
Пільгові категорії киян 
отримають кошти до свят
Столична влада виділила матеріальну допомогу з нагоди 23 лютого та 8 Березня

У Києві створять муніципальну
страхову компанію
Вона реалізовуватиме медичні поліси за прийнятними цінами

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Ще до запровадження обо-
в’яз ово о медично о страх -
вання на державном рівні в
столиці мають намір забезпе-
чити сприятливі мови для
йо о дії. В Департаменті охо-
рони здоров’я заявляють про
створення Києві м ніципаль-
ної страхової омпанії, я а б -
де надавати посл и де іль-
а разів дешевше за рин ові.

Тема обов’язкового медичного страху�

вання вже кілька років на слуху в україн�

ців. Як відомо, за останній час було

створено безліч проектів законів, які

стосувалися цієї теми, але остаточного

рішення прийнято так і не було. Наразі,

за словами експертів, ми впритул набли�

зилися до запровадження в країні обо�

в’язкового медстрахування. “На сього�

днішній день один із таких проектів

пройшов всі погодження, і, в принципі,

готовий до розгляду на рівні Верховної

Ради”,— повідомив директор Департа�

менту охорони здоров’я КМДА Віталій

Мохорєв.

Він також додав, що Київ має намір

ґрунтовно підготуватися до цих галузе�

вих змін і створити у місті муніципаль�

ну страхову компанію. “Ми б хотіли бу�

ти готовими до імплементації цього за�

кону і тому зараз відпрацьовуємо влас�

ні механізми такого страхування.

Йдеться про те, що найближчим часом

у Києві запрацює муніципальна стра�

хова компанія. Зараз є багато приват�

них страховиків, які працюють з клієн�

тами за різними страховими програма�

ми, але ми знаємо, що такі послуги є

недешевими. У міській страховій ком�

панії можна було б запровадити опти�

мальні ціни для киян і зробити дану по�

слугу доступною для багатьох”,— за�

явив Віталій Мохорєв.

Механізми реалізації даної ідеї роз�

глядаються різні — може бути створена

окрема юридична компанія або куплена

вже наявна на ринку. За словами роз�

робників, це залежатиме від оптималь�

ного поєднання ціни та якості. “В будь�

якому випадку розглядається лише той

варіант, коли компанія на сто відсотків

належатиме місту, жодних приватних

інвестицій тут немає. Як цього досяг�

ти — ми зараз вирішуємо”,— прокомен�

тував “Хрещатику” радник голови

КМДА з питань реалізації стратегічної

ініціативи “Здоровий киянин” Дмитро

Турчак.

Розробники також не конкретизують,

скільки коштуватиме медичний поліс —

наразі за численними критеріями вира�

ховується його вартість. Однак вже сьо�

годні точно відомо, що ціна муніципаль�

ного страхування буде в рази меншою від

тієї, яку пропонують приватні компанії.

У “PZU України” “Хрещатику” пові�

домили, що верхня й нижня межі варто�

сті медичної страховки залежать від бага�

тьох факторів, тому середню вартість да�

ної послуги вирахувати вкрай складно —

треба розглядати кожен договір індивіду�

ально. У НАСК “ОРАНТА” повідомля�

ють, що страховий платіж залежить від:

цінової категорії медичних клінік; пере�

ліку медичних послуг, що включені до

Програми страхування; розміру страхо�

вої суми; регіону проживання та кілько�

сті застрахованих людей.

Водночас за підрахунками представ�

ників страхових компаній українського

ринку, середня сума коштів, яку один

хворий витрачає на власне лікування без

медичної страховки, складає 600�700 грн

за один випадок захворювання. А страхо�

вий поліс може йому обійтися від 600 грн

на рік. Однак широке покриття послуг зі

зручними для клієнта умовами дешевим

не буде — воно коштуватиме 10 тис. грн і

вище.

Коли муніципальний страховик вийде

на ринок, у першу чергу послуги отрима�

ють пенсіонери, ліквідатори аварії на

ЧАЕС, працівники бюджетних установ

та комунальних підприємств, повідомля�

ють у профільному департаменті. В кож�

ному окремому випадку розподіл варто�

сті послуги може відбуватися між кілько�

ма учасниками — це можуть бути кошти

безпосередньо особи, підприємства, на

якому вона працює, чи міського бюдже�

ту. Дані схеми також перебувають на ста�

дії розробки.

“Тобто це проект, який наразі опра�

цьовується. Думаю, найближчим часом

стане відомо, коли він зможе реально за�

працювати. Але перший крок нами вже

зроблено — нагадаю, у місті кілька років

діє муніципальна лікарняна каса”,— за�

значив Віталій Мохорєв.

Як відомо, система лікарняних кас

працює за принципом накопичення

коштів: людина щомісяця сплачує лише

30 гривень, а за необхідності отримує

увесь перелік необхідних медпослуг за

ці гроші. Учасниками лікарняної каси є

20 тисяч киян, пролікувалося за даною

системою вже приблизно 7 тисяч паці�

єнтів

В Департаменті охорони здоров’я заявляють про створення Києві м ніципальної страхової омпанії, я а б де надавати посл и де іль а разів дешевше за рин ові

Раїса МИХАЙЛОВА: 
"Ми напряму постачаємо
продукцію дитячим садкам,
школам і лікарням Києва" 
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Столичні переходи забудували
кіосками 
Інвестиційна омісія вима ає звіт від підприємців та
профільних підрозділів КМДА про стан підземо міста
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На Бортницькій станції аерації
розпочали укріплювати дамби 

Місто а тивно ш ає партнерів для проведення
омпле сної ре онстр ції БСА
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Олександр Попов пообіцяв 
вирішити проблеми киян, 
озвучені на Майдані Незалежності
Всі звернення від ромадян, я і прийшли 22 люто-
о на Майдан Незалежності, аби поспіл ватися з
Президентом У раїни Ві тором Ян овичем рам ах
телепрое т “Діало з раїною”, зареєстровані Управ-
лінням з питань звернень ромадян апарат КМДА.
Жодне звернення иян не залишилось поза ва ою.
Поспіл вався з ромадянами та відповів на їхні запи-
тання і олова КМДА Оле сандр Попов. “Проблеми,
я і озв ч ють раїнці в рам ах діало з Президен-
том, а т альні я для столиці, та і для всієї У раїни.
Ми нама аємося не айно реа вати на всі звернення
иян не лише в рам ах марафон , але й ожно о дня.
Тіль и та ми можемо дійсно знати проблеми міста, а
свідомлення проблеми — це перший ро до її вирі-
шення”,— під реслив Оле сандр Попов. Зо рема
очільни КМДА відповів на запитання про перспе ти-
ви місь их про рам, спрямованих на соціальний за-
хист иян, розвито м ніципально о транспорт , ре-
монт дорі та оновлення сфери житлово- ом нально-
о осподарства

У місті презентували проект 
“Алея Соборності”
В рам ах міжнародної б дівельної вистав и “Kyiv

Build” відб лась презентація прое т “Алея Соборно-
сті”. Головний архіте тор Києва Сер ій Целовальни
розповів, що це б де частиною більшо о прое т —
Національно о пар “У раїна”. “Ідея створення та ої
алеї вини ла після то о, я ми прод мали всю онцеп-
цію Дніпровсь их схилів. Тоді ми розбили цю терито-
рію на 23 пар и”,— розповів пан Целовальни . Отже,
пар с ладатиметься з ба атьох частин: “У раїна ві-
т ча” — територія Ботанічно о пар НАН У раїни,
“У раїна мо тня” — зона історично о м зею, “У ра-
їна фоль лорна” — Співоче поле, “У раїна д ховна” —
Києво-Печерсь а лавра, “У раїна мистець а” — Мис-
тець ий Арсенал і територія за валами, де б де “Дім
м зи и”, “У раїна пам’ятна” — Ас ольдова мо ила,
“У раїна соборна” — власне Алея Соборності, “У ра-
їна самодержавна” — парламент, Маріїнсь ий пар ,
“У раїна спортивна” — стадіон “Динамо”, “У раїна
Європейсь а” — Європейсь а площа та У раїнсь ий
Дім, “У раїна Вільна” — Хрещати , “У раїна видат-
на” — Поштова площа, “У раїна стародавня” — тери-
торія від собор Св. Софії, Поділ. На Алеї Соборності
б де встановлений мон мент Соборності, але я він
ви лядатиме, по и невідомо. Та ож там б д ть пред-
ставлені ерби всіх обласних центрів У раїни, Києва
та Севастополя, а ре іони б д ть зал чені до облаш-
т вання алеї та її оформлення. Презентація остаточ-
но о прое т план ється до Дня Києва

Зареєструвати власний бізнес 
стало простіше
Під час реєстрації своєї справи платни ам подат ів

більше не потрібно звертатися до подат ових ор анів
для взяття на облі . Їм достатньо подати відповідні до-
менти тіль и державном реєстратор . Я зазнача-

ють фахівці Міндоходів, всі процед ри подальшої ре-
єстрації оперативно здійснюватим ться між ДПСУ та
У рдержреєстром без часті платни а. Тобто після от-
римання всіх необхідних до ментів держреєстратор
реєстр є підприємство або підприємця — і відомості
з Єдино о державно о реєстр надходять до подат о-
вих ор анів. Ор ани ДПС протя ом одно о дня здійс-
нюють постанов на облі цьо о платни а подат ів та
повідомляють про це державно о реєстратора. Після
цьо о реєстратор видає підприємцю випис , де під-
твердж ється фа т здійснення державної реєстрації
та надаються відомості про взяття на облі в ор анах
ДПС. У Міндоходів впевнені, що та ий принцип “єди-
но о ві на” під час започат вання бізнес при с ас -
ванні необхідності отримання в ор анах ДПС довід и
про взяття на облі зменшить бюро ратичні зволі ан-
ня та спростить процед р для підприємців, заоща-
дивши їм час та рошові витрати

Оксана РАЙЧИНЕЦЬ
“Хрещатик”

З на оди відзначення Дня захисни а Віт-
чизни та Міжнародно о жіночо о дня
о ремі ате орії меш анців столиці, я і
потреб ють підтрим и місь ої влади, от-
римають одноразов адресн соціальн
матеріальн допомо . Відповідне розпо-
рядження підписав олова КМДА Оле -
сандр Попов.

Так, матеріальну допомогу в розмірі 500 гривень от�

римають сім’ї загиблих при виконанні інтернаціональ�

ного обов’язку в Афганістані (див. таблицю). По 300

гривень виплатять сім’ям військовослужбовців, які за�

гинули або померли в мирний час під час проходження

строкової військової служби; одержувачам пенсійної

виплати (у зв’язку з втратою годувальника на дітей�си�

ріт, у яких померли або загинули обоє батьків), одержу�

вачам державної допомоги на дітей, над якими встанов�

лено опіку чи піклування; малозабезпеченим сім’ям, які

перебувають на обліку в органах праці та соціального

захисту населення.

Матеріальна допомога у розмірі 200 гривень надава�

тиметься інвалідам І групи, розмір пенсійної виплати

яких не перевищує 1500 грн; одержувачам державної со�

ціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям�інва�

лідам, одержувачам соціальної пенсії інвалідам з дитин�

ства та дітям�інвалідам, а також тимчасової допомоги

на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

Адресну  матеріальну допомогу у сумі 100 гривень от�

римають жертви політичних репресій та члени їх сімей;

особи, які проживають разом з інвалідом 

І чи ІІ групи з психічним розладом, який за висновком

лікарської комісії медичного закладу потребує постій�

ного стороннього догляду, та одержують щомісячну

грошову допомогу на догляд за ним; інвалідам ІІ групи,

непрацюючим інвалідам ІІІ групи, непрацюючим пен�

сіонерам, розмір пенсійної виплати яких не перевищує

1500 грн; одержувачам державної допомоги на дітей —

одиноким матерям; одержувачам державної допомоги

по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного

віку з урахуванням доходів, компенсації за надання со�

ціальних послуг; одержувачам компенсації по догляду

за інвалідом І групи або престарілим, який досяг 80�

річного віку, та державної допомоги при усиновленні

дитини.

Зауважимо, що виплати матеріальної допомоги про�

водитимуться через поточні банківські рахунки отриму�

вачів та національним оператором поштового зв’язку.

Крім того, власникам “Картки киянина” виплата допо�

моги проводиться шляхом зарахування коштів на карт�

ковий рахунок у рамках впровадження проекту системи

“Картка киянина”

РОЗПОЧАТО

МАСШТАБНИЙ РЕМОНТ

КИЇВСЬКИХ АВТОШЛЯХІВ

СТОР. 2

ЛЕГЕНДАРНИЙ "МАЙОР

ВИХОР" ВІДСВЯТКУВАВ

99;РІЧЧЯ 
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У СТОЛИЦІ ПРЕЗЕНТУЮТЬ

ЗАСЕКРЕЧЕНІ

ЩОДЕННИКИ ДОВЖЕНКА

СТОР. 2

ЖИТЛО ЗВОДИТИМУТЬ 

ІНДУСТРІАЛЬНИМ

МЕТОДОМ 

СТОР. 3

26 лютого 2013 ВІВТОРОК № 27 (4234)
Ф

о
то

 Б
о

р
и

са
 К

О
РП

У
С

ЕН
К

А



2

МІСТО
Хрещатик 26 лютого 2013 року

Новини

Після сходження снігу у столиці проведуть 
генеральне прибирання
Перший заст пни олови КМДА Оле сандр Маз рча дор чив оло-

вам РДА та ом нальним сл жбам міста най оротші терміни привес-
ти столицю належний ви ляд. Інспе тори бла о строю онтролюва-
тим ть я ість прибирання балансових територій підприємств, станов
та ор анізацій сіх форм власності. "Сьо одні місто має не д же при-
вабливий ви ляд, і це стос ється сіх районів. Почав сходити сні , а під
ним — пи сміття. Необхідно най оротші терміни, не че аючи щоріч-
но о весняно о місячни а, навести порядо . Особливо це стос ється
трот арів, підходів до підземних переходів та метрополітен , з пин о-
вих омпле сів, а та ож інших місць масових с пчень людей",— за-
значив Оле сандр Маз рча . Та ож він додав, що цієї зими б ли с лад-
ні по одні мови, я і вима али ви ористання чималої іль ості технічної
солі та піщаної с міші, тож працівни и КК "Київавтодор" повинні най-
ближчим часом змити залиш и реа ентів зі столичних в лиць

Комунальники розпочали масштабний ремонт
київських автошляхів
Днями олова КМДА Оле сандр Попов проінспе т вав хід ви онан-

ня поточно о ремонт столичних автошляхів. "Нарешті по одні мови
дозволяють нам розпочати лобальний ремонт дорі . Том д же важ-
ливо ефе тивно ви ористов вати цей час. Поперед дорожни ів ве-
ли ий обся робіт: спочат необхідно відремонт вати ма істральні
доро и та в лиці за альномісь о о значення, а потім прист пити до
ремонт дорі і в лиць районно о та місцево о значення, між вар-
тальних проїздів",— зазначив Оле сандр Попов. Та , с бот на до-
ро ах міста працювали 27 бри ад КК "Київавтодор". Це 220 осіб, я і
за доб 23 люто о відремонт вали 1 073 в. м дорожньо о по риття.
У неділю ям овий ремонт ви он вали 29 бри ад — відремонтовано
1 810 в. м дорі . За алом за два вихідні дні на ремонт автошляхів б -
ло ви ористано 369 тонн асфальтобетон . Ремонт відб вався на Кіль-
цевій дорозі, проспе тах Палладіна, Возз'єднання, Перемо и, Черво-
нозоряном , Хар івсь ом шосе, в л. Гетьмана, Толсто о, Саперно-
Слобідсь ій, площі Шевчен а

В Україні вперше представлять засекречені 
щоденники Довженка
В Києві відб деться презентація спільно о раїнсь о-російсь о о

збірни а до ментів "Оле сандр Довжен о. Щоденни ові записи.
1939—1956 рр.". Це перша повна на ова п блі ація щоденни ових
записів іномитця за період з 1939 по 1956 ро и. До недавньо о час
щоденни и знаходилися на за ритом збері анні фондах російсь их
архівів, відповідно до заповіт вдови митця Юлії Солнцевої. З ідно з
жанром щоденни а, автор фі с є основні події сво о особисто о і
творчо о життя, починаючи з виход на е рани фільм "Щорс" (1939) і
до завершення роботи над сценарієм "Поема про море" (1956). Участь
презентації візьм ть олова Держархівсл жби Оль а Гінзб р , Над-

звичайний і Повноважний Посол РФ в У раїні Михайло З рабов та інші
представни и з Росії та У раїни. Захід відб деться 28 люто о об 11.15

онференц-залі Центрально о державно о архів -м зею літерат ри і
мистецтва У раїни (в л. Володимирсь а, 22-а, Національний заповід-
ни "Софія Київсь а")

Прокуратура вимагає повернути у комунальну
власність приміщення на Подолі
Відділом приватизації Подільсь ої РДА 2008 році приміщення по

в л. Борисо лібсь ій, 17/1 за альною площею 152 в. м б ли продані
ТОВ "Ар ада-Прайм". Під час ви онання ремонтних робіт товариство
за рах но с міжних приміщень майже втричі збільшило площ при-
дбано о нер хомо о майна та через с д визнало на них право власно-
сті. Зо рема Брян івсь ий місь ий с д Л ансь ої області на почат
2011 ро хвалив рішення про визнання за ТОВ "Ар ада-Прайм" пра-
ва власності на всю р п приміщень по в л. Борисо лібсь ій, 17/1 за-
альною площею 553 в. м. Отримавши право власності, нер хоме
майно б ло продано. Надалі приміщень де іль а разів змінювалися
власни и, останнім з я их став а ціонерний бан . Натомість, я вста-
новлено про рорсь ою перевір ою, в серпні 2011 ро за заявою
про рора м. Брян а Л ансь ої області рішення Брян івсь о о місь о-
о с д с асовано. А відта приміщення по в л. Борисо лібсь ій, вар-
тість я о о с ладає майже 4,5 млн рн, відч жено неза онно та підля-
ає поверненню. У позовній заяві про рат ра вима ає витреб вати
нер хоме майно з неза онно о володіння бан та поверн ти йо о до
ом нальної власності Києва

"Зеленбудівці" підготували сюрприз для киян
На Хрещати замість старих висадять 300 нових аштанів сорт

"Бріотті", стій іших до місь о о середовища та ш ідни ів. Я повідомив
"Хрещати " перший заст пни олови КМДА Оле сандр Маз рча ,
для цьо о з місь о о бюджет виділили 3 млн рн. За словами Оле -
сандра Маз рча а, на б льварній частині Хрещати а саджатим ть аш-
тани, тоді я придорожній зоні вчені по и що розмір ов ють: чи не
раще висадити лип або платан. Всьо о 2013 році, за даними "Ки-
ївзеленб д ", в місті план ється висадити 7 тисяч різних дерев. Я ста-
ло відомо "Хрещати ", б де висаджено і алею ма нолій. "Вважаю, це
б де приємним сюрпризом для иян",— зазначив ендире тор КО "Ки-
ївзеленб д" Михайло Царен о

Вихідними в Гідропарку пройдуть змагання 
з кінного скіджорінгу
2 та 3 березня в Києві на території пляж "Венеція", що в Гідропар-
, відб деться І Все раїнсь ий фестиваль зі с іджорін . Зма ання

ор анізовані за підтрим и КП "Плесо" та спрямовані на розвито зимо-
вих видів спорт . С іджорін — це зимова дисципліна їздово о спорт ,
де лижни а тя не за собою соба а, інь або автомобіль. Для У раїни
цей вид спорт є новим. Під час фестивалю часни и повинні б д ть
одночасно правляти р хом оней, стрибати із трамплінів, об'їжджа-
ючи перепони і місточ и, та збирати ільця, що підвішені за перимет-
ром зма ально о майданчи а. А на остей фестивалю, о рім захоплю-
ючо о видовища, че ають по азові сно борд та лижні трю и із джибін-

та фрістайл , шо ас адерів, а та ож свят ове ба аття. Крім то о,
всі охочі змож ть спроб вати проїхатися на лижах за іньми

Цифра дня

2 200 000 
тонн вантажів було відправлено Південно�Західною залізницею у січні
2013 року, що на 14,1 % більше, ніж за січень минулого року 
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"Поки дихаю — сподіваюсь"
Легендарний "Майор Вихор" відсвяткував своє 99�річчя
Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Єв ен Березня — ле ендарний роз-
відни , ерой У раїни та почесний
ромадянин Києва. Саме йом місто
Кра ів завдяч є звільненням від фа-
шистсь их за арбни ів. Життя та е-
роїзм відомо о ветерана стали осно-
вою роман Юліана Семенова
"Майор Вихор". Вчора видатний
розвідни відсвят вав свій 99-й
день народження.

Цього дня телефонні дзвінки та привітання лу�

нали у квартирі подружжя Березняків з самого

ранку і до пізнього вечора. Зі святом Євгена Сте�

пановича вітали рідні, друзі та колеги, а також

люди, які щиро бажали висловити відомому вете�

рану свою вдячність та пошану. Саме таке ви�

знання пересічними громадянами його заслуг та

подвигів для легендарного "Майора Вихора" по�

чесніше, ніж усі численні державні нагороди та

присвоєні звання. Зазначимо, що за свій героїзм

Євген Березняк отримав багато відзнак, серед

яких "Віртуті Мілітарі" (1964, Польща), орден

Вітчизняної війни І ступеня (1965), ордени Бог�

дана Хмельницького трьох ступенів (1999—2005)

та звання Герой України (2001).

Сам ветеран, згадуючи непрості воєнні роки,

коли він неодноразово опинявся за крок від смер�

ті, розповідає, що й не сподівався дожити до та�

кого поважного віку. З усіма охочими Євген Бе�

резняк з радістю ділиться своїм секретом довго�

ліття — це любов до життя та щоденна праця.

"Що таке праця, я пізнав у 6 років, і з того часу

вже 93 роки щоденно тружуся. Зараз я зустріча�

юся з молоддю, видаю власні книги. Саме праця,

а також велика любов та шана до життя підтриму�

ють мене у мої 99 років",— розповів "Хрещатику"

Євген Степанович.

До речі, почесний ветеран є автором близько

100 наукових матеріалів, книг�спогадів "Я — Го�

лос" (1971), "Пароль "Dum Spiro" ("Поки дихаю —

сподіваюсь") (1987), "Операція "Голос" (1992), ви�

даних загальним накладом 2 мільйони екземпля�

рів.

Привітати видатного розвідника завітав вчора і

голова КМДА Олександр Попов. Очільник міськ�

адміністрації поспілкувався з ветераном та поба�

жав йому міцного здоров'я. "Ваше життя — це

життя цілої епохи українців, втілення трагічної та

водночас героїчної історії нашого народу. Ви —

представник покоління, у якого ми черпали енер�

гію та патріотизм, і приклад з якого бере й наша

молодь. Адже подвиг, який ви здійснили, ніколи

не забудеться та завжди житиме у серцях нащад�

ків. Ми пишаємося, що у столиці живуть такі ви�

датні громадяни. І мені надзвичайно приємно,

що, незважаючи на свій поважний вік, ви продов�

жуєте працювати, вболіваєте за вітчизняну освіту

та патріотичне виховання молоді",— зазначив

Олександр Попов, звертаючись до легендарного

розвідника 

Столичні переходи забудували кіосками
Інвестиційна комісія вимагає звіт від підприємців та профільних
підрозділів КМДА про стан пішохідних "тунелів"

На наступному засіданні інвести�

ційної комісії буде розглянутий рі�

вень виконання умов договорів,

згідно з якими утримання підземних

пішохідних переходів покладене на

переможців інвестиційного конкур�

су. Про це заявив під час засідання

комісії заступник голови КМДА

Руслан Крамаренко.

"Що відбувається насправді? Низка

переходів знаходиться в аварійному

стані, мінімальна ширина проходів

повинна бути 6 метрів. А от кияни на�

водять чимало фактів, де прохід після

розміщення торгових точок стано�

вить 2—3 метри. Виникає питання: це

інвестор робить самовільно чи наші

підрозділи погодили такі норми? Як�

що інвестори, то давайте розірвемо з

ними договір і проведемо новий кон�

курс. Якщо наші чиновники знехту�

вали всіма нормами і дали дозвіл зай�

няти всі переходи МАФами, то давай�

те розберемося, хто це зробив, і звіль�

нимо цих чиновників. За тиждень ми

проведемо наступну комісію, де за�

слухаємо всі сторони процесу — Де�

партамент містобудування та архітек�

тури, який має погоджувати норми

розміщення торгівлі, Департамент

міського благоустрою, який слідкує за

виконанням цих норм, районні шля�

хоексплуатаційні управління та інвес�

торів. За результатом розгляду проб�

леми когось із цього ланцюга ми од�

нозначно втратимо",— наголосив

Руслан Крамаренко.

"Хрещатик" звернувся за інформа�

цією з цього приводу до Департаменту

міського благоустрою, але від офіцій�

них коментарів тут відмовилися, по�

силаючись на зайнятість керівника.

Однак запевнили, що будуть здійсню�

вати перевірки за фактами порушень

правил благоустрою у переходах.

Як відомо, минулого року місто

провело інвестиційні конкурси, згід�

но з якими підприємці отримали

право управляти підземними перехо�

дами та розміщувати тут кіоски від�

повідно до технічних вимог. Умовами

договорів передбачено, що інвестор

за свій рахунок утримує переходи і

здійснює ремонт, а ще відповідає за

чистоту в радіусі 20 метрів від об'єкта.

У результаті місто мало отримати

чисті й відремонтовані переходи і

економію на їх утриманні. Схожий

досвід є в Москві — там за один рік

був наведений лад у цій сфері.

У Києві ж замість нормативних 6�

ти метрів для проходу потоку людей

МАФи та стихійна торгівля скороти�

ли тунелі до півтора�трьох метрів. Так

сталося зокрема у підземках станцій

метро "Шулявська", "Льва Толстого",

"Оболонь" та ін. З іншого боку — сто�

личні переходи не були передбачені

для торгівлі, тому навіть їхня "чиста"

ширина не завжди складає норматив�

ні 6 метрів. Як буде вирішуватися ця

проблема, стане відомо вже після де�

тальної перевірки самих інвестицій�

них договорів та погоджень на розмі�

щення тимчасових споруд у підзем�

них тунелях

На Бортницькій станції аерації 
розпочали укріплювати дамби
Місто активно шукає партнерів для проведення комплексної 
реконструкції БСА

Минулими вихідними на БСА приїхали міністр

Мінрегіонбуду Геннадій Темник, члени робочої

групи на чолі з першим заступником голови

КМДА Олександром Мазурчаком, експерти і ке�

рівники структурних підрозділів мерії.

Високопосадовці оглянули стан мулових по�

лів і фахівці зробили висновки, що окремі роз�

миви не становлять загрози прориву дамби. "Ми

побачили, що дійсно місцями є окремі локальні

обвали, але вони не впливають на несучу спро�

можність дамб мулових полів",— розповів Ген�

надій Темник. За його словами, з 26 лютого під�

рядник розпочне роботи з усунення обвалів за

власні кошти. Якщо сприятиме погода, то упро�

довж тижня завершать підсипати спеціальною

грунтовою сумішшю локальні місця розмивів

верхнього шару окремих ділянок дамби. А вже у

березні візьмуться за будівництво асфальтованої

дороги по периметру мулових полів, яка одно�

часно захищатиме їх від надмірного насичення

водою.

Як розповів "Хрещатику" голова постійної ко�

місії Київради з питань екології Денис Москаль,

підсипка дамб — це лише тимчасовий захід, адже

мулові поля розраховані на 3 млн куб. м мулу, а

зараз на них зосереджено майже втричі більше —

10 млн куб. м. Крім того, щодня на поля надхо�

дять понад 12 тисяч кубометрів осадів.

Для вирішення цієї проблеми необхідно побуду�

вати цех зневоднення мулу. До того ж, обладнання

станції та технології очистки, які застосовуються,

уже застаріли і потребують термінової реконструк�

ції. Зрештою, аби модернізувати усе обладнання

БСА, потрібно майже чотири мільярди гривень.

Частину цих коштів можуть виділити з державного

природоохоронного фонду, проте очевидно, що для

таких масштабних робіт необхідні кредити.

"Уже сьогодні у міністерстві є напрацювання з

японською фірмою, яка зацікавилася цим проек�

том,— розповів Геннадій Темник.— Найближчим

часом ми чекаємо від них відповіді, аби перейти

до реальних кроків з отримання кредитних гро�

шей для проведення комплексної реконструкції

Бортницької станції аерації". Йдеться про позику

з низькою відсотковою ставкою та канікулами на

повернення коштів до 10�ти років, яку може на�

дати Японське агентство міжнародного співро�

бітництва. Усю необхідну проектну документацію

у Києві вже підготували.

Нагадаємо, що рішенням Київради на укріп�

лення дамб мулових полів № 1 та № 2 БСА у цьо�

му році спрямують 20 млн грн

Привітати ле ендарно о розвідни а завітав вчора і олова КМДА Оле сандр Попов. Він поспіл вався
з ветераном та побажав йом міцно о здоров`я

Наталка СУХОРОНЧАК
"Хрещатик"

Цьо орічна зима з частими перепадами температ ри та ре ордними сні о-
падами завдала ш оди дамбам м лових полів Бортниць ої станції аерації.
Фахівці прип с али, що може навіть вини н ти за роза прорив дамб. На
це зверн в ва прем'єр-міністр У раїни Ми ола Азаров. Одна фахівці
Мінре іонб д та профільних підрозділів КМДА з'яс вали, що ло альні об-
вали на БСА не впливають на нес ч спроможність дамб.

Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Підземні переходи, я і мин ло о ро б ли передані
для тримання інвесторам, сьо одні переб вають пла-
чевном стані. Підприємці застос вали права, одна за-
б ли про обов'яз и — тор ові точ и облашт вали б -
вально на ожном вільном вадраті, а от прибирання
та ремонт об'є тів від лали дов ш хляд . Заст пни
олови КМДА Р слан Крамарен о заявив, що інвестдо-
овори перевірять, а винних по арають.
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Тенденції

Ділові новини

Київ має стати однією 
з найкращих столиць світу
Президент У раїни Ві тор

Ян ович певнений, що Київ
має стати однією з най ращих
столиць світ . “Та , я останнім
часом розвивається Київ, мені
здається, що це той шлях, я ий
врешті-решт приведе до то о,
що наша столиця б де однією з
ращих”, — с азав лава дер-
жави під час телепрое т “Діа-
ло з раїною”. Ві тор Ян ович
під реслив, що нині розробле-
но ба ато перспе тивних про-
е тів, пов’язаних із розвит ом
столиці. Серед них, зо рема,
б дівництво нової ільцевої до-
ро и, спор дження “повітряно-
о е спрес ”, прое ти облашт -
вання центральної частини
Києва. “Всі ці прое ти — я вже
не аж про метро, про транс-
портні розв’яз и, я і зараз б -
д ються — їх найближчим ча-
сом треба ви он вати. Ми пра-
цюємо разом з адміністрацією
міста, разом з ромадсь істю
об оворюємо ці питання. Я хо-
тів би, щоб ияни про це поч -
ли і допома али нам р хатися
шляхом розвит міста”, — с а-
зав Президент

Доступне житло 
будуватимуть 
індустріальним методом
Віце-прем’єр-міністр У раїни

Оле сандр Віл л вважає можли-
вим б дівництво 50 тис. вартир
на рі за про рамою “Дост пне
житло” промисловим методом із
застос ванням збірних онстр -
цій. “Ми ставимо перед собою
завдання б д вати 30-50 тис.
вартир на рі . Це ті рез льтати,
я их від нас очі є народ”,— за-
явив Оле сандр Віл л. З йо о
слів, ряд створив оординаційн
рад , я а розробляє відповідн
про рам . “Цьо о ро мають по-
чати б д вати житло інд стріаль-
ним методом. Це абсолютно інші
масштаби”, — за важив він. Для
подальшої розроб и про рам за-
л чені провідні вітчизняні та іно-
земні е сперти, представни и
б дівельно о бізнес . Зі слів пана
Віл ла, на ре іональном рівні
має б ти під отовлено он рет-
ний перелі майданчи ів, де мож-
ливе б дівництво житла. Він під-
реслив, що поб довані інд стрі-
альним методом б дин и б д ть
мінім м на 40 % дешевше тих, що
їх поб довано в традиційний спо-
сіб. Зо рема державі необхідно

створити мови для придбання
та их вартир перш чер лі а-
рями, вчителями, працівни ами
соціальної й бюджетної сфер

Залізничні квитки можна
придбати в 400 торгових
точках
Платіжна система “ГлобалМані”

завершила масштабний прое т
поб дови мережі з продаж заліз-
ничних вит ів: до неї війшли
найбільші партнери системи —
“Мобілоч а”, “Цитр с”, Ringoo.
Всьо о з’явилося близь о 400 но-
вих точо продаж по всій У раїні.
В б дь-я ій із цих партнерсь их
мереж можна придбати вито
без чер и, на відмін від традицій-
них ас. Крім то о, еле тронні а-
манці “ГлобалМані” дозволяють
вибирати і оплач вати залізничні
вит и в режимі онлайн. “Пасажир
оптимально сплан є поїзд заліз-
ничним транспортом, вибравши
всі необхідні параметри безпосе-
редньо в меню сво о еле тронно-
о аманця або в партнерсь их
точ ах продажів. Досить в азати
маршр т і дат виїзд , а система
запропон є на вибір поїзд, місце,
точнить дат відправлення та

приб ття, вартість вит а, виходя-
чи з єдиної бази даних “У рзаліз-
ниці”, — пояснив дире тор з ор-
поративних відносин і онтролю
платіжної системи “ГлобалМані”
Юрій Корж. Оформивши замов-
лення в Інтернеті або партнер-
сь ій мережі, пасажир отрим є
спеціальний од, я ий обмінює на
вито без чер и в спеціалізова-
них асах на во залах

Міноборони планує 
отримати 6 мільярдів 
від продажу надлишкового
майна
Міністерство оборони вист -

пає за продаж надлиш ово о
війсь ово о майна Фондом дер-
жавно о майна. Про це повідо-
мив міністр оборони Павло Ле-
бедєв. “Позиція Міністерства
оборони в том , щоб це відб ва-
лося прозоро. Міноборони зро-
бить рин ов оцін майна й пе-
редасть Фонд держмайна. А
Фонд вже має продавати все на
від ритих а ціонах”,— с азав
він. Пан Лебедєв на олосив, що
зараз це питання за онодавчо
не вре льоване. На адаємо, що
Міноборони розрахов є зал чи-

ти від реалізації надлиш ово о
нер хомо о майна й землі 6
млрд рн до 2016 ро . Ці ошти
план ється спрям вати на за-
безпечення житлом війсь ово-
сл жбовців

У Центрах обслуговування
платників податків 
запроваджено електронне
опитування
Відтепер ожен з відвід вачів

подат ових ор анів може стати
часни ом еле тронно о опит -
вання, оперативно висловити
свою д м щодо роботи відом-
ства. Еле тронне ан ет вання
я ості надання посл в подат о-
вих сервісних центрах Києва по-
ли ане вдос оналити безпосе-
редню робот Центрів обсл ов -
вання платни ів подат ів (ЦОПП)
та оловне — підвищити я ість
посл , що надаються платни ам
подат ів. Новий сервіс став до-
ст пним лютом 2013 ро .
“Еле тронне опит вання має низ-

перева перед опит ванням,
що здійснюється на паперових
носіях. Воно повністю автоматич-
не, с ладається з 5 питань та
займає де іль а се нд. А олов-

не — респондент може вислови-
ти свою д м щодо роботи по-
дат ово о ор ан лише натис ан-
ням однієї лавіші”, — зазначила
олова ДПС Києві Ірина Носачо-
ва. За її словами, вивчення та
либо ий аналіз я ості обсл о-
в вання платни ів подат ів спри-
ятиме спішній реалізації реформ
сфері оподат вання

Ліцензію операторів 
держлотерей продовжать 
на рік
Мінфін розробив прое т поста-

нови ряд , що передбачає про-
довження ліцензій операторів
державних лотерей, що за інч ю-
ться в лютом -березні 2013 ро ,
на 1 рі для с нення недолі ів
За оні “Про державні лотереї в
У раїні”. Та им чином, Мінфін
план є забезпечити збереження
стабільності надходжень держ-
бюджет і одержання равцями
ви рашів держлотереях. Опера-
торами держлотерей в У раїні є:
ТОВ “М. С. Л.”, підприємство з
100 % іноземними інвестиціями
“У раїнсь а Національна Лоте-
рея”, ПрАТ “Патріот”, а та ож
Ощадбан

Податкові 
новації
Список осіб, які повинні
заповнити декларацію,
збільшився
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Тепер де ларації про доходи потрібно пода-
вати всім, хто отрим вав в мин лом році
ошти від двох і більше роботодавців на за-
альн с м , що перевищ є 120 розмірів мі-
німальної заробітної плати — 128 760 рн.
Цьо оріч де ларацію потрібно заповнити і
надіслати подат ов до 30 вітня.

Раніше подавати щорічну податкову декларацію повинні бу�

ли тільки державні службовці, посадові особи органів місцево�

го самоврядування, особи, які претендують на отримання по�

сади держслужбовця або в органи місцевого самоврядування;

судді, кандидати на обрання суддею, народні депутати Укра�

їни, кандидати на пост Президента України, кандидати в депу�

тати Верховної Ради АР Крим, міських рад та на посаду сільсь�

ких, селищних, міських голів. Минулого літа депутати виклю�

чили дану норму. Однак починаючи з 2013 року, Додаток № 7

до декларації про доходи потрібно подавати всім, хто отриму�

вав в минулому році кошти від двох і більше роботодавців на

загальну суму, що перевищує 120 розмірів мінімальної заробіт�

ної плати — 128 760 грн.

Згідно з нормами Податкового кодексу, українці повинні бу�

дуть самостійно порахувати 15 % податку з суми 120 розмірів

мінімальних заробітних плат і 17 % — на суму, що перевищує

120 розмірів мінімальних заробітних плат. Але оплачувати ні�

чого не потрібно, бо кожен з роботодавців робив це протягом

усього року, оскільки функції податкового агента з них ніхто не

знімав. Тобто за особою закріплюється виключно “паперова”

робота, пояснюють юристи.

“Не потрібно заповнювати податкові декларації тим, хто от�

римував доходи будь�якого розміру, але тільки від одного по�

даткового агента. Також звільняються від цього обов’язку не�

повнолітні, недієздатні, заарештовані або засуджені до позбав�

лення волі”, — пояснює юрист компанії “Алексєєв, Боярчуков

і Партнери” Дмитро Попович.

Приємно, що цьогоріч буде простіше заповнювати податко�

ві документи — законодавець вимагає заповнювати тільки ті

Додатки декларації, за якими в людини протягом року були

доходи або витрати. “Якщо раніше заповнені податкові декла�

рації треба було подавати в податкову інспекцію особисто або

відправляти рекомендованим листом, то в 2013 році це можна

зробити через Інтернет. Головне, щоб платник попередньо от�

римав електронно�цифровий підпис — декларація без підпису

буде вважатися недійсною”,— розповідає Дмитро Попович.

На тих українців, які повинні подати податкову декларацію

до 30 квітня, але не зроблять цього, буде накладено штраф. За

неподання або несвоєчасне подання декларації доведеться за�

платити 170 грн, а за неточні дані — від 51 до 136 грн.

“Насправді у декларуванні доходів немає нічого страшного.

Відомо, що громадяни не подають до органів податкової служ�

би декларації про свої доходи не в силу свого небажання, а че�

рез відсутність у них розуміння, як вона заповнюється, оскіль�

ки декларація сама по собі досить об’ємна і вимагає часу на її

заповнення. До цього ще слід додати відсутність у більшості

населення базових податкових знань”, — вважають юристи.

Вони переконані, що фіскальні органи повинні проводити ак�

тивну пропаганду декларування доходів серед населення із за�

безпеченням доступу громадян до інформації стосовно запов�

нення декларації, щоб ліквідувати свій статус “державної ін�

квізиції”, який побутує в нашій країні
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Раїса МИХАЙЛОВА: 
"Ми напряму постачаємо продукцію 
дитячим садкам, школам і лікарням Києва"
Останнім часом ми все біль-
ше ч ємо, що моло о та мо-
лочна прод ція виробляють-
ся з додаванням пальмової
олії та онсервантів. Одна в
У раїні є підприємства, я і
ви ористов ють для ви отов-
лення йо ртів та ефірів
справжнє моло о, і одне з
них — Києві, на Борща івці.
З першо о по ляд не можна
й прип стити, що це завод —
він знаходиться поряд з жит-
ловими б дин ами, а в повіт-
рі відс тній б дь-я ий сто-
ронній запах. “Хрещати ”
продовж є р бри “Зробле-
но в Києві” — й сьо одні ми
спіл ємося з ендире тором
підприємства “Фавор” Ра-
їсою Михайловою.

“Торгові мережі не хочуть мати
клопоту з “живим” продуктом”

— Раїсо Василівно, нещодавно ви от�
римали міську відзнаку “Столичний знак
якості”. Це є свідченням того, що підпри�
ємство “Фавор” — одне з найуспішніших
у Києві. Яким 2012 рік був для вас?

— Порівняно з минулим роком ми пе�

ревиконали план з виробництва продук�

ції й щодо її реалізації. Зокрема обсяг

продажів зріс майже на 15 %. А взагалі, у

нас кожного року спостерігається пев�

ний приріст. Адже наше головне завдан�

ня полягає не лише в тому, щоб випусти�

ти продукцію, а в тому, щоб кінцевому

споживачеві вона припала до смаку.

— У торгових мережах я вашої продук�
ції не зустрічала...

— Справді, там наша продукція прак�

тично відсутня. Однак є місця, де її

можна придбати — це магазини еколо�

гічно чистої їжі, а також крамниці де�

яких приватних підприємців. Великі

торгові мережі не хочуть мати клопоту з

“живим” продуктом, що має короткий

термін зберігання. Наприклад, термін

придатності нашої сметани — до 5�ти

днів, молока — до 3�х днів. Торгові ж

мережі віддають перевагу продукції три�

валого зберігання.

Як правило, таке молоко — стерилі�

зоване та суперпастеризоване. Продук�

ція, яку виготовляємо ми, схожа на ту,

що її люди купували ще за радянських

часів, коли термін споживання був ко�

ротким. Ми не використовуємо стабілі�

заторів та консервантів, завдяки яким

продукція має тривалий термін збері�

гання. А взагалі, якщо хороше молоко

постоїть три дні — скисає. Якщо воно

може зберігатися довше, то варто за�

мислитись, що було у пляшці чи пакеті.

— Якщо вашої продукції немає в мага�
зинах, то на кого вона розрахована?

— Наша місія — виробництво якісної

та корисної продукції для дітей. Адже

діти — наше майбутнє. Саме для них і

працюємо вже 20 років. Ми напряму

постачаємо продукцію дитячим садкам,

школам, а також лікарням Києва. Що�

року райони міста та медзаклади на тен�

дерній основі обирають підприємства,

що мають забезпечувати їх молочними

продуктами цілий рік. Фактично, ми

працюємо під замовлення. Це означає,

що кожного дня отримуємо певний пе�

релік затребуваної продукції “на зав�

тра”, відповідно на нього і орієнтуємося

у виробництві. Наприклад, сметана за�

возиться у навчальні заклади двічі на

тиждень, а молоко — щодня.

"Якісне молоко — 
без консервантів"

— Я так розумію, конкуренція серед
виробників молочної продукції сьогодні
дуже жорстка. Як вам вдається виживати
за таких умов?

— Перш за все, за рахунок якості. Для

виробництва ми використовуємо моло�

ко з екологічно чистих зон. Сировину

від населення не беремо. Крім того, тех�

нологічний процес дуже оператив�

ний — сьогодні ми взяли молоко, а зав�

тра зранку вже розвезли замовникам

виготовлену з нього продукцію. Оскіль�

ки господарства, в яких ми закуповуємо

сировину, знаходяться поряд зі столи�

цею, а не за 300 кілометрів, то вона до

нас надходить завжди свіжа. А взагалі,

ми працюємо в секторі, який не є при�

вабливим для великих молокоперероб�

них компаній. Тільки невеликі підпри�

ємства, як наше, здатні виробляти і пос�

тачати продукцію на замовлення спо�

живача за узгодженим з ним графіком.

— А звідки молоко?
— З Київської області. Це кілька ко�

лективних господарств, які є нашими по�

стійними постачальниками. З одним ми

співпрацюємо вже 15 років. У цих госпо�

дарствах встановлені системи автоматич�

ного доїння з потужними холодильника�

ми. Це означає, що майже відразу темпе�

ратуру сировини понижують до опти�

мального рівня, а через півтори години

вона вже у нас на заводі. Одним словом,

технологічний процес на цих господар�

ствах відбувається “без людських рук”,

що теж для нас дуже важливо.

— За якими критеріями відбираєте си�
ровину для виробництва?

— Державою законодавчо закріплені

вимоги до якості молока. Ми викорис�

товуємо лише продукцію вищого ґатун�

ку та класу “екстра”. Сировина, перш

ніж потрапити на виробництво, тестує�

ться. І це обов’язкова процедура. Взага�

лі, якість молока залежить від корови та

кормів, а зіпсувати його може лише лю�

дина. Українське молоко якісне і про�

дукти з нього якісні, якщо не додавати

консерванти, стабілізатори, барвники і

рослинні жири.

— Подейкують, що вітчизняні вироб�
ники додають у свою продукцію пальмову
олію...

— Зараз люди дуже уважні до того, що

купують. Тому виробникам, щоби втри�

матись у конкурентній боротьбі, необ�

хідно випускати якісну продукцію і, від�

повідно, використовувати якісну сиро�

вину. Я вважаю, що сьогодні вітчизня�

ний ринок наповнюється такими про�

дуктами, оскільки в Україні для цього є

достойна сировинна база. Будь�який

виробник вболіває за те, щоб його товар

купували. А додавати пальмову олію мо�

жуть лише недобросовісні підприємці.

Варто сказати, що є такі поняття як

молоко (натуральний продукт) та мо�

лочний продукт (який містить рослинні

жири). В Україні має існувати чітка ме�

жа між цими продуктами. Вони повинні

мати відповідну назву та розміщуватись

на різних полицях магазинів, аби спо�

живач розумів, що він купує. Необхід�

но, щоб державні установи здійснювали

регулярні перевірки і суворо карали по�

рушників, які нечесно маркують свою

продукцію.

Наприклад, на одному з тендерів, у

якому ми брали участь, з’являється мас�

ло за ціною 29 гривень за кілограм. Така

ціна є нереальною для натурального

продукту, адже сировина — молоко — за�

куповується по 4,20�4,50 гривні за кіло�

грам. І на виробництво одного кілограма

масла йде в середньому 20 літрів молока.

За логікою виникає питання — з чого це

масло зроблене? Найцікавіше, що цей

виробник виграє тендер, бо ціна у нього

найнижча. Перевіряється це масло потім

чи ні – це вже зовсім інше питання.

“Київська влада підтримує 
нас як надійних партнерів”

— Чим у своєму виробництві ви пиша�
єтесь найбільше?

— Наше підприємство є унікальним.

Вся матеріальна база зосереджена на

площі близько тисячі квадратних метрів.

Це майже космічна станція. Аналогів я

ще не бачила ні в Україні, ні в США.

Загалом у нас працює 130 осіб. Справа

в тому, що все виробництво автоматизо�

ване, тому кількість співробітників, без�

посередньо зайнятих у виробництві, мі�

німальна. До речі, торік ми запровадили

у виробництво систему безпеки продук�

ції HACCP�22000. Те, що у нас є такий

стандарт — свідчення високої якості.

— А як міська влада вам допомагає?
— Нас підтримують як надійних

партнерів та роботодавців. Зокрема ми

отримували від влади кредити на піль�

говій основі під 5,8 %. Схема така: ми

беремо кредит в банку, наприклад, під

22 %, а місто відшкодовує нам відсотко�

ву різницю. На жаль, у 2012 році ця про�

грама не діяла, але ми сподіваємося, що

цьогоріч нам знову нададуть можли�

вість отримати такий кредит. Хотілося

б, щоб міська адміністрація та київські

депутати більше уваги звертали на сто�

личних виробників, адже на них і три�

мається економіка міста. Якщо вони не

працюватимуть, то хто буде поповнюва�

ти міський бюджет?

Під час візиту делегації українських

виробників до США у тамтешньому Мі�

ністерстві сільського господарства нам

розповіли, що кожен конгресмен ло�

біює той штат, який він представляє.

Тобто вони намагаються, щоб у першу

чергу місцевий підприємець забезпечу�

вав потреби штату. А якщо його потуж�

ностей для цього недостатньо, то залу�

чаються інші виробники. Сьогодні ор�

ганам міської влади потрібно лобіювати

інтереси київських підприємств. Ми ж

чудово розуміємо, що не можна порів�

нювати якість продукту, виготовленого

в області й у столиці. В Києві все дорож�

че, ніж у регіонах, — і енергоносії, і за�

робітна платня вища. Й це істотно

впливає на вартість продукції.

Ми дуже вдячні столичній владі за до�

помогу у приватизації будівлі нашого

заводу. Адже не могли цього зробити

протягом 12 років. Завдяки цьому, наше

підприємство запрацювало ще активні�

ше, і ми вибудовуємо плани щодо роз�

ширення виробництва

Розмову вела
Олександра ШЕСТЕРИКОВА, 

“Хрещатик”
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ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Завод, який годує київських дітей
Підприємство "Фавор" виробляє 12 видів молочної та кисломолочної
продукції (загалом понад 45 найменувань). Серед них — традиційні 
ряжанка, сметана, молоко та кефір. Крім того, тут виготовляють йогурти,
різноманітні десерти, кавове молоко, вершки, м’який та домашній сир.
Порівняно з великими заводами, які освоюють 400>450 тонн молока 
на добу, підприємство "Фавор" переробляє майже 30 тонн. Але цих 
30>ти тонн вистачає київським дітям, щоб кожного дня споживати свіжу
молочну продукцію. Крім того, потужностей підприємства достатньо, 
аби випускати близько 5000 стаканчиків йогурту в день.
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Марія КАТАЄВА
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За ініціативи Дарниць о о
районно о на ово-мето-
дично о центр , зо рема
методиста Олени С ха-
ревсь ої, в середній за-
альноосвітній ш олі
№ 309 відб вся р лий
стіл для молодих чителів
почат ових ласів на те-
м : “Форм вання ом ні-
ативних омпетенцій мо-
лодших ш олярів”. Ор а-
нізатори заход дали
можливість молодим пе-
да о ам проаналіз вати
фра менти ро ів досвід-
чених наставни ів, щоб
надалі ви ористов вати
методичні напрацювання
в своїй пра тиці.

Логічні завдання формують
в учнів мовленнєві уміння 
і навички

Звертаючись до гостей, викону�

юча обов’язки директора школи

Наталія Камейша наголосила, що

розвиток особистості дитини є ос�

новним завданням шкільного на�

вчання. Саме активна участь дити�

ни в навчальному процесі впливає

на її розвиток і виховання. Підтвер�

дженням цього є творча праця вчи�

телів початкових класів СЗШ № 309

Олени Шведчикової, Ірини Дем�

ченко, Алли Товстопльот та логопе�

да Дар’ї Нерянової. Протягом захо�

ду учасники круглого столу побува�

ли на уроках та занятті з логопедії.

Олена Шведчикова має 22 роки

педагогічного стажу і працює над

темою “Оновлення видів зв’язного

мовлення в умовах особистісно�

орієнтованого навчання”. Для

вдосконалення у школярів навичок

зв’язного мовлення вона викорис�

товує на уроках логічні вправи: чис�

томовки, скоромовки, анаграми,

метаграми, ребуси, прислів’я. Ці

методи роботи максимально акти�

візують вміння школярів викорис�

товувати слова правильно і доречно

для висловлювання своїх думок.

Логічні завдання формують в учнів

мовленнєві уміння і навички.

Ірина Демченко працює педаго�

гом вже 27 років, зараз вона розроб�

лює тему “Розвиток творчих здіб�

ностей молодших школярів”. Для

творчості важливі здатність спів�

працювати, вміння висловлювати

свою думку, вникати в суть пропо�

зицій товариша, аргументувати,

критикувати свої і чужі думки, вва�

жає вчитель. Саме тому під час про�

ведення уроків Ірина Демченко ви�

користовує методику розвитку

творчого мислення: складання ри�

мованих віршиків, загадок, читан�

ня в особах, написання казок та по�

відомлень. Використання даних

методів під час виховного процесу

розвиває фантазію, уяву, пам’ять,

мислення, літературні здібності;

збагачує мовленнєвий запас, мо�

ральний досвід, практичні уміння,

формує читацькі навички у школя�

рів.

У вчителя початкових класів Ал�

ли Товстопльот педагогічний стаж

роботи — 24 роки. Зараз вона пра�

цює над темою “Використання ме�

тодів групової роботи на уроках в

початкових класах”. Під час такої

роботи кожен учень активно вклю�

чається в процес навчання, розви�

ває навики самостійної учбової ді�

яльності та успішного спілкування.

Використання методу групової ро�

боти на уроках дозволяє вчителеві

розширювати техніку спілкування і

взаємодії школярів, підвищувати

мовленнєву та загальну культуру

особистості.

На базі школи створено 
логопедичний пункт

На базі середньої школи № 309

працює логопедичний пункт, яким

завідує вчитель�логопед Дар’я Не�

рянова. На базі пункту діє логопе�

дична група для дітей першого року

навчання, які мають нерізковира�

жене загальне недорозвинення

мовлення різної етіології, прово�

дяться корекційні заняття. Така ді�

яльність є актуальною, адже до пер�

ших класів вступають приблизно

25—40 % дітей з порушенням мов�

лення, серед них близько 5—10% з

нерізковираженим недорозвинен�

ням мовлення, корекція якого мо�

же займати декілька років. Робота

логопедичних груп спрямована на

покращення стану фонетичного та

фонематичного розвитку дітей мо�

лодшого шкільного віку, у зв’язку з

чим відбувається підвищення рівня

засвоєння загального навчального

матеріалу, та, як наслідок, вихід із

мовленнєвої кризи учня початкової

школи.

Вчителі Олена Шведчикова, Іри�

на Демченко та Алла Товстопльот у

своїй праці також часто звертають�

ся до джерел народної культури,

формуючи в учнів національне са�

моусвідомлення. Гостям показали

фольклорно�музичне дійство “Бла�

гослови, мати, весну зустрічати!”, в

якому школярі долучились до спо�

конвічних українських традицій та

звичаїв. Глядачі мали змогу послу�

хати народні пісні — веснянки, га�

ївки у виконанні вихователя ГПД

СЗШ № 309 Ірини Кононенко та

помилуватися обрядовими танця�

ми, іграми.

Підсумовуючи роботу круглого

столу, методист ДРНМЦ Олена Су�

харевська відзначила плідну працю

вчителів середньої загальноосвіт�

ньої школи № 309, які в тісній спів�

праці з районним науково�мето�

дичним центром досягають висо�

ких успіхів у професійній майстер�

ності

Екологічну відповідальність 
виховують з дитинства

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

В наш час збереження природних
рес рсів є одним з найважливіших
питань розвит людства майб т-
ньом . Нещодавно десять ш іл міс-
та Києва зал чилися до прое т
“Енер оефе тивні ш оли”. Серед
них середня за альноосвітня ш ола
№ 96, чні я ої не лише вивчають
шляхи вирішення е оло ічних проб-
лем, а й за ли ають всіх меш ан-
ців столиці до ласти власних з -
силь до збереження дов ілля.

На сьогодні політика енергозбереження в

Україні є пріоритетним напрямком економічного

розвитку нашої держави. Якщо в сучасної молоді

сформується активна життєва позиція щодо

енергозбереження на побутовому рівні й зросте

зацікавленість до охорони навколишнього сере�

довища, то в подальшому держава зможе досягти

успіхів в економічному розвиткові, впевнена за�

ступник директора школи № 96 з навчально�ви�

ховної роботи Наталя Галич. Ніяка економія

енергії не допоможе, якщо людина не усвідомить

необхідність самозбереження матеріальних по�

треб. Тому саме школа покликана виховати таке

покоління, яке буде по�новому ставитися до збе�

реження природних ресурсів.

Нещодавно десять шкіл міста Києва були залу�

чені до проекту “Енергоефективні школи”.

Зокрема згаданий проект стартував у СЗШ

№ 96 ім. О. К. Антонова. На відкритті були при�

сутні начальник відділу середньої освіти Депар�

таменту освіти, науки, молоді та спорту Олена

Фіданян, директор НМЦ Святошинського райо�

ну Світлана Лаговська, а також представники усіх

шкіл району.

До відкриття проекту в школі була проведена

велика підготовка. Учні писали творчі роботи,

малювали плакати, створювали комп’ютерні пре�

зентації та відеоролики, проводили соціальне

опитування, анкетування та тепловий аудит вдо�

ма. Під час презентації діти розкрили суть та ме�

ту проекту, етапи його реалізації та способи.

У виступах директора школи Лариси Жук та

агітбригади звучало хвилювання за майбутнє

нашої планети, адже якщо суспільство не почне

вже сьогодні економити ресурси і виховувати

бережливе ставлення до всього ще зі стін шко�

ли, завтра нащадків нічого доброго не чекає.

Учні — учасники дійства — показали, що по�

трібно берегти не лише тепло, а й воду, чисте

повітря, природу, землю, використовувати

енергію вітру, дати сміттю, яке заполонило усіх

нас, друге життя.

“Стартуємо до енергоефективності” —
девіз акції в усіх освітніх закладах 
столиці

Виховання свідомого громадянина, який ра�

ціонально використовуватиме енергетичні ресур�

си,— завдання сучасної школи. Діти показали це

у своїх виступах, у презентації відеороликів, тан�

цях у пасмах сизого диму та навіть в оригінально�

му показі мод, в якому одяг був виготовлений із

використаних матеріалів. “Стартуємо до енерго�

ефективності” — девіз даного проекту в усіх ос�

вітніх закладах столиці.

Сьогодні учні хочуть закликати всіх жителів

столиці по�новому подивитися на проблеми, які

повинні хвилювати кожного, щоб зберегти май�

бутнє. Заклики школярів спрямовані на збере�

ження води, світла та чистоти навколишнього се�

редовища.

Учні закликали свідомо ставитися 
до навколишнього середовища, 
дбати про наступні покоління

Учасники дійства розповіли, що в Україні з

усієї кількості електроенергії, що споживається

населенням, до 30 % припадає на освітлювальні

прилади. При цьому можна економити до 80 %

струму, який витрачається на освітлення, якщо

взяти на озброєння енергозберігаючі лампочки.

Згідно з даними Мінжитлокомунгоспу Укра�

їни,  в нашій країні щорічно утворюються десят�

ки мільйонів тонн твердих побутових відходів.

Гори сміття зростають, Україна ризикує потону�

ти у відходах, яких вже нагромадилось понад 35

млрд тонн. Площа сміттєзвалищ складає вже по�

над 165 тисяч гектарів (приблизно в п’ять разів

більша за площу держави Мальта). Сміттєзвали�

ща призводять до забруднення ґрунтів, атмо�

сфери, підземних і поверхневих вод. В той же

час із економічного обороту виводяться мільйо�

ни тонн різних матеріалів, які могли б викорис�

товуватися як вторинна сировина, зберігаючи

значні природні ресурси.  Тому учні школи за�

кликали усіх присутніх на заході свідомо стави�

тися до навколишнього середовища, дбати про

наступні покоління

В столичній СЗШ № 96 впроваджується проект з навчання 
енергоефективності

У Голосієві відзначили 
Міжнародний день рідної мови
З на оди Міжнародно о дня рідної мови

бібліотеці ім. В. А. Симонен а, що в Голосіїв-
сь ом районі столиці, відб вся захід “Пре-
чиста мова, слово світан ове”. Участь в ньо-
м взяли представниця видавництва “Зеле-
ний пес” О сана Левиць а та письменниця,
автор а ни з серії “12 балів” Ві торія Ле-
виць а. Ця подія є однією із ба атьох вже
проведених та запланованих на майб тнє за

прое том “У раїнсь і письменни и — дітям”, я ий вже давно є на-
працьованим здоб т ом бібліоте и ім. В. А. Симонен а.
З стріла та представила остей чням 4- о лас Ліцею подат о-

вої та ре ламної справи № 21 завід вач а бібліоте и Віра Т ач. По-
тім діало із ш олярами перейняли запрошені. Спіл вання видало-
ся ці авим та пізнавальним, найроз мніші знавці раїнсь ої мови
отрим вали заохоч ючі призи, приймаючи часть ві торинах та
он рсах. Та ож юних відвід вачів бібліоте и ознайомили з новою
серією нижо “12 балів”, я представили О сана та Ві торія Ле-
виць і. На завершення заход чням та представни ам ни озбірні
подар вали дея і із вже знайомих видань

У Шевченківському районі 
привітали ветеранів
З на оди відзначення Дня захисни а Віт-

чизни та Дня вшан вання часни ів бойових
дій на території інших держав в ПАТ “Київ-
прое т” відб лася рочиста з стріч ерівниц-
тва Шевчен івсь ої РДА з захисни ами Віт-
чизни, часни ами бойових дій на території
інших держав, війсь овосл жбовцями, солда-
тами стро ової сл жби, вчителями та чнями
за альноосвітніх навчальних за ладів. На

свято завітали 300 ветеранів, серед я их Герої Радянсь о о Союз ,
Герої Соціалістичної Праці. Та ож прийшли вшан вати олишніх во-
їнів офіцери війсь ових частин, розташованих на території Шевчен-
івсь о о район , молоде по оління війсь овосл жбовців раїн-
сь ої армії, представни и ромадсь их ор анізацій.
З на оди рочистостей для ветеранів відб вся свят овий онцерт

“У лін доземний і подя а вічна тобі, захисни Вітчизни!” та прийом
а тив Ради ветеранів та членів Спіл и ветеранів Аф аністан “Місія”.
Перед ветеранами вист пили народний спортивно-танцювальний

ансамбль “П льс” Центр творчості “Шевчен івець”, солісти — ла-
реати Міжнародних он рсів а адемічно о ансамблю пісні і танцю
при ордонної сл жби У раїни, вихованці Державної дитячої хорео-
рафічної ст дії раїнсь о о танцю “Барвіночо ”, ла реати Все-
раїнсь о о он рс ім. П. Вірсь о о балет ансамблю та інші ар-

тисти

Рятівники Деснянського району
отримали навички з надання
першої меддопомоги
Нещодавно сл хачами Ш оли надання пер-

шої медичної допомо и, я ор анізовано при
районній ор анізації Товариства Червоно о
Хреста У раїни, стали фахівці-пожежни и по-
жежно-рят вальної сл жби № 33 Деснянсь о-
о район .

“Нам часто доводиться не тіль и асити пожеж , а й надавати
перш допомо постраждалим. Зазвичай ви ли аємо “швид ме-
дичн допомо ”, але іноді допомо потрібно надати терміново. Я
це зробити до приїзд лі арів, щоб врят вати людині життя, і навча-
ють ці рси”,— розповів омандир відділення Оле сандр Міщен о.
Ш ола надання медичної допомо и Деснянсь ом районі поча-

ла діяти торі . Її від риттю перед вало проведення 12- одинних
рсів з надання медичної допомо и протя ом чотирьох ро ів. Ця

ш ола стала першою і по и що єдиною столиці, ор анізованою
при районній ор анізації Товариства Червоно о Хреста.
Проводить заняття тренер-інстр тор з надання першої медичної

допомо и, підпол овни відставці, олишній війсь овий лі ар, во-
лонтер районної ор анізації Товариства Червоно о Хреста У раїни
Оле сандр Романю . Попри те, що він за основною спеціалізацією
лі ар-отоларин оло , під час лі арсь ої пра ти и йом доводилося
неодноразово надавати перш медичн допомо , рят ючи людсь і
життя, і навіть приймати поло и. Професіоналізм тренера-інстр -
тора підтверджено і сертифі атами Міжнародних ор анізацій Това-
риства Червоно о Хреста

Соціальні працівники Подолу
провели навчальні курси 
для сімей, які опинились 
в складних життєвих обставинах
У Подільсь ом районном центрі соціаль-

них сл жб для сім’ї, дітей та молоді б ло про-
ведено навчальні рси на тем : “Соціальний
с провід сімей, я і опинились в с ладних
життєвих обставинах” для 21- о фахівця з
районних центрів соцсл жб Києва.

Заняття ор аніз вали з метою надання професійної допомо и фа-
хівцям, я і своїй щоденній роботі сти аються з родинами, що по-
треб ють соціальної підтрим и або соціально о захист .
Під час заход б ло роз лян то перед мови а т алізації роботи з

сім’ями, я і опинились в с ладних життєвих обставинах; визначено
основні принципи, я ими ер ються фахівці роботі з ними; роз ля-
н то сам процес створення системи допомо и родинам, я і її по-
треб ють.
Кожен часни рс отримав обґр нтований теоретично і апро-

бований пра тично набір професійних інстр ментів для створення
моделі роботи з сім’ями, я і потреб ють сторонньої допомо и.
За рез льтатами проведено о навчання соціальні працівни и змо-

ж ть більш професійно й ефе тивно оцінювати сит ацію в родині,
проводити пра тичн робот та наб ти впевненості в роботі з сім’-
ями, я і опинились в с ладних життєвих обставинах та потреб ють
допомо и

Дарничани організували 
інтелектуальний турнір 
серед учнів 9—11:х класів 
“Розумники і розумниці”
В приміщенні спеціалізованої за альноосвіт-

ньої ш оли І-ІІІ ст пенів з по либленим вивчен-
ням раїнсь ої мови та літерат ри № 127 Дар-
ниць о о район (в л. Ялтинсь а, 13) відб вся
інтеле т альний т рнір серед чнів 9—11-х ла-

сів “Роз мни и і роз мниці” на тем : “Що я знаю про Вели Вітчизня-
н війн ”.
На заході б ли прис тні заст пни олови Дарниць ої РДА Василь

Дзюба, олова “Ор анізації ветеранів У раїни Дарниць о о район ”
Анатолій Пилипен о, ветерани ВВВ, вчителі, чнівсь а молодь.
Зі словами привітання до прис тніх зверн вся Василь Дзюба, я ий

та ож вр чив рамоти та подар н и переможцям інтеле т ально о т р-
нір . Та , за перше місце б ло на ороджено чнів 10- о лас , а др е
та трете місця посіли оманди 9- о та 11- о ласів

Новини районівРозвиток навичок спілкування —
з початкових класів
Педагоги школи № 309 вдосконалюють зв’язне мовлення та творче
мислення учнів

Ви ористання метод р пової роботи на ро ах дозволяє вчителям ш оли № 309 розширювати техні спіл вання і
взаємодії ш олярів, підвищ вати мовн та за альн льт р особистості

До прое т "Енер оефе тивні ш оли" дол чилася й СЗШ № 96, чні я ої не лише вивчають шляхи вирішення
е оло ічних проблем, а й за ли ають сіх меш анців столиці до ласти з силь до збереження дов ілля

Ф
от

о 
з 

ар
хі

ву
 С

ЗШ
 №

 9
6

Ф
от

о 
з 

ар
хі

ву
 С

ЗШ
 №

 3
0

9



ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно
правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск № 19 (1147)

ВІВТОРОК,
26 лютого
2013 року

5Хрещатик 26 лютого 2013 року

–≤ÿ≈ÕÕfl  »Ø¬—‹ ŒØ Ã≤—‹ ŒØ –¿ƒ»

¬» ŒÕ¿¬◊»… Œ–√¿Õ  »Ø¬—‹ ŒØ Ã≤—‹ ŒØ –¿ƒ»
( »Ø¬—‹ ¿ Ã≤—‹ ¿ ƒ≈–∆¿¬Õ¿ ¿ƒÃ≤Õ≤—“–¿÷≤fl)

–Œ«œŒ–flƒ∆≈ÕÕfl 

Про порядок денний пленарного засідання 
XI сесії Київради VI скликання 08.02.2013

Рішення Київської міської ради № 1/9058 від 8 лютого 2013 року 
Враховуючи подання постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально
економічного розвитку, президії Київради, Ки


ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку м. Києва
на 2013 рік згідно з додатком.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адмініс�
трації) забезпечити щоквартально подання Київській міській раді письмо�
вого звіту про хід виконання Програми економічного і соціального розвит�
ку м. Києва на 2013 рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко�

місію Київради з питань бюджету та соціально�економічного роз�
витку.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега
З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в секретаріаті

Київради. 

Про порядок денний пленарного засідання XI сесії Київради VI скликання
11.02.2013

Рішення Київської міської ради № 4/9061 від 11 лютого 2013 року 
Враховуючи подання постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально
економічного розвитку, президії Київради, Ки


ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.2013 № 2/9059 
“Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік”

Рішення Київської міської ради № 5/9062 від 11 лютого 2013 року 
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини вісімнадця


тої статті 38 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.07.2011 № 383/5770, Київ

ська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до порядку денного пленарного засідання XI сесії Київради VI
скликання 08.02.2013 такі питання:

1. Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013
рік.

2. Про бюджет міста Києва на 2013 рік.
Заступник міського голови —

секретар Київради
Г. Герега

Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік
Рішення Київської міської ради № 2/9059 від 8 лютого 2013 року 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до порядку денного пленарного засідання XI сесії Київради VI
скликання 11.02.2013 такі питання:

1. Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.2013 № 2/9059
“Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013
рік”.

2. Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.2013 № 3/9060
“Про бюджет міста Києва на 2013 рік”.

3. Про направлення депутатських запитів посадовим особам.
Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

1. Внести зміни та доповнення до додатка 3 “Розподіл асигнувань
на фінансування капітальних вкладень” до Програми економічного і
соціального розвитку м. Києва на 2013 рік, затвердженої рішенням Ки�
ївради від 08.02.2013 № 2/9059 “Про Програму економічного і соціаль�
ного розвитку м. Києва на 2013 рік”, виклавши його в редакції, що до�
дається.

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

сію Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега
З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в секретаріаті

Київради. 

Про зміни у складі міського оперативного штабу з координації дій 
щодо демонтажу тимчасових споруд, малих архітектурних форм 

на території міста Києва
Розпорядження № 24 від 14 січня 2013 року

Відповідно до статті 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статей 9, 39 Закону України “Про благоустрій на

селених пунктів”, рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 “Про Правила благоустрою міста Києва”, у
зв’язку з кадровими змінами:

1. Затвердити зміни у складі міського оперативного штабу з координа�
ції дій щодо демонтажу тимчасових споруд, малих архітектурних форм на
території міста Києва, затвердженого розпорядженням виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31
жовтня 2012 року № 1921:

1.1. Вивести зі складу:
Березана Володимира Миколайовича — начальника штабу Головного

управління МВС України в м. Києві, заступника керівника міського опера�
тивного штабу;

Куценка Андрія Миколайовича — начальника Головного територіально�
го управління МНС України в м. Києві.

1.2. Увести до складу:
Дерев’ягу Юрія Олексійовича — виконуючого обов’язки начальника

штабу Головного управління МВС України в м. Києві, призначивши його
заступником керівника міського оперативного штабу (за згодою);

Карандюка Сергія Вікторовича — начальника відділу організаційної
служби управління громадської безпеки Головного управління МВС Укра�
їни в м. Києві (за згодою);

Бондаренка Володимира Васильовича — начальника Головного управ�
ління Держтехногенбезпеки у м. Києві (за згодою).

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

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

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 травня 2012 року

№ 764 “Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до
встановлення (будівництва) атракціону “Колесо огляду” біля Музею води на

території Центрального парку культури і відпочинку”
Розпорядження № 48 від 17 січня 2013 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних кон�
курсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлово�
го та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно�
транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київ�
ської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189, та рішення постій�
но діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування бу�
дівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежит�
лового призначення, незавершеного будівництва, інженерно�транспорт�
ної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 22 жовтня 2007 року № 1403 (протокол від 21 грудня 2012 року
№ 29/2012), з метою підвищення ефективності залучення інвесторів до
розвитку інфраструктури міста Києва, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 травня 2012 року
№ 764 “Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора
до встановлення (будівництва) атракціону “Колесо огляду” біля Музею во�
ди на території Центрального парку культури і відпочинку”:

1. Заголовок до розпорядження викласти в такій редакції:
“Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до

встановлення (будівництва) атракціону “Колесо огляду” з супутніми об’єк�
тами обслуговування біля Музею води на території Центрального парку
культури і відпочинку”.

2. Перелік інвестиційних об’єктів, які потребують залучення інвестицій,
затверджений розпорядженням, викласти в редакції, що додається.

Голова О. Попов

Затверджено
Распорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
10 травня  2012 року № 764 

(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

17.01.2013 № 48)

Перелік
інвестиційних об’єктів, які потребують залучення інвестицій

Встановлення (будівництво) атракціону "Колесо огляду" з супутніми об’єктами обслуговування біля Музею води на території Центрального парку
культури і відпочинку.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов 

Про затвердження змін до складу робочої групи 
з питань розроблення довгострокових механізмів реалізації 

Регіональної програми модернізації комунальної теплоенергетики 
та системи теплопостачання 
м. Києва на 2011—2015 роки

Розпорядження № 112 від 31 січня 2013 року 

Відповідно до пункту 2 статті 28 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, абзацу третього статті 1З Закону Укра

їни “Про теплопостачання”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс

трації) від 29 березня 2012 р. № 500 “Про здійснення організаційно
правових заходів щодо ліквідації, реорганізації та перейме

нувань структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, з ме

тою розгляду питань, пов’язаних із прийняттям рішень щодо реалізації Регіональної програми модернізації комунальної теп

лоенергетики та системи теплопостачання м. Києва на 2011—2015 роки, в межах здійснення функцій місцевої державної адмі

ністрації:

1. Затвердити зміни до складу робочої групи з питань розроблення
довгострокових механізмів реалізації Регіональної програми модерніза�
ції комунальної теплоенергетики та системи теплопостачання м. Києва
на 2011—2015 роки, затвердженого розпорядженням виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
18 травня 2012 р. № 829 “Про утворення робочої групи з питань роз�
роблення довгострокових механізмів реалізації Регіональної програми
модернізації комунальної теплоенергетики та системи теплопостачання
м. Києва на 2011—2015 роки”, виклавши його в новій редакції, що до�
дається.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — ке�
рівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення що�
до висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

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

Голова О. Попов

Затверджено
Распорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
18 травня  2012 року № 829

(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

31.01.2013 № 112)

Склад
робочої групи з питань розроблення довгострокових механізмів реалізації

Регіональної програми модернізації комунальної теплоенергетики та системи
теплопостачання м. Києва на 2011—2015 роки

Мазурчак Олександр Володимирович Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова робочої групи
Новицький Дмитро Юрійович Директор Департаменту житлово�комунальної інфраструктури, заступник голови робочої групи
Довбань Ігор Миколайович Директор Департаменту економіки та інвестицій
Запатріна Ірина Вікторівна Голова Правління Українського центру сприяння розвитку публічного�приватного партнерства

(за згодою)
Качур Роман Павлович Заступник директора Департаменту економіки та інвестицій — начальник управління з питань

інвестиційної та зовнішньоекономічної політики
Лісовик Вячеслав Леонідович Заступник директора Департаменту житлово�комунальної інфраструктури — начальник управ�

ління енергоефективності
Малежик Олена Миколаївна Начальник управління природних монополій Департаменту житлово�комунальної інфраструк�

тури
Мельниченко Леся Володимирівна Заступник директора ТОВ “Сантеплосервіс” (за згодою)
Падалко Олександр Анатолійович Генеральний директор КП “Київське інвестиційне агентство” (за згодою)
Парфененко Дмитро Миколайович Директор Департаменту комунальної власності м. Києва
Плачков Іван Васильович Голова наглядової ради ПАТ “КИІЇВЕНЕРГО”  (за згодою)
Чубенко Дмитро Андрійович Президент асоціації “МАТЕК” (за згодою) 

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації від 13 грудня 1995 року № 313

Розпорядження № 114 від 31 січня 2013 року 
Відповідно до ст.14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи заяву голови ради релігійної гро


мади Місцевої Церкви християн євангельської віри у Шевченківському районі м. Києва від 06 грудня 2012 року та протокол загаль

них зборів зазначеної релігійної громади від 30 листопада 2012 року № 8, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєструвати зміни до Статуту релігійної громади Місцевої Церкви
християн євангельської віри у Шевченківському районі м. Києва, заре�
єстрованого розпорядженням Київської міської державної адміністрації

від 13 грудня 1995 року № 313, виклавши його в новій редакції, що до�
дається.

Голова О. Попов

Про проведення Міжнародного фестивалю "Рок Січ” 
на Трухановому острові 8
9 червня 2013 року

Розпорядження № 115 від 31 січня 2013 року 
Відповідно до Закону України "Про столицю України — місто
герой Київ” та Порядку організації та проведення в м. Києві не


державних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно
просвітницького, спортивного, видовищного та ін

шого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418, в межах функцій органу міс

цевого самоврядування:

1. Підтримати ініціативу громадської організації “Країна мрій” щодо
проведення 8—9 червня 2013 року Міжнародного фестивалю "Рок Січ” на
Трухановому острові.

2. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку та проведення
заходу бере на себе громадська організація "Країна мрій”.

3. Утворити Організаційний комітет з питань підготовки та проведення
Міжнародного фестивалю "Рок Січ” та затвердити його склад, що додає�
ться.

4. Організаційному комітету з питань підготовки та проведення Міжна�
родного фестивалю "Рок Січ” розробити план заходів щодо проведення
Міжнародного фестивалю "Рок Січ” та подати його на затвердження голо�
ві Київської міської державної адміністрації.

5. Громадській організації "Країна мрій” під час підготовки та прове�
дення заходу забезпечити:

5.1. Дотримання Правил благоустрою міста Києва, затверджених рі�
шенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 "Про
Правила благоустрою міста Києва”.

5.2. Забезпечити встановлення біотуалетів та їх належне утримання під
час проведення заходу.

5.3. Узгодити з Комунальним підприємством виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні,
утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо” пи�
тання щодо забезпечення електро�, водопостачанням тимчасових споруд
у місці проведення заходу.

6. Взяти до відома, що фінансування заходу буде забезпечено за ра�
хунок залучених у встановленому порядку коштів та видатків бюджету міс�
та Києва, передбачених по галузі "Культура і мистецтво” на 2013 рік.

7. З метою належної підготовки та проведення фестивалю просити Го�
ловне управління МВС України в м. Києві:

7.1. Забезпечити охорону громадського порядку в місці проведення
заходу.

7.2. Доручити Управлінню державної автомобільної інспекції ГУМВС
України в м. Києві забезпечити безперешкодний доступ до території про�
ведення заходу автомобілів, задіяних у підготовці та проведенні заходу;
стоянок для автотранспорту, який перевозитиме обладнання, художні ко�
лективи; в разі необхідності машин супроводження ДАІ автотранспорту з

іноземними туристами.
8. Головному територіальному управлінню МНС України в м. Києві, Го�

ловному управлінню Держтехногенбезпеки у м. Києві забезпечити пожеж�
ну безпеку, чергування пожежного автомобіля та здійснення державного
пожежного нагляду під час проведення заходу, запобігати виникненню ін�
ших надзвичайних ситуацій під час проведення фестивалю.

9. Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити чергу�
вання карет швидкої медичної допомоги під час проведення заходу.

10. Комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та
експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо”:

10.1. Сприяти громадській організації "Країна мрій” у вирішенні питань
щодо облаштування та функціонування об’єктів для проведення заходу на
території Труханового острова.

10.2. Узгодити питання, пов’язані з розміщенням тимчасових об’єктів,
з користувачами земельних ділянок на території Труханового острова.

11. Публічному акціонерному товариству АЕК "Київенерго” та публіч�
ному акціонерному товариству АК "Київводоканал” сприяти підключенню
до мереж електро�, водопостачання тимчасових споруд у місцях прове�
дення заходу.

12. КП електромереж зовнішнього освітлення м. Києва "Київміськсвіт�
ло” забезпечити освітлення території проведення заходу.

13. Департаменту житлово�комунальної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
спільно з Дніпровською районною в місті Києві державною адміністра�
цією, Комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та
експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо” забезпечити приби�
рання та постійний контроль і своєчасне вивезення вмісту контейнерів та
урн для збору побутових відходів у місцях проведення заходу та прилег�
лій території.

14. Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити ви�
світлення в комунальних засобах масової інформації узгоджені місця і час
проведення заходу.
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15. Управлінню туризму виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) в разі необхідності сприяти у роз�
селенні в готелях міста іноземних учасників та офіційних гостей фестива�
лю.

16. Управлінню міжнародних зв’язків та організаційної роботи апарату
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) в разі необхідності сприяти проведенню заходу у межах
компетенції управління.

17. Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) забезпечити торговельне обслуговування під час проведення фес�
тивалю з урахуванням вимог пункту 1 рішення Київради від 23 грудня
2010 року № 413/5225 "Про деякі питання з упорядкування в м. Києві роз�
дрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, вином сто�
ловим, пивом та тютюновими виробами”.

18. Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Генеральній дирекції по обслуговуванню інозем�
них представництв, Комунальному об’єднанню "Київзеленбуд” сприяти
узгодженню з громадською організацією "Країна мрій” всіх необхідних
організаційних питань, пов’язаних із проведенням заходу.

19. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) сприяти
в проведенні спортивних заходів в рамках Міжнародного фестивалю "Рок
Січ”.

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

Голова О. Попов

Затверджено
Распорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
31 січня 2013 року № 115

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
з питань підготовки та проведення Міжнародного фестивалю "Рок Січ"

НОВОХАТЬКО Леонід Михайлович заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова Організаційного комітету
ЗОРІНА Світлана Іванівна директор Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�

кої державної адміністрації), заступник голови Організаційного комітету
П’ЯТКОВА Олена Борисівна головний спеціаліст Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київ�

ської міської державної адміністрації), секретар Організаційного комітету
БОНДАРЕНКО Володимир Васильович начальник Головного управління Держтехногенбезпеки в м. Києві виконавчого органу Київ�

ської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
ГОЛОТА Тарас Анатолійович начальник управління міжнародних зв’язків і оргроботи виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації)
ДЕНИСЮК Людмила Всеволодівна директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київ�

ської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
ДОБРОВОЛЬСЬКА Оксана Миколаївна директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації)
ЗОЗУЛЯ Юрій Андрійович президент федерації вейк�бордингу та воднолижного спорту України (за згодою)
КОВАЛЕНКО Олександр Андрійович виконавчий директор громадської організації "Країна мрій”
КОРЯК Валерій Володимирович начальник Головного управління МВС України в м. Києві (за згодою)
КРИВОНОС Павло Олександрович генеральний директор Генеральної дирекції Київської міської ради з обслуговування інозем�

них представництв
КУРІННИЙ Анатолій Володимирович начальник ДАІ ГУ МВС в м. Києві (за згодою)
КУЦЕНКО Андрій Миколайович начальник Головного територіального управління МНС України (за згодою)
МОХОРЄВ Віталій Андрійович директор Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київ�

ської міської державної адміністрації)
НОВИЦЬКИЙ Дмитро Юрійович директор Департаменту житлово�комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації)
ПАРФЕНЕНКО Дмитро Миколайович директор Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації)
ПЕРЕСУНЬКО Микола Михайлович директор Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень
ПОХОДІЙ Павло Іванович генеральний директор Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ра�

ди (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель
водного фонду м. Києва "Плесо”

РЕПІК Володимир Михайлович директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

РУДНИК Денис Миколайович заступник генерального директора Комунального підприємства виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуата�
ції земель водного фонду м. Києва "Плесо”

САДОВОЙ Сергій Миколайович директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

СКРИПКА Олег Юрійович голова Громадської організації "Країна мрій”, лідер гурту "Воплі Водоплясова” 
СЛИШИК Тетяна Федорівна начальник Управління туризму виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації)
ФОМЕНКО Олександр Валерійович генеральний директор ПАТ "КИЇВЕНЕРГО” (за згодою)
ХОНДА Марина Петрівна директор Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
ЧЕНЧЕВИЙ Валерій Геннадійович ПАТ АК "Київводоканал”
ЦАРЕНКО Михайло Олександрович генеральний директор КО "Київзеленбуд”
ШВЕЦЬ Андрій Володимирович директор КП електромереж зовнішнього освітлення м. Києва "Київміськсвітло”
ШЕВЧУК Олександр Семенович голова Дніпровської в місті Києві державної адміністрації

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві
15 лютого 2013 року за № 12/1004

Про встановлення тарифів на теплову енергію для потреб населення
Розпорядження № 102 від 30 січня 2013 року

Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 20 Закону України “Про теплопостачан

ня”, постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів
на житлово
комунальні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2011 р. № 833 “Про внесення зміни до поста

нови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731”, з метою запровадження економічно обґрунтованих тарифів:

1. Встановити тарифи на теплову енергію, що виробляється підприємствами, на балансі яких знаходяться котельні, для потреб населення, що до�
даються.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керівникові апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації цього розпорядження.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

Голова О. Попов

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції у місті Києві

15 лютого 2013 року за № 12/1004
Затверджено

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

30 січня 2013 року № 102

Тарифи
на теплову енергію, що виробляється підприємствами, на балансі яких

знаходяться котельні, для потреб населення

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

№ Назва підприємства Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ З ПДВ

1 Комунальне підприємство "Дирекція з утримання та обслуговування житлового фонду
Святошинського району м. Києва"

169,38 203,26

2 Державне підприємство "Санаторний комплекс "Пуща+Озерна" 169,38 203,26

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

від 06 серпня 2012 року № 1391 
“Про створення робочої групи для розробки проекту 

Київської міської програми сприяння розвитку малого 
та середнього підприємництва на 2013—2014 роки”

Розпорядження № 49 від 17 січня 2013 року
Відповідно до статті 9 Закону України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”,

враховуючи рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 “Про діяльність виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 30 серпня 2012 року № 1515 “Про тимчасовий розподіл обов’язків між головою Київської місь

кої державної адміністрації, першим заступником голови, заступниками голови Київської міської державної адміністрації та за

ступником голови Київської міської державної адміністрації — керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)”, з метою якісної розробки Київської міської програми сприяння розвитку малого та
середнього підприємництва на 2013—2014 роки, у зв’язку з кадровими змінами:

!. Внести до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 06 серпня 2012 року
№ 1391 “Про створення робочої групи для розробки проекту Київської
міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємниц�
тва на 2013—2014 роки” такі зміни:

1.1. У пункті 2 слова і цифри “до 01.11.2012 подати його Головному
управлінню з питань регуляторної політики та підприємництва” замінити

словами “подати його Департаменту промисловості та розвитку підпри�
ємництва”.

1.2. Пункт 3 викласти в такій редакції:
“3. Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконав�

чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) забезпечити подання в установленому порядку проекту Програми
на розгляд Київській міській раді”.

2 Затвердити зміни до складу робочої групи для розробки проекту Ки�
ївської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підпри�
ємництва на 2013—2014 роки, затвердженого розпорядженням виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 06 серпня 2012 року № 1391:

2.1. Вивести зі складу:
Крамаренка Руслана Михайловича — заступника голови Київської місь�

кої державної адміністрації, голову робочої групи;
Поворозника Миколу Юрійовича — начальника Головного управління з

питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації), заступни�
ка голови робочої групи;

Путія Володимира Миколайовича — заступника начальника Головного
управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) — начальника управління правових питань та регуляторної політики;

Мірошніченко Оксану Петрівну — начальника відділу стратегічного пла�
нування та аналітики управління правових питань та регуляторної політи�
ки Головного управління з питань регуляторної політики та підприємниц�
тва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації).

2.2. Увести до складу: 
Голубченка Анатолія Костянтиновича — заступника голови Київської

міської державної адміністрації, призначивши його головою робочої гру�
пи;

Антонюка Адама Сергійовича — заступника директора Департаменту —
начальника управління промисловості, підприємництва та інноваційної

політики Департаменту промисловості та розвитку підприємництва вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації);

Прилєпка Сергія Васильовича — заступника начальника управління
промисловості, підприємництва та інноваційної політики Департаменту
промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації);

Дяченка Руслана Олексійовича — начальника відділу підприємництва
та інфраструктури управління промисловості, підприємництва та іннова�
ційної політики Департаменту промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).

2.3.Слова “начальник Головного управління промислової, науково�тех�
нічної та інноваційної політики” замінити словами “директор Департамен�
ту промисловості та розвитку підприємництва”.

2.4. Призначити Денисюк Людмилу Всеволодівну — директора Депар�
таменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) заступ�
ником голови робочої групи.

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

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

Голова
О. Попов

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації від 15 липня 2005 року № 1271

Розпорядження № 52 від 18 січня 2013 року
Відповідно до ст.14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи заяву голови парафіяльних збо


рів, голови парафіяльної ради, настоятеля релігійної громади парафії на честь Святого Апостола Андрія Первозванного у Дар

ницькому районі м. Києва Української Православної Церкви від 28 листопада 2012 року та протокол № 5 парафіяльних зборів чле

нів зазначеної релігійної громади від 29 жовтня 2012 року, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати зміни до Статуту релігійної громади парафії на честь
Святого Апостола Андрія Первозванного у Дарницькому районі м. Києва
Української Православної Церкви, зареєстрованого розпорядженням Ки�
ївської міської державної адміністрації від 15 липня 2005 року № 1271,
виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Внести зміни до заголовку та абзацу першого розпорядження Київ�
ської міської державної адміністрації від 15 липня 2005 року № 1271 “Про
реєстрацію Статуту релігійної громади парафії на честь Святого Апостола
Андрія Первозванного у Дарницькому районі м. Києва Української Право�

славної Церкви”, замінивши слова: “релігійної громади парафії на честь
Святого Апостола Андрія Первозванного у Дарницькому районі м. Києва
Української Православної Церкви” словами: “релігійної громади Святого
Апостола Андрія Первозванного у Дарницькому районі м. Києва Україн�
ської Православної Церкви”.

Голова О. Попов

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

Про реєстрацію Статуту релігійної громади язичників 
“КВІТКА ПАПОРОТІ” 

у Подільському районі м. Києва
Розпорядження № 53 від 18 січня 2013 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши заяву громадян від 16 жовтня
2012 року та протокол загальних зборів засновників релігійної громади язичників “КВІТКА ПАПОРОТІ” у Подільському районі м. Ки

єва від 16 жовтня 2012 року № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєструвати Статут релігійної громади язичників “КВІТКА ПАПОРОТІ” у Подільському районі м. Києва, що додається.
Голова О. Попов

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

Про реєстрацію Статуту релігійної громади 
Святителя Миколая архієпископа Мир Лікійського 

чудотворця Української Православної Церкви 
у Печерському районі м. Києва
Розпорядження № 54 від 18 січня 2013 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши заяву громадян від 30 жовтня
2012 року та протокол загальних зборів засновників релігійної громади Святителя Миколая архієпископа Мир Лікійського чудо

творця Української Православної Церкви у Печерському районі м. Києва від 24 жовтня 2012 року № 1, в межах функцій місцевого
органу виконавчої влади:

Зареєструвати Статут релігійної громади Святителя Миколая архієпископа Мир Лікійського чудотворця Української Православної Церкви у Печер�
ському районі м. Києва, що додається.

Голова О. Попов
З додатками до розпоряджень КМДА  можна ознайомитися в апараті Київської  міської державної адміністрації

Про заходи з благоустрою частини території 
острова Долобецький у Дніпровському районі м. Києва 

в зв’язку з підготовкою та проведенням 
в місті Києві 23—26 травня 2013 року міжнародного турніру 

“Кубок Києва” — відбірного етапу Чемпіонату Європи 
з пляжного футболу

Розпорядження № 58 від 21 січня 2013 року
Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто
герой Київ”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра


їні”, Порядку організації та проведення в місті Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культур

но
просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 черв

ня 1999 року № 317/418, з метою забезпечення розвитку фізичної культури і спорту в місті Києві, в межах функцій органу місцево

го самоврядування:

1. Провести заходи з благоустрою частини території острова Доло�
бецький у Дніпровському районі м. Києва в зв’язку з підготовкою та про�
веденням в місті Києві 23—26 травня 2013 року міжнародного турніру “Ку�
бок Києва” — відбірного етапу Чемпіонату Європи з пляжного футболу.

2. Визначити комунальне підприємство виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утри�
манню та експлуатації земель водного фонду м. Києва “Плесо” (далі —
КП “Плесо”) замовником робіт з благоустрою частини території острова
Долобецький у Дніпровському районі м. Києва в зв’язку з підготовкою та
проведенням в місті Києві 23—26 травня 2013 року міжнародного турні�
ру “Кубок Києва” — відбірного етапу Чемпіонату Європи з пляжного фут�
болу.

3. КП “Плесо” у встановленому чинним законодавством порядку:
3.1. Забезпечити розробку і затвердження передпроектних пропозицій

для здійснення робіт з благоустрою частини території острова Долобець�
кий у Дніпровському районі м. Києва.

3.2. Узгодити питання, пов’язані з виконанням робіт з благоустрою
частини території острова Долобецький у Дніпровському районі м. Києва,
з користувачами земельних ділянок на території острова Долобецький у
Дніпровському районі м. Києва.

3.3. Забезпечити дотримання Правил благоустрою міста Києва, за�
тверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року
№ 1051/1051, при виконанні робіт з благоустрою частини території ос�
трова Долобецький у Дніпровському районі м. Києва.

4. Департаменту міського благоустрою та збереження природного се�
редовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) відповідно до наданих КП “Плесо” пропозицій
подати бюджетний запит на 2013 рік до Департаменту фінансів виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) щодо фінансування робіт з благоустрою частини території острова
Долобецький у Дніпровському районі м. Києва.

5. Київському комунальному об’єднанню зеленого будівництва та екс�
плуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд” забезпечити оформ�
лення необхідної дозвільної документації на знесення сухих аварійних де�
рев на частині території острова Долобецький у Дніпровському районі м.
Києва.

6. ПАТ АЕК “Київенерго” за замовленням КП “Плесо” видати технічні
умови на підключення об’єктів електропостачання відповідно до затвер�
джених передпроектних пропозицій.

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

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

Голова
О. Попов

Про видачу ліцензій 
ТОВ “Союздрук груп”

Розпорядження № 70 від 22 січня 2013 року
Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, роз


порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.12.2012 № 2192 “Про лі

цензування провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, централізова

ного водопостачання та водовІдведення”, враховуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 1 від 28.12.2012), в межах функцій
місцевого органу виконавчої влади:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СОЮЗ�
ДРУК ГРУП” (код ЄДРПОУ 38080941, м. Київ, вул. Дружківська, будинок
10) ліцензії: 

на право провадження господарської діяльності з виробництва
теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електро�
станціях і когенераційних установках та установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) строком дії п’ять
років;

на право провадження господарської діяльності з постачання теплової
енергії строком дії п’ять років.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма�
сової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова
О. Попов
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 26 лютого 2013 року

Киян запрошують поринути 
в світ самураїв

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

На др ом поверсі планетарію від-
рився ні альний м зейний прое т
“Сам раї. Art of war”, що знайомить
відвід вачів з історією, життям та
світо лядом ле ендарної асти во-
їнів. В е спозиції представлені о-
ле ції зброї, облад н ів, одя і
предметів поб т феодальної Японії,
а по вихідним проводять майстер-
ласи зі східних мистецтв.

Загалом площа виставки займає майже 1000

квадратних метрів. Експозиція поділена на тема�

тичні зони, що дозволяє гостям “пройти” “шлях

воїна” і відчути всі етапи життя самурая. “Ми

прагнули показати світогляд самурая не лише як

відважного воїна, а й витонченого поета й нат�

хненного художника, готового в будь�який мо�

мент пожертвувати своїм життям заради вищих

ідеалів, — розповів “Хрещатику” куратор вистав�

ки Віталій Цвєтков. — Часто самураїв зображали

зі зброєю в одній руці та з паличкою для калігра�

фії в іншій”.

Слово “самурай” походить від дієслова “сабу�

рай” — “служити сонцю, що сходить”. Самурай�

ство зародилося на сході, північному сході і край�

ньому півдні Японії, де племена айну обороняли

свої землі від імператорських військ. Це привіле�

йована військова каста, яка була при владі в Япо�

нії з XII по XIX століття, а свого розквіту досягла

у XVI столітті. Самураї мали неписаний мораль�

ний кодекс “Шлях лука і скакуна”, який потім

перетворився в звід заповідей “Бусідо” (“Шлях

воїна”). Ця філософія гармонійно поєднує відда�

ність, самопожертву та здатність цінувати красу в

усіх її проявах. Кодекс “Бусідо” передбачає, що

вищою метою самурая є вірність і виконання зо�

бов’язань перед своїм господарем. Воїни обирали

смерть у безнадійній битві на захист замку воло�

даря або вчиняли самогубство (сеппуку), коли

відчували, що їх вчинок зганьбив його. Якщо

честь господаря було заплямована або його само�

го убили, від самурая вимагалося за будь�яку ціну

знайти і вбити винних.

Експозиція “Самураї. Art of war” поділена на

кілька залів, що відображають різні сторони жит�

тя самураїв. В першому залі представлені обла�

дунки даймьо, що належали елітним воїнам пе�

ріоду XVI�XVIII століть. Вони відрізнялися роз�

кішшю і красою оздоблення, захищали самураїв

під час битви і вказували на статус їх власника.

Серед найцінніших експонатів — відтворений у

бронзі обладунок легендарного воєначальника

XVI століття Токугави Ізясу, який об’єднав Япо�

нію після чотирьох століть феодальних війн і за�

безпечив 250 років миру і спокою на території

країни.

В наступному залі відвідувачів чекає зброя —

самурайські мечі. Разом з дзеркалом та яшмовим

намистом меч входить в трійку найбільших сим�

волів імператорської влади в Японії. Зокрема у

колекції клинків присутня зброя прославленого

майстра Тодаєсі VI, що відрізняється вищим сту�

пенем гостроти. Мечам самураїв давали імена, а

виготовлялися вони по частинам кількома майс�

трами. Японські мечі є вигнутими і здавна були

схожі на шаблі, найвідомішим з них є катана.

Проте основною зброєю самураїв все ж був не

меч, а лук зі стрілами.

Ще в одному залі глядачі можуть познайомити�

ся з побутом воїнів, їх одягом, релігією. “Самураї

жили дуже аскетично та мали суворий розпоря�

док дня, — поділився з “Хрещатиком” Віталій

Цвєтков. — Схід сонця вони мали зустрічати вже

після ранкових процедур та вдягненими. Протя�

гом дня неодмінними були тренування зі зброєю,

заняття з каліграфії, також самураї приділяли час

родині, вихованню дітей та адміністративним

обов’язкам. Їли вони небагато і лише двічі на

день”. Серед живопису демонструються роботи

художника Цукіока Йосітосі, як останнього з ві�

домих майстрів японської гравюри на дереві —

укійо�е. Також виставлені роботи непереверше�

ного автора кольорової гравюри Утагави Кунійо�

сі. Експозиція доповнена спеціально розробле�

ним мультимедійним супроводом: фільмами та

слайд�шоу про мистецтво і традицій Японії.

Під час виставки щодня проводяться екскурсії, а

на вихідних відвідувачів запрошують на майстер�

класи з японських бойових мистецтв та традицій�

них образотворчих мистецтв — суми�е, орігамі,

ікебани, лекції з філософії самураїв, східної історії

та культури. Благородні самураї вміли не лише во�

ювати, але також поважали науки, мистецтво і

тонко відчували прекрасне. Вважалося, що за сти�

лем каліграфії воїна можна було передбачити його

манеру ведення бою, заняття ікебаною розвивало

стратегічні навички, а самураїв передсмертні по�

езії, написані перед самогубством, увійшли до кра�

щих зразків світової поезії.

Експозиція “Самураї. Art of war” відкрита за ад�

ресою: Велика Васильківська, 57/3 до 20 квітня.

Виставка працює з 12:00 до 21:00 без вихідних

В планетарії триває виставка, присвячена давнім японським воїнам

Гості вистав и змож ть побачити оле ції зброї, облад н ів, одя і предметів поб т , що відносяться до часів роз віт держави сам раїв
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ЗАЯВА про е оло ічні наслід и діяльності
при е спл атації прое товано о об'є та

Планована діяльність — ре онстр ція автобази з влашт ванням
адміністративних приміщень та архів по в л. Ямсь ій, 60 Голосіїв-
сь ом районі м. Києва за ошти інвестора.

Шляхи здійснення мети — ре онстр ція існ ючої технічної б дівлі
в адміністративн .

Прое тований об'є т є е оло ічно небезпечним. З ідно Постанови
Кабінет міністрів У раїни "Про внесення зміни до п. 22 "Перелі ви-
дів діяльності та об'є тів, що становлять підвищен е оло ічн небез-
пе " від 6 червня 2011 р. № 630 даний об'є т належить до IV-V ате-
орії с ладності та віднесений до об'є тів, що становлять підвищен
е оло ічн небезпе .
Розташ вання існ ючої ТП з ідно п.8.45 ДСП 173-96 (при розміщенні

о ремо розташованих розподільних п н тів і трансформаторних під-
станцій напр ою 6-20 В, при іль ості трансформаторів не більше 2,
пот жністю ожно о до 1000 Вт, і ви онанні заходів по захист від ш -
м , відстань від них до ві он житлових і ромадсь их б дівель слід прий-
мати не менше 10 м).
З ідно з листом КО "Інстит т Генерально о план м. Києва" від

09.08.2011 №15-1310, за ф н ціональним призначенням земельна ді-
лян а відповідно до матеріалів Концепції страте ічно о розвит
м. Києва, схваленої рішенням Київсь ої місь ої ради від 16.09.2010
№35/4847, відноситься до території ом нально-с ладсь ої та інже-
нерно о обладнання.
Відповідно до державно о а та на право постійно о орист вання

землею від 09.03.2004 №79-4-00086 — цільове призначення — для е с-
пл атації та обсл ов вання ба атоповерхово о аража. Цільове приз-
начення земельної ділян и не змінилось.
При е спл атації пар ін , остьових автостояно , мий и, ДЕС в сій

зоні вплив прое товано о об'є та про ноз ються с марні ма симальні
разові ви иди забр днювачів 0,3013 /с. На території приле лої заб до-
ви забр днення приземно о шар атмосферно о повітря збільш ється
нес ттєво по всім ін редієнтам — не більше 0,04 ГДК.мр.
Ре оменд ється застос вання с лопа етів зі зв оізоляцією dL.А.ві -

на не менше 20,0 дБА. Застос вання ш мозахисних ві он забезпеч є
нормативний рівень ш м в приміщеннях.
Водопостачання та аналіз вання — централізоване з під люченням

до існ ючих місь их мереж, що арант є безпе планованої діяльності
для поверхневих вод. Сто и в дощов аналізацію з очищенням на очис-
них спор дах.
Несприятливі інженерно- еоло ічні процеси і явища в межах ділян и

відс тні.
Інженерно- еоло ічні мови ділян и відносяться до III ате орії с лад-

ності.
З ідно а т обстеження зелених насаджень від 04.12.12 № 2233 під-

ля ають зріз ванню 1 дерево ( оріх рець ий), що знаходяться добро-
м стані, та 1 щ (спірея), що знаходяться задовільном стані, 0,004
а азон звичайно о, що знаходяться задовільном стані. Залиша-
ються в межах ділян и відведеної під заб дов 4 дерева ( оріх рець-
ий), 13 щів (спірея), я і передаються на збереження Замовни .
За рах но оптимізації прое тних рішень при ви онанні природоохо-

ронних заходів та санітарних норм об'є т пра тично не б де здійснюва-
ти ш ідливо о вплив на нав олишнє середовище.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗАМОВНИКА щодо здійснення прое тних
рішень відповідності до норм і правил охорони НС

і вимо е обезпе и на всіх етапах б дівництва
та е спл атації об'є та планованої діяльності

п блі ація Заяви про е оло ічні наслід и в ЗМІ;
б дівництво та е спл атація об'є та прое тованої діяльності відпо-
відності з нормами і правилами охорони НС і вимо е обезпе и;
впровадження захисних заходів з ідно вищеподаном перелі в томі
ОВНС;
вивіз б дівельно о сміття відповідно з лімітами;
озеленення території з ідно з відомістю озеленення.

З матеріалами прое т і ОВНС можливо ознайомитись за адресою
(телефон): м. Київ, просп. На и, 7, орп с 2. Тел. 527-37-33. Пропози-
ції та за важення надсилати протя ом місяця після п блі ації Заяви за
адресою: 01601, м. Київ, в л. Інстит тсь а, 9.

До ва и адво атів

О олошено он рс з відбор адво атів, я і зал чаються до надан-
ня безоплатної вторинної правової допомо и. Заяви для проходжен-
ня он рс приймаються Головним правлінням юстиції м. Києві, а
та ож всіма районними містах, місь ими (міст обласно о значення),
міжрайонними правліннями юстиції до 4 березня 2013 ро .
З повним те стом о олошення можна ознайомитись на

офіційном веб-сайті Головно о правління юстиції м. Києві
(http://justicekyiv.gov.ua).

Центр "Здоров’я" Печерсь о о район м. Києва
о олош є про намір передати в оренд термін на 2 ро и 364 дні нежитлове
приміщення площею 16,0 в.м на 3 поверсі, за адресою: м. Київ, в л. Мос овсь а, 38.
Мета ви ористання за заявою ініціатора оренди — розміщення приватно о за лад
охорони здоров'я (здійснення медичної пра ти и, діяльності сфері здоров'я
людини), з розрах н ом орендної плати в розмірі 1579,17 рн без 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 : 01015, м. Київ, в л. Мос овсь а, 38.

Довід ов інформацію можна отримати за телефоном: 254-29-94; 254-30-73.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає М зич Оль Ві торівн
та М зич а Ма сима Юрійовича в я ості відповідачів справі за позовом
К цої Людмили Борисівни до М зич Оль и Ві торівни, М зич а Ма сима
Юрійовича про відш од вання майнової ш оди завданої внаслідо залиття
вартири, я е призначено на 18 березня 2013 ро об 11.30 за адресою:
м. Київ, в л. М. Гайцана, 4, аб. 413 ( олов ючий с ддя Со олов О.М.).
У разі неяв и в с дове засідання відповідачів: М зич Оль и Ві торівни та

М зич а Ма сима Юрійовича, остання відома адреса: м. Київ, в л. Червоно-
армійсь а, 85/87, в. 59, відповідно до ст. 169 ЦПК У раїни, справа б де
роз лян та їх відс тність.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК до с д
в поряд ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни

ГРОМАДЯНИНА САГРАДЯН МАНВЕЛА ШАХНАЗАРОВИЧА 07.12.1957 Р.Н.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає вас с дове засідання я ості відповідача
справі №2-3963/12 за позовом ПАТ КБ "Приватбан " до Са радян Манвела Шахназаровича про
стя нення забор ованості за редитним до овором, — я е призначено на 09.00 01 березня 2013
ро і відб деться за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 34, с ддя Пилаєва М.К.

Пропон ємо подати всі раніше неподані до ази.
Ви зобов'язані повідомити с д про причини неяв и.
Роз'яснюємо, що разі неяв и в с дове засідання без поважних причин або не повідомлення с д

про причини неяв и, справ б де роз лян то ваш відс тність на підставі наявних ній до азів.
Додат ово роз'яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст.74 ЦПК У раїни, з оп блі ванням о олошення

про ви ли відповідач вважається повідомленим про час та місце роз ляд справи.

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає я відповідача Лома о Ві торію
Ві торівн на роз ляд цивільної справи за позовом Лома о Л.Л., Лома о І.З., до
Лома о В.В. про визнання особи та ою, що втратила право орист вання житловим
приміщенням.

Роз ляд справи відб деться 22.03.2013 р. об 11.00 в приміщенні Деснянсь о о
районно о с д м. Києва (02225, пр. Мая овсь о о, 5-В, аб. 17).

В разі неяв и відповідача в с дове засідання справ б де роз лян то без її часті.
С ддя Шевч О.П.

Сл жба справах дітей Печерсь ої районної в місті Києві
державної адміністрації

о олош є он рс на заміщення ва антної посади:
- спеціаліста І ате орії відділ з питань профіла тично-виховної роботи. Вимо и: педа о ічна або

юридична освіта, відповідний досвід роботи. Заяви на он рс подавати протя ом місяця з дня
оп блі вання за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15, аб. 104, тел. 254-49-83.

Втрачений ст дентсь ий вито Національної М зичної А адемії
У раїни імені П.І. Чай овсь о о, виданий 01 вересня 2012 р. на
ім'я Карачевцева Дениса Оле овича вважати недійсним.

Посвідчення особи, я а постраждала внаслідо чорнобильсь ої
атастрофи, ате орія 1, серія А, № 101816 та в лад № 611922 на
ім’я Ващен а Володимира Михайловича вважати недійсними.

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ м. КИЄВА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ПРАВО ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ЗА АДРЕСАМИ:

в л. Стальсь о о, 13, орп. 36 — нежитлове при-
міщення першо о поверх за альною площею
22,40 в.м, цільове ви ористання — продаж про-
довольчих товарів, рім товарів піда цизної р пи,
стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір
орендної плати — 1000,99 рн. без ПДВ за місяць;

просп. Відрадний, 52-А — нежитлове приміщення
першо о поверх за альною площею 42,00 в.м,
цільове ви ористання — афе-бар, що не здій-
снює продаж товарів піда цизної р пи, стро
оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір орен-
дної плати — 1251 ,77 рн без ПДВ за місяць;

просп. Комарова, 3, орп. 4 — нежитлове примі-
щення за альною площею 8,00 в.м, цільове ви о-
ристання — розміщення тор овельно о об'є та з
продаж ортопедичних виробів та змішана тор ів-
ля продовольчими та непродовольчими товара-
ми, стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий
розмір орендної плати — 593,13 рн без ПДВ за
місяць;

в л. Виборзь а, 111, орп. 9 — нежитлове примі-
щення першо о поверх за альною площею
40,00 в.м, цільове ви ористання — офіс, стро
оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір орен-
дної плати — 3162,50 рн без ПДВ за місяць;

в л. Бориспільсь а, 15, орп. 3 — нежитлове при-
міщення першо о поверх за альною площею
90,28 в.м, цільове ви ористання — афе, я е не
здійснює продаж товарів піда цизної р пи, стро
оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір орен-
дної плати — 3841,63 рн без ПДВ за місяць;

в л. Т л зи, 1, орп. 1 — нежитлове приміщення
першо о поверх за альною площею 21,00 в.м,
цільове ви ористання — бар з реалізацією піда -

цизних товарів, стро оренди — 2 ро и 364 дні,
стартовий розмір орендної плати — 1611,84 рн
без ПДВ за місяць;

просп. Мая овсь о о, 31 — нежитлове приміщен-
ня першо о поверх за альною площею
31,50 в.м, цільове ви ористання — пер арня,
стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір
орендної плати — 2110,00 рн без ПДВ за місяць;

в л. Червоноармійсь а, 53/3, літ. А — нежитлове
приміщення за альною площею 29,60 в.м, цільо-
ве ви ористання — афе з реалізацією піда циз-
них товарів, стро оренди — 2 ро и 364 дні, стар-
товий розмір орендної плати 10938,02 рн без
ПДВ за місяць;

в л. Урлівсь а, № 13 — нежитлове приміщення за-
альною площею 109,80 в.м, цільове ви ористан-
ня — їдальня, що не здійснює продаж товарів

піда цизної р пи, стро оренди — 2 ро и 364 дні,
стартовий розмір орендної плати — 4913,33 рн
без ПДВ за місяць;

в л. Бориспільсь а, 15, орп. 4 — нежитлове при-
міщення першо о поверх за альною площею
155,00 в.м, цільове ви ористання — видавництво
др ованих засобів масової інформації та видав-
ничої прод ції, що видаються раїнсь ою мовою,
стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір
орендної плати — 2672,05 рн без ПДВ за місяць;

в л. Бориспільсь а, 15, орп.6 — нежитлове примі-
щення першо о поверх за альною площею
165,00 в.м, цільове ви ористання — видавництво
др ованих засобів масової інформації та видав-
ничої прод ції, що видаються раїнсь ою мовою,
стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір
орендної плати — 2844,44 рн без ПДВ за місяць;

в л. Бориспільсь а, 15, орп.4 — нежитлове при-
міщення першо о поверх за альною площею
212,40 в.м, цільове ви ористання — видавництво
др ованих засобів масової інформації та видав-
ничої прод ції, що видаються раїнсь ою мо-
вою, стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий
розмір орендної плати — 3661,57 рн без ПДВ за
місяць;

в л. Бориспільсь а, 15, орп. 4 — нежитлове при-
міщення др о о поверх за альною площею
127,60 в.м, цільове ви ористання — видавництво
др ованих засобів масової інформації та видав-
ничої прод ції, що видаються раїнсь ою мо-
вою, стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий
розмір орендної плати — 2199,70 рн без ПДВ за
місяць;

просп. А адемі а Корольова, 7, літ. Е — нежитло-
ве приміщення першо о поверх за альною пло-
щею 191,50 в.м, цільове ви ористання — вироб-
ництво непродовольчих товарів, стро оренди —
2 ро и 364 дні, стартовий розмір орендної пла-
ти — 6573,43 рн без ПДВ за місяць;

в л. Павла Усен а, 7/9, орп. 7.2. — нежитлове
приміщення першо о поверх за альною площею
108,00 в.м, цільове ви ористання — с лад, стро
оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір орен-
дної плати — 3935,00 рн без ПДВ за місяць;

в л. Деміївсь а, 41, літ. А — нежитлове приміщен-
ня за альною площею 365,70 в.м, цільове ви о-
ристання — с б'є т осподарювання, що здійснює
виробнич діяльність, стро оренди — 2 ро и 364
дні, стартовий розмір орендної плати — 12546,64
рн без ПДВ за місяць;

нежитлове приміщення станції метро "Золоті во-

рота" за альною площею 35,00 в.м, цільове ви о-
ристання — тор овий об'є т з продаж непродо-
вольчих товарів, стро оренди — 2 ро и 364 дні,
стартовий розмір орендної плати — 9277,96 рн
без ПДВ за місяць;

частина вестибюлю станції метро "Червоний х -

тір" за альною площею 1,00 в.м, цільове ви о-
ристання — бан омат, стро оренди — 2 ро и
11 місяців, стартовий розмір орендної плати —
323,76 рн без ПДВ за місяць;

частина вестибюлю станції метро "Вирлиця" за-
альною площею 1,00 в.м, цільове ви ористан-
ня — бан омат, стро оренди — 2 ро и 11 місяців,
стартовий розмір орендної плати — 323,76 рн
без ПДВ за місяць;

частина вестибюлю станції метро "Палац Спорт "
за альною площею 1,00 в.м, цільове ви ористан-
ня — бан омат, стро оренди — 2 ро и 11 місяців,
стартовий розмір орендної плати — 604,96 рн
без ПДВ за місяць;

частина вестибюлю станції метро "Кловсь а" за-
альною площею 1,00 в.м, цільове ви ористан-
ня — бан омат, стро оренди — 2 ро и 11 місяців,
стартовий розмір орендної плати — 519,42 рн
без ПДВ за місяць;

частина вестибюлю станції метро "Слав тич" за-
альною площею 1,00 в.м, цільове ви ористання
— бан омат, стро оренди — 2 ро и 11 місяців,
стартовий розмір орендної плати — 319,60 рн
без ПДВ за місяць;

Кон рс б де проведено через 20 алендарних
днів після оп блі вання інформації в азеті "Хреща-
ти " за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10, аб. 523
о 14.30. Я що останній день стро припадає на ви-
хідний, свят овий або інший неробочий день, що виз-
начений відповідно до за онодавства У раїни, он рс
б де проведено на перший за ним робочий день.

Кінцевий термін подання до ментів для
часті он рсі — за 3 робочі дні до дати прове-
дення он рс .

Ознайомитись з мовами он рс та отри-
мати додат ов інформацію можна за адре-
сою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Департа-
мент ом нальної власності м. Києва, . 524, теле-
фони для довідо : 279-27-86, 279-27-93, на ВЕБ-
сторінці Департамент ом нальної власності
м. Києва (www.gukv.gov.ua) та на ВЕБ-сторінці
Депаратмент ом нальної власності м. Києва
с ладі ВЕБ-сайт Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації на офіційном ВЕБ-порталі Київсь ої місь-
ої влади (www.kievcity.gov.ua).

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

Київ спортивний. У столиці пройшов фестиваль
екстремальних зимових видів спорту
В останню неділю зими столичном пар Др жби Народів понад

вісім тисяч поцінов вачів е стрим зібрав зимовий спортивно-м -
зичний фестиваль е стремальних видів спорт "Snow Free Games".
Усі охочі на заході мали можливість дол читися до ці авих занять,
серед я их битви на льод і сні , і ри та розва и, он рси та м -
зичні вист пи. Близь о 50 спортсменів з У раїни та Росії продемон-
стр вали лядачам вправність, швид ість, сил і справжній спортив-
ний д х під час міжнародних зма ань з льодолазіння "Free Games
Ice-Climb Fest", ор анізованих омандою Ledolaz.com. Крім то о,
фестивалі б ли представлені та і види спорт , я он и на бі ових
соба ах, атання на онях, сафарі на вадроци лах, ерлін , хо ей та
лицарсь і т рніри на льод . Традиційно заходи оманди "Free
Games" ор анічно доповнюють яс раві спортивні події з форматною
м зи ою. Цьо о раз запальне шо зв чало 10 іловатами зв в
форматі open air на м зичном автомобілі Challenger. Захід відвідав
заст пни олови КМДА Ві тор Корж. Він о лян в запропоновані а -
тивності та поспіл вався зі спортсменами і ор анізаторами. Пан
Корж за важив, що наразі поп лярність нетрадиційних видів спорт
серед молоді помітно зростає, тож місь а влада підтрим ватиме та
розвиватиме цей р х. На д м заст пни а олови КМДА, різноманіт-
ні дост пні фіз льт рно-масові види спорт зал чатим ть иян до
здорово о способ життя

Біатлон. Юлія Джима — срібна призерка 
чемпіонату Європи
У бол арсь ом Банс о відб лася спринтерсь а он а в рам ах чем-

піонат Європи з біатлон , в я ій раїн а Юлія Джима завоювала др -
е місце. Зма ання вдало с лалися для лідера вітчизняної оманди на
онтинентальній першості. Дівчина відмінно стріляла (жодно о прома-
х на двох во невих р бежах) і продемонстр вала досить висо
швид ість. У підс м вона лише на 0,4 се . пост пилася переможни-
ці росіянці Ірині Старих. Третє місце посіла поль а Моні а Хойніч, я а
про рала переможниці 5,6 се . При цьом поль а зробила один про-
мах і пробі ла штрафне оло — зайві 150 м дистанції. На четвертом
місці в підс м овом прото олі розмістилася ще одна раїн а Марія
Панфілова

П’ятиборство. Українка стала переможницею 
на етапі Кубка світу
В амери ансь ом Палм-Спрін с завершився 1 етап К б а світ з

с часно о п’ятиборства. Для спортсменів ці зма ання стали першим
міжнародним стартом після Олімпійсь их і ор-2012. Перемо на
т рнірі здоб ла лідер нашої жіночої збірної, бронзовий призер Пе і-
на-2008 Ві торія Терещ . У раїн а набрала с мі 5400 очо , що й
дозволило їй піднятись на найвищ сходин п'єдестал . Др ою
стала итаян а Чжан Сяонань (5388), третьою — бразилій а Яна
Мар еш (5368)

Температура —4°С

Атм. тиск 761 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 83 %

Температура +2°С

Атм. тиск 759 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 68 %

Температура —4°С

Атм. тиск 757 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 83 %
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ОВНИ, розробіть правильний рафі роботи та відпочин , вам
протипо азано перевтомлюватися і в той же час слід прод тивно
працювати, аби не завдати ш оди сл жбовій реп тації. Частіше
самітнюйтеся, медит йте, психоло ічна рела сація нині в рай не-
обхідна для очищення вн трішньо о світ від шла ів доп щених
мин лом помило , на опичених ріховних то синів.
ТЕЛЬЦІ, райте, насолодж йтеся життям, станьте святом для

сердечних с п тни ів! Нехай д ша блаженств є, а тіло ніжиться
плотсь их тіхах, для взаємно о охання створені всі мови, тож
я що ви не є затятим е оїстом, партнерсь ий союз знов вос рес-
не, отримавши нове дихання. Б ти наодинці, розл чатися цьо о
ро заборонено.
БЛИЗНЯТА, приберіть на робочом місці, причеп ріть рідні пе-

нати — бажання щось попрати, почистити та віддраїти є підсвідо-
мою потребою навести лад д шевном храмі. Одночасно дос о-
налюйтеся я фахівець, б дьте ближче до начальства та "втирай-
теся" в довір .
РАКИ, вчіться своїх с перни ів, переймайте їхній досвід, не

поважаючи он рентів, перемо и не дося нете. Ваш світо ляд різ-
о міняється, тож сл хайте всіх, а робіть по-своєм , але та , щоб
сім б ло добре: і вов и ситі, і вівці цілі. Атмосфера в соці мі ди -
т є свої мови, я им слід під орятися, отримавши ма симальн о-
ристь від обставин, насамперед пов’язаних із зар біжжям, дале и-
ми раями.
ЛЕВИ, зробіть пра тичний подар но особам, я им треба віддя-

чити за зроблен посл , нині ви здатні їм до одити, потрапивши
в десят . В інтимній сфері проходять різ і зміни, я і і нор вати не-
безпечно, психоло ічна та се с альна залежність від партнера є
не ативним зна ом, навпа и, ви повинні стати вільними своїх по-
требах, вчин ах, іна ше потрапите в рабсь е ярмо до ненаситно о
с п тни а.
ДІВИ ризи ють продемонстр вати д рні нахили і з аньбитися,

я що б д ть і нор вати реа цію оточення. Ввім ніть вн трішній ін-
ди атор і важно стежте — до вподоби ваша поведін а чи ви ли-
ає роздрат вання людей. Оточення є віддзер аленням ваших
вад та чеснот, тож виправити себе не с ладно. Тримайтеся по-
др жніх обранців, ни айте самостійності.
У ТЕРЕЗІВ день віддачі армічних бор ів, нама айтеся с блім -

вати весь емоційний апітал, на опичений мин ло о місяця, до
жертовно о р сла, налашт йтеся на мирн нот і по айтеся, аби
очистити зашла ован совість від ріховно о непотреб . Тоді й на
сл жбі, де все ипить, фатальні проблеми зни н ть.
СКОРПІОНИ, др жба і любов переплет ться в один л бо , що

позитивно вплине на особисті та ділові справи. Головне, аби це не
спрово вало ревнощі подр , охано , др жин. Тримайте сит -
ацію під онтролем, відп с ати повіддя протипо азано. Кар’єрис-
там поталанить заре оменд вати себе з най ращо о бо , ві-
м н вши творчий ент зіазм.
СТРІЛЬЦІ, змініть себе, і тоді зміниться нав олишній світ. На

вн трішньом плані а тивіз валися д ховно-відродж вальні проце-
си, не дайте їм з пинитися, нехай вир ють, переплавляючи на о-
пичений досвід д ховне золото. Принаймні саме сім’я стане най-
ціннішим оплотом. Дбайте про родин , відновлюйте стос н и з
бать ами, дітьми, подр жжям. З бла овірними, схильними до л -
авства, не сваріться (без пари ви п сте місце), адже насправді ви
їх щиро любите, чи не та ?..
КОЗОРОГИ, в дис сіях ви здатні причавити залізом ар ментів

б дь-я о о роз ма та зм сити танцювати під свою д д . Об-
лиште... ожна людина має право на власн точ зор , я слід
поважати, а оловне — зроз міти, поставивши себе на ч же місце.
Вчіться підлещ ватися, рати на психоло ічних стр нах людей, за-
д шевне спіл вання не пити ні за я і роші, що може принести
вам олосальн ористь різноманітних сит аціях.
ВОДОЛІЇ, ви ідні більшо о, не продавайте свою працю за без-

цінь, прийшла пора обс дити чи достатньо вам платять за ви она-
н робот , втім, начальство та е вимо ливе та пра матичне, що
розрахов вати на фінансов добав шанси мізерні. Але не зда-
вайтеся — вода амінь точить.
РИБИ, не йдіть на повід а ресивно о "Я", при оломш ючи со-

ці м чер овими фо сами, принцип "розділяй і володарюй" до
добра не приведе, а спрово є розбрат, залишивши вас в ордій
самотності. Те, що відб вається дов ола, є відображенням вашо о
вн трішньо о світ з "плюсами" та "мін сами". Кохайтеся, б д йте
армонійний союз із с дженим, люди вас поважатим ть за міння
плідно співпрацювати

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  2 6  Л Ю Т О Г О

ранок день вечір

Міланське дербі
не визначило переможця
В італійській першості відбулося принципове протистояння
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У Серії А пройшли і ри
26 т р . У центральном
матчі "Інтер" з стрівся із
своїми с сідами по міст
"Міланом". Протистояння
відб лося с то італій-
сь ом стилі і вперше за
останні 9 ро ів завершило-
ся нічиєю. Рах но від ри-
ли ф тболісти "Мілана", на
21 хвилині відзначився
Стефан Ель-Шаараві. "Ін-
тер" спромі ся віді ратися
др ом таймі, оли Езе-
іль С елотто даром о-
лови встановив остаточний
рез льтат. У підс м ра-
х но матч 1:1. А лідир -
вати чемпіонаті продов-
ж є т ринсь ий "Ювент с",
я ий перемі ф тболістів
"Сієни" — 3:0.

Шістнадцять міланських дербі

поспіль незмінно закінчувалися пе�

ремогою однієї з команд. Останній

раз на "Сан�Сіро" була зафіксована

нічия в жовтні 2004 року — майже

десять років тому. Номінальними

господарями матчу були футболісти

"Інтера", тому за правилом розподі�

лу квитків превалювали вболіваль�

ники саме цього клубу. Втім, на

гравців "Мілана" тиск з боку трибун

аж ніяк не подіяв. Саме підопічні

Массіміліано Алегрі задавали темп

гри у першому таймі. І лише дощ

став на заваді футболістам, аби про�

демонструвати усю свою майстер�

ність.

На 17 хвилині Маріо Балотеллі

мав можливість відкрити рахунок,

але нападник не встояв на ногах з

м'ячем в межах воротарського май�

данчика господарів. Кілька разів

спотикався на своїй половині поля

Юто Нагатомо. Однак опади не за�

вадили "россонері" забити гол у се�

редині першого тайму. Єгипетський

нападник "Мілана" Стефан Ель�

Шаараві увійшов у штрафний май�

данчик суперника і точним ударом

вивів свою команду вперед. Згодом

Маріо Балотеллі мав декілька нагод,

аби збільшити перевагу "Мілана".

Однак італієць не став засмучувати

свій колишній клуб і рахунок зали�

шився без змін.

"Інтер" виглядав слабше, особли�

во це проявлялося на флангах, де

гравці "нерадзуррі" відверто не

встигали за своїми опонентами.

Напрошувалися кадрові зміни, але

тренер господарів не поспішав їх

робити. У другому таймі Фреді Гу�

аріні мав всі шанси звести нанівець

перевагу "Мілана" в першій же ата�

ці своєї команди. Швидкий випад

"Інтера" правим флангом міг завер�

шитися голом у виконанні колум�

бійця, але голкіпер суперника

Крістіан Абб'яті продемонстрував

чудеса реакції. Ця атака гравців

"Інтера" протверезила "Мілан", піс�

ля чого на полі почалася знайома з

першого тайму картина. Номіналь�

ні гості володіли ініціативою, ма�

ючи перевагу над суперником на

всіх ділянках поля.

На 69 хвилині наставник "Інтера"

зважився на першу заміну, яка, як

виявилося згодом, принесла свій ре�

зультат. Замість аргентинця Естеба�

на Камб’яссо на полі з’явився його

співвітчизник Езекіль Скелотто. І

лише дві хвилини знадобилося цьо�

му футболісту, щоб внести коректи�

ви у рахунок. Швидка комбінація,

яку розіграли гравці "Інтера", завер�

шилася його точним ударом і вста�

новленням паритету на полі. Заби�

тий гол у такому матчі викликав у

футболіста сплеск емоцій, він навіть

не втримався від щирих сліз на очах

у численних вболівальників. З на�

ближенням останніх хвилин зустрічі

сили у гравців обох команд почали

танути просто на очах, тому резуль�

тат (1:1) залишився аж до фінально�

го свистка. У турнірному плані ні�

чия не влаштує обидві сторони: "Ін�

тер" може пропустити вперед себе

"Фіорентину", а "Мілан" — "Лаціо",

які проведуть свої матчі у понеділок

та вівторок. Втім, саме дербі видало�

ся, можливо, не найбільш видовищ�

ним, зате надто напруженим і інтри�

гуючим.

А лідирувати у чемпіонаті продов�

жує туринський "Ювентус", який

розгромив "Сієну", здолавши опоне�

нтів 3:0. Перемогу своїй команді за�

безпечили голи Штефана Лихт�

штайнера, Себастьяна Джовінко та

Поля Погба
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Цей день в історії 26 лютого

1802 — народився Ві тор Гю-
о, видатний франц зь ий пись-
менни ("Собор Паризь ої бо о-
матері", "Знедолені")
1886— Горлівці (Донбас) от-

римали перш в Російсь ій імпе-
рії рт ть
1895 — в О айо (США) запа-

тент вали с лод вн машин
1919 — в амери ансь ом

штаті Аризона створено Націо-
нальний пар "Гранд-Каньйон"
1935 — шотландсь ий вина-

хідни Роберт Уотсон-Уатт впер-
ше продемонстр вав дію створе-
но о ним радара
1954 — США перше ви о-

ристов ється фотонабірна др -
арсь а машина
1966 — спішно пройшов пер-

ший випроб вальний політ ос-
мічно о орабля "Аполлон" без
людей на борт
Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д
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Останній раз нічийний рез льтат мілансь ом дербі б в зафі сований 2004 році


