за “Білий Барс”. Остаточний рез льтат
з стрічі 3:2. А ось “Со іл” не змі завершити ре ляр-
ний чемпіонат на мажорній ноті. Підопічні Оле сандра
Годиню а пост пилися львівсь им “Левам” 1:2.

Столичний "Бер т" ( червоній формі) завершив ре лярний чемпіонат ПХЛ
на мажорній ноті, перемі ши хар івсь е "Динамо" з рах н ом 7:3

За підс м ами сезон валіфі аційном т рнірі "Бер т" зі рає р пі "А"
разом з "Донбасом" та "Со олом"
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