
В КМДА пояснили причини збільшення 
нарахувань за опалення
В платіжки за січень додали оплату за останніх 5—6 днів грудня

Диспетчерська столичної 
"швидкої" — взірець для регіонів
Вона оснащена сучасною технікою й відповідає європейським стандартам

Нині для реалізації Закону України

"Про екстрену медичну допомогу" й

упровадження в життя передбачених ним

змін уряд проводить низку заходів. Отже,

згідно з документом планується створен$

ня єдиної Системи екстреної медичної

допомоги. В рамках цієї системи в кож$

ному регіоні буде створена єдина потуж$

на оперативно$диспетчерська служба.

Зауважимо, столиця з усіх регіонів кра$

їни цю роботу розпочала першою й дис$

петчерська служба тут уже продуктивно

працює.

Нагадаємо, нині у місті за номером

"103" можуть одразу прийняти виклики

40 операторів — автоматизована систе$

ма негайно з’єднує абонента з вільним

диспетчером. Модернізована диспет$

черська обладнана найновішими тех$

нічними засобами, що дозволяє меди$

кам оперативно прибути на виклик. До

речі, наразі 87 % викликів "швидкої" в

столиці обслуговуються у межах 10$хви$

линного нормативу.

В новій системі стало легше працюва$

ти й самим диспетчерам. "Відтепер у нас

діє автоматичний визначник номеру те$

лефону й фіксуються мобільні та стаціо$

нарні дзвінки. А на карті видно місце

розташування пацієнта, куди потрібно

спрямувати бригаду",— розповідає "Хре$

щатику" диспетчер Єфросинія Касьян.

Також автоматично проводяться записи

усіх розмов.

Окрім цього, карети "швидкої" облад$

нані комунікаторами. Диспетчер або

комп’ютерна система автоматично пода$

ють виклик на пристрій і чекають від

бригади підтвердження про прийняте

повідомлення. Далі диспетчер "веде" її до

місця події. Як пояснює головний лікар

Київської міської станції швидкої ме$

дичної допомоги та медицини катастроф

Анатолій Вершигора, раніше виклик по$

трібно було передавати по рації або теле$

фоном. "На це витрачався певний час.

Завдяки новій системі значно зменшив$

ся час технологічної обробки виклику",—

пояснює пан Вершигора.

Другим етапом впровадження системи

у столиці передбачено створення 10$ти

районних оперативно$диспетчерських

служб невідкладної медичної допомоги,

підключення відділень екстреної (невід$

кладної) медичної допомоги до міських

клінічних лікарень інтенсивного ліку$

вання для дорослого населення та двох

дитячих лікарень, служб психіатричної

та наркологічної допомоги.

"Цей диспетчерський пункт є взірцем

того, як має працювати "швидка" в усіх

великих містах. Те, що ми побачили у

Києві, можна порівняти з аналогом, який

працює в Лондоні, та інших містах Євро$

пи",— відзначив Костянтин Грищенко,

ознайомившись з роботою служби.

За його словами, нині екстрена та

швидка медична допомога стикаються з

низкою проблем, та найбільшою у кон$

тексті фінансування є забезпечення ме$

диків сучасним автотранспортом. "Для

вирішення цієї проблеми будуть виділя$

тися необхідні фінансові ресурси за раху$

нок держбюджету, але багато що зале$

жить від того, наскільки активно регіони

самі будуть вести пошук таких ресур$

сів",— наголосив віце$прем'єр$міністр.

Нагадаємо, в цьому році для медзакладів

країни МОЗ планує закупити 1200 ма$

шин швидкої допомоги.

Окрім цього, Костянтин Грищенко за$

значив, що в системі екстреної медичної

допомоги варто не забувати й про забез$

печення ліками та медичним обладнан$

ням лікувальних закладів, до яких брига$

ди доставляють пацієнтів. Аби побачити

роботу системи в дії, віце$прем’єр$мі$

ністр відвідав Київську міську клінічну

лікарню швидкої медичної допомоги та

ознайомився з роботою приймального й

реанімаційного відділень.

До слова, протягом останніх двох років

завдяки тісній співпраці державної та

міської влади було напрацьовано потуж$

ну базу, яка дозволяє здійснити систем$

ний підхід у реформуванні галузі охоро$

ни здоров’я.

"На часі створення Госпітального

округу в столиці. Ознайомившись з орга$

нізацією роботи приймального відділен$

ня Міської клінічної лікарні швидкої ме$

дичної допомоги, ми переконалися в то$

му, що потенціал цього закладу досить

потужний. Він входитиме до складу

округу як лікарня інтенсивного лікуван$

ня. Таких у Києві має бути мінімум 7, се$

ред яких 5 для дорослих і 2 дитячі. Пер$

ший етап реконструкції приймального

відділення зі створення відділення екс$

треної медичної допомоги, що відповіда$

тиме міжнародним стандартам, ми по$

винні завершити до кінця цього року",—

запевнив заступник голови КМДА Вік$

тор Корж

Завдя и оновленій диспетчерсь ій, нині 87 % ви ли ів "швид ої" столиці обсл ов ються межах 10-хвилинно о норматив

Сергій БРОНЕВИЦЬКИЙ: 

"У центрі міста пріоритет 
необхідно надавати не автомобілю,
а пішоходу"
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Закладення Алеї воїнської слави
відбудеться на День Перемоги 
Повністю меморіал ияни і ості столиці побачать за
два ро и
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Відродження Подолу — спільне
завдання 

Столична влада та ерівництво Києво-Мо илянсь ої
а адемії домовились про взаємодію розвит
історичної частини міста
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У номері

Новини
Усі звернення громадян, 
озвучені на Майдані, розглянуть 
до 1 березня
Під час телевізійно о прое т "Діало з раїною",

що відб вся 22 люто о на майдані Незалежності, до
КМДА надійшло 20 звернень ромадян. З них 15
стос ються діяльності столичної влади, а решта 5 —
інших областей та міст держави. Всі вони зареєс-
тровані Управлінням з питань звернень ромадян
апарат КМДА та передані на роз ляд профільним
заст пни ам олови місь держадміністрації, стр -
т рним підрозділам, оловам РДА тощо. За дор -
ченням Оле сандра Попова ви онавці до 1 березня
повинні надати інформацію про терміни та шляхи
вирішення проблем, про я і йдеться зверненнях.
Після цьо о олова КМДА на особистом прийомі на
почат березня з стрінеться з тими заявни ами,
розв’язання проблем я их потреб є особисто о
втр чання Оле сандра Попова.
О рім то о, олова КМДА направив листи до е-

рівни ів областей, міст та приватних омпаній з про-
ханням посприяти вирішенні тих питань, про я і
лопоч ться ромадяни своїх зверненнях, одна
вони не стос ються діяльності КМДА. Серед них є
та і, що потреб ють сприяння місь ої влади Кірово-
рада, Чернівців, Ми олаєва, Донець а та інших. Та-
ож під особистим онтролем Оле сандра Попова
переб ває й питання щодо подальшої долі Біличан-
сь о о ліс . Звернення надійшло від Андрія С іпаль-
сь о о, я ий, я і ся иївсь а ромада, вболіває за
надання шести тисячам е тарів Біличансь о о ліс
висо о о природоохоронно о стат с — національ-
ний природний пар . Питання, я і омпетенції
КМДА, б д ть оперативно вирішені, зо рема щодо
освітлення пар "Відрадний", поліпшення житлових
мов ба атодітних сімей, надання допомо и інвалі-
дам, вирішення житлово- ом нальних питань

В місті збережено фінансування 
соціальних проектів
Незважаючи на обмеженість оштів, Про рама а-

пітальних в ладень на 2013 рі націлена на збере-
ження соціально о спрям вання. Про це повідомив
заст пни олови КМДА Р слан Крамарен о. За йо-
о словами, в місті продовжать діяти про рами б -
дівництва дост пно о та соціально о житла. О рім
то о, на завершення б дівництва чотирьох п с ових
житлових б дин ів, що дозволить забезпечити жит-
лом 869 сімей, передбачено спрям вати понад 34
млн рн. Та ож запланована ре онстр ція прий-
мальних відділень двох лі арень на 435 ліж о-місць
та трьох нових амб латорій сімейної медицини в Го-
лосіївсь ом , Дарниць ом та Деснянсь ом райо-
нах. "Що стос ється ал зі освіти, то сюди план ємо
зал чати ошти Держфонд ре іонально о розвит .
З їх допомо ою передбачається б дівництво дитя-
чо о сад а 4-м мі рорайоні Позня и, продовжен-
ня ре онстр ції дитячої ш оли мистецтв імені Ве-
ри івсь о о на в л. Воровсь о о, 2 та зведення при-
б дови до середньої ш оли на в л. Раїси О іпної.
Крім то о, план ється завершити ре онстр цію
трьох дитячих садоч ів Оболонсь ом та Поділь-
сь ом районах",— зазначив Р слан Крамарен о

Розв'язку в Корчуватому почнуть
добудовувати наприкінці року
Др ий етап б дівництва транспортної розв'яз и в

Корч ватом план ють почати напри інці нинішньо-
о або на почат наст пно о ро . Про це повідо-
мив олова КМДА Оле сандр Попов. "Сам прое т
б дівництва цієї розв'яз и д же ошторисний, том
що він пов'язаний з переходом через залізницю, а
це вима ає відповідних архіте т рних та технічних
мов. Ми роз лядаємо цей прое т я омпле с з
тим, я ий ми б демо реалізов вати по О р жній до-
розі. Реально, я та д маю, що ми можемо підійти
до вирішення цьо о питання або в інці цьо о, або
на почат наст пно о ро ",— повідомив він

Дана ТАРАСОВА
"Хрещатик"

Меш анці 1186 б дин ів лютом отри-
мали витанції зі значним збільшенням
оплати за централізоване опалення. Пер-
ший заст пни олови КМДА Оле сандр
Маз рча роз’яснив причини, чом та
сталося, та запевнив, що нія о о збіль-
шення тарифів останнім часом не відб -
валося.

"Ми провели розслідування щодо кожного випадку

збільшення нарахувань за опалення (а це стосується в

основному тих будинків, які обладнані засобами облі$

ку теплової енергії) й виявили кілька головних при$

чин. Зазвичай житлові організації знімають показни$

ки лічильників 24—25 числа, проте перед новорічни$

ми святами вони зняли їх раніше — 18—20 числа, від$

повідно в січні оплату за опалення виставили за 25

днів грудня, а уже в лютому — за 35—38 днів: за части$

ну грудня та січень. Тому і виник такий стрибок в

оплаті у 484$х будинках столиці, проте упродовж на$

ступних місяців ситуація стабілізується",— зазначив

Олександр Мазурчак.

Крім того, в січні було на шість градусів холодніше,

ніж у грудні, що викликало збільшення показників лі$

чильників за гігакалоріями. Також у Печерському

районі у низці будинків було виявлено несправність

засобів обліку теплової енергії, й "Київенерго" нараху$

вало споживачам некоректну (більшу) суму, хоча є до$

мовленість з енергопостачальною компанією, що у ра$

зі несправності лічильників нарахування здійснюєть$

ся за середніми показниками попереднього року. "Ки$

ївенерго" має зробити відповідні перерахунки цим

споживачам.

Ще в деяких будинках були встановлені будинкові лі$

чильники, і мешканці в перший місяць відчули підви$

щення суми за опалення, адже до цього вони сплачува$

ли за послугу рівними частинами впродовж усього року.

Відтепер вони розраховуватимуться за обігрів власних

домівок лише протягом опалювального періоду і еконо$

митимуть при цьому 30—40 %.

Нагадаємо, у разі встановлення будинкових засобів

обліку теплової енергії споживач сплачує послуги згідно

з їх показниками пропорційно опалювальній площі

квартири. У зазначених будинках на розмір плати впли$

ває кількість спожитої теплової енергії у відповідному

місяці та тариф за 1 Гкал теплової енергії.

Як повідомили "Хрещатику" в Головному інформа$

ційно$обчислювальному центрі, на 1 січня 2013 року ді$

ють такі тарифи за опалення: 2,91 грн/кв. м площі, як$

що ви сплачуєте до 20 числа кожного місяця, 3,10

грн/кв. м — якщо після 20 числа. Це середньорічна ціна

при відсутності засобів обліку теплової енергії. За наяв$

ності лічильника тариф за 1 Гкал становить 237,70 грн

(до 20 числа) і 253,15 — після 20$го
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Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Київ першим з сіх ре іонів У раїни ввів дію оновлен цен-
тралізован диспетчерсь для системи швид ої медичної до-
помо и. Сл жба оснащена с часною техні ою, зо рема GPS-на-
ві аторами, що дозволяє онтролювати перес вання бри ад та
їх місце переб вання. Та а схема роботи підвищ є швид ість
та я ість опрацювання ви ли ів, а та ож забезпеч є ефе тивн
взаємодію "швид их" із за ладами охорони здоров’я та ава-
рійно-рят вальними сл жбами міста. Централізована диспет-
черсь а нічим не пост пається тим, що діють в Європі, й має
стати при ладом для ре іонів У раїни. На цьом вчора на оло-
сив віце-прем’єр-міністр У раїни Костянтин Грищен о під час
ознайомлення з роботою столичних медза ладів.
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Хрещатик 27 лютого 2013 року

Новини

У Києві оновлять десять парків
У цьом році заплановано завершити ре онстр цію низ и пар ів, а та-
ож за пити спецтехні для до ляд за об’є тами зелено о осподар-
ства на 10 млн рн. Про це повідомив заст пни олови КМДА Р слан
Крамарен о. Та , на пар ов зон на в л. А. Ахматової передбачено 1,5
млн рн, на пар ов зон на просп. Мая овсь о о і площ Ан ари — 2,1
млн рн, на пар “Молодіжний” — 2 млн рн, на пар Партизансь ої сла-
ви — 1,3 млн рн, на Наводниць ий пар — 500 тис. рн, на Печерсь ий
ландшафтний пар — 700 тис. рн, на с вер на в л. Мартиросяна — 621
тис. рн, на пар біля озера “Кирилівсь е”— 530 тис. рн, а та ож 344 тис.
рн на пар “Орлят о”. “Найбільше фінанс вання за ладене цьо о ро на
облашт вання зони відпочин нав оло озера Тельбін: 3,3 мільйона ри-
вень на ре онстр цію пар та ще 2 мільйони ривень на облашт вання
зони відпочин . Крім то о, ошти за ладені на бла о стрій та очищення
Совсь их став ів та розчищення озера “Райд а”,— зазначив Р слан Кра-
марен о

На ДВРЗ з’явиться нова транспортна артерія
На доро , я а з’єдн є в лицю Алма-Атинсь з містом, щодня с ар-

жаться я автомобілісти, та і пішоходи, я і на цій в зь ій ділянці прос-
то не мож ть розмин тися з машинами. Проте вже в найближчом
майб тньом сит ація може ардинально змінитися, ос іль и влада
план є поб д вати на ДВРЗ нов транспортн артерію. Про це розпо-
вів олова КМДА Оле сандр Попов прямом ефірі теле анал “Київ”.
“Про цю проблем я ч ю не перший раз, знаю, нас іль и вона а т аль-
на, том вже є альтернативний прое т б дівництва нової транспортної
артерії, і це треба обов’яз ово робити. Питання в том , що це б де
ошт вати 220-250 мільйонів, це вели а с ма. Жителі ДВРЗ давно вже
че ають, щоб це питання б ло вирішено. У цьом році, врахов ючи
проблемний стан шляхів, ми робимо а цент на дея і інші напрям и,
напри лад, це проспе т Перемо и, я ий ми та и почнемо апітально
ремонт вати, щоб не витрачати величезні ошти на ці лат и, я і потім
через дея ий час знов міняємо”,— розповів олова КМДА

Зеленбудівці вчаться вертикальному 
озелененню у колег із Нідерландів
Професор із ландшафтно о дизайн Роеліє де Веерд провела май-

стер- лас для столичних зеленб дівців. Вона розповіла про за альне
місь е озеленення в Нідерландах, прийоми верти ально о озеленення
та озеленення фасадів. На при ладі створення пар ів на території жит-
лових заб дов вона по азала, я им чином дизайнери врахов ють сво-
єм плані всі основні фа тори: аналіз приле лих територій та водних об’-
є тів, існ ючі зелені насадження, транспортн інфрастр т р тощо. Осо-
блив заці авленість ви ли ало питання озелення дахів та фасадів міста.
“Рослини не лише при рашають дахи та фасади б дин ів. Вони по ли-
нають ш ідливий пил та ш м, знімають розі рів площ, зниж ють наван-
таження на аналізаційні сто и. До то о ж, “зелені дахи” поєдн ються із
сонячними батареями, що є рез льтатом с ттєвої е ономії еле троенер-
ії”,— зазначила професор. Гендире тор КО “Київзеленб д” Михайло
Царен о на олосив, що та і з стрічі з провідними е спертами в зелено-
м осподарстві стан ть традиційними

Цифра дня

66 800 000 
пасажирів перевезено в столиці міським електричним транспортом 
у січні 2013 року 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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Влада шукає інвесторів для будівництва 
перехоплюючих паркінгів
Про це олова КМДА Оле сандр Попов розповів прямом ефірі те-

ле анал “Київ”. “Ми бачимо перехоплюючі пар ін и трошеч и по-ін-
шом , аніж просто асфальтовані майданчи и на 200 машин. Це б д ть
цілі омпле си, де можна б де не лише припар вати машин , але і
отримати різні посл и. В даний час ми вже маємо відведені ділян и
під б дівництво та их прое тів, є затверджені місь ою радою рішення.
Том я що о ось є бажання інвест вати ошти в та і прое ти, ін-
вест йте, працюйте, а влада вам цьом б де допома ати,— запев-
нив він.— Це д же важлива тема для нас, том що без облашт вання
нормальних мов для пар вання місті ми ні оли не вирішимо питан-
ня омфортно о проїзд по наших в лицях. Нам потрібен час, щоб ми
поб д вали та і омпле си, і нам потрібні партнери, я і б д ть цю
справ інвест вати”,— додав олова КМДА

“Картку киянина” отримали 26 тисяч городян
Про це повідомив прямом ефірі теле анал “Київ” радни оло-

ви КМДА з реалізації Страте ії розвит Києва до 2025 ро , оор-
динатор ініціативи “Здоровий иянин” Дмитро Т рча . “На сьо одні-
шній день видано понад 26-ти тисяч “Карто иянина”. Це ті, я ими
люди вже зараз орист ються, і за я ими жителі міста мож ть отри-
м вати і дис онт, і орист ватися посл ами проїзд в метро. 26 367
арто , я що б ти точним”,— зазначив Дмитро Т рча . Додамо, що
наразі місь а влада розмір ов є над тим, щоб с оротити перелі
до ментів, я і необхідно подавати всім бажаючим отримати “Карт-

иянина”

У столиці будуватимуть житло для бюджетників
Протя ом найближчих місяців Києві план ють почати б дівництво

де іль ох б дин ів для працівни ів бюджетної сфери. Про це розповів
олова КМДА Оле сандр Попов. “Ми маємо намір найближчі 1,5-2
місяці розпочати б дівництво іль ох б дин ів, де ми б демо переда-
вати різним ал зям за вотою сл жбове житло. Я д маю, нам потріб-
но, я мінім м, на рі б д вати 200-250 вартир сл жбово о житла. Це
б де, звичайно, власністю територіальної ромади, житло не б де
приватиз ватися, але це б де тимчасове житло для, напри лад, тих же
молодих вчителів, лі арів, працівни ів житлово-е спл атаційних під-
приємств, правоохоронних ор анів. Тобто ми всім відведемо вот ,
том що без цьо о ми, звичайно, не підтримаємо бюджетн сфер , це
потрібно робити”,— зазначив він

У трьох районах міста сьогодні відбудуться 
ярмарки
За інформацією правління вн трішньої тор івлі та поб т , 27 люто-
о в столиці відб д ться традиційні сільсь о осподарсь і ярмар и.
Зо рема придбати різноманітні прод ти харч вання майже з сіх ре-
іонів У раїни ияни змож ть в Подільсь ом районі на просп. Правди,
31-35; в Святошинсь ом — на розі в л. Т л зи та б льв. Р. Роллана;
в Шевчен івсь ом — на в л. Тр довій, 7-А

Відродження Подолу — 
спільне завдання
Влада та керівництво Києво�Могилянської академії домовились 
про взаємодію у розвитку історичної частини міста
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Національний ніверситет
“Києво-Мо илянсь а а а-
демія” є найстарішим на-
вчальним за ладом на те-
риторії Києва, а йо о ви-
ладачі та ст денти зав-
жди брали а тивн часть
розвит міста. Вчора до

в з завітав олова КМДА
Оле сандр Попов та спіль-
но з ерівництвом за лад
об оворив низ важливих
питань, зо рема стосовно
під отов и до відзначення
400-ліття Мо илян и та
часть адрово о потенці-
ал за лад відродженні
Подол , я т ристично о
та льт рно о осеред
столиці.

Як зазначив під час зустрічі очіль�

ник міськадміністрації, наразі у вла�

ди є масштабні плани щодо розвит�

ку історичної частини міста, зокре�

ма Подолу, та приведення “серця”

Києва до належного стану. “Тема

старого міста надзвичайно актуаль�

на для Києва. У нас є величезне ба�

жання і розуміння того, що нам по�

трібно зробити. І, перш за все, це

стосується історичної частини По�

долу. Однак до цього питання по�

трібно підійти виважено. І оскільки

ваш навчальний заклад розміщений

на цій території (поряд з Контракто�

вою площею), ми можемо об’єднати

наші зусилля для відродження ста�

рого міста. У мене є пропозиція до

вас — стати партнерами у визначен�

ні концепції реконструкції Подо�

лу”,— зазначив Олександр Попов,

звертаючись до керівництва на�

вчального закладу.

Поділився голова КМДА і першо�

черговими задумами щодо розвитку

історичного осередку Києва. Так, у

планах зробити пішохідною вулицю

Сагайдачного та створити тут прос�

тір для дозвілля та відпочинку киян

та гостей столиці. Реалізація цього

задуму стане можливою завдяки

введенню в експлуатацію до Дня

міста транспортної розв’язки на По�

штовій площі, що в свою чергу дасть

змогу перерозподілити транспортні

потоки на Подолі.

У самому навчальному закладі

ідею такої співпраці підтримують.

Президент Національного універси�

тету “Києво�Могилянська акаде�

мія” Сергій Квіт висловив цілковиту

готовність до кооперації з містом та

подякував Олександру Попову за

увагу до закладу. “Ми прагнемо,

щоб Києво�Могилянська академія

брала активну участь у питаннях

розвитку старого Києва. І готові всі�

ляко залучати наших викладачів,

студентів, археологів, істориків та

інших фахівців до цієї роботи”,—

розповів “Хрещатику” пан Квіт.

Зокрема фахівцям вишу запропо�

нують попрацювати не лише над

зовнішнім виглядом “серця” Києва,

а й створити особливу атмосферу

Подолу та вдихнути життя в архітек�

турний ансамбль, віднайшовши ці�

каві історії та легенди, пов’язані з іс�

торичною місцевістю.

Обговорили на зустрічі і питання

реставрації деяких будівель самого

вузу, який, нагадаємо, є найстарі�

шим навчальним закладом столиці.

Актуальним це питанням є в зв’язку

з тим, що у 2015 році Могилянка

святкуватиме 400�літній ювілей. Як

зауважив під час зустрічі Сергій

Квіт, з реставрацією більшості буді�

вель вуз справляється самотужки,

однак є й такі, у роботі над якими

закладу потрібна допомога влади.

Зокрема це стосується приведення

до ладу Будинку настоятеля, який

був зведений у 1781 році. За попе�

редніми підрахунками, роботи з ре�

конструкції цієї споруди обійдуться

в 9 млн грн. За рахунок держбюдже�

ту планують відреставрувати і Ста�

роакадемічний або так званий Ма�

зепин корпус. На ці роботи закладу

потрібно 35 млн грн.

Також Сергій Квіт наголосив на

необхідності включення історичної

території Києво�Могилянської ака�

демії до туристичної схеми міста.

“Ми є туристичною частиною Ки�

єва, але поки що неформально. До

нас часто навідуються гості міста, і,

звісно, ми приділяємо їм увагу, про�

водимо екскурсії, однак це не є про�

фесійна туристична робота”,— поді�

лився Сергій Квіт

Закладення Алеї воїнської
слави відбудеться 9 травня
Повністю меморіал кияни і гості столиці побачать за два роки
Дана ТАРАСОВА
“Хрещатик”

Цьо оріч до Дня Перемо и столич-
ном пар Слави від риють перші
постаменти, я і знамен ватим ть за-
ладення Алеї воїнсь ої слави. Пов-
ністю меморіал має б ти за інчений
до 70-ї річниці перемо и Вели ій
Вітчизняній війні.

Алею воїнської слави буде споруджено до 2015

року, пообіцяв учора прем’єр�міністр України Ми�

кола Азаров після виїзної наради щодо споруджен�

ня Алеї за участю членів оргкомітету, ветеранів вій�

ни, представників громадських об’єднань та орга�

нізацій військово�патріотичного виховання.

“Уряд на найближчих своїх засіданнях ухвалить

усі необхідні рішення щодо спорудження Алеї”,—

зазначив прем’єр�міністр. За його словами, Алея

воїнської слави має стати справжнім витвором

мистецтва, який слугуватиме вихованню молоді і

вшануванню пам’яті героїв. Микола Азаров також

наголосив, що при спорудженні Алеї обов’язково

має бути врахована думка ветеранів. “Ми повинні

зберегти для прийдешніх поколінь пам’ять про тих

легендарних людей, які своєю працею, а подекуди

і життям допомогли визволити Україну від фа�

шистських загарбників і забезпечити життя май�

бутнім поколінням”,— сказав прем’єр�міністр.

Будівництво Алеї заплановане у дві черги: пер�

шу відкриють до 70�річчя визволення Києва (уже

цього року), а другу — до 70�ї річниці перемоги у

Великій Вітчизняній війні — у 2015 році.

Проте, як повідомив голова КМДА Олександр

Попов, початок майбутньої Алеї кияни побачать

уже за кілька місяців до Дня Перемоги. “До 

9 травня ми відкриємо постамент, який знамену�

ватиме закладення Алеї воїнської слави, а також

постаменти двом першим героям. Як відомо, цьо�

го року ми відзначаємо 70 років визволення Ки�

єва. Тож ми зробимо усе можливе, щоб кияни,

двічі Герої, були увіковічені на Алеї до 6�го листо�

пада. Сьогодні вже визначена концепція, її узго�

дили і наші архітектори, і ветеранські організації.

Алея підкреслюватиме тему воєнного лихоліття

та складатиме єдиний скульптурно�ландшафт�

ний ансамбль з головним обеліском та існуючими

скульптурними композиціями”,— зазначив

Олександр Попов.

Ідея створення Алеї воїнської слави народила�

ся три роки тому під час встановлення у парку

Слави пам’ятника тричі Герою Радянського Со�

юзу, маршалу авіації Івану Кожедубу. Члени орг�

комітету з увічнення його пам’яті запропонували

продовжити традицію встановлення пам’ятних

знаків або погрудь Героїв та створити окрему

Алею воїнської слави у зазначеному парку.

Рішення про спорудження Алеї прийняте по�

становою Верховної Ради від 22 травня 2012 року

та указом Президента від 19 жовтня 2012 року

“Про заходи у зв’язку з відзначенням 70�ї річниці

визволення України від фашистських загарбників

та 70�ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній

війні”.

Планується, що спорудження Алеї буде розпо�

чато зі встановлення 14�х погрудь учасникам Ве�

ликої Вітчизняної війни — двічі Героям Радян�

ського Союзу, які народилися на території нашої

держави, брали участь у визволенні України, про�

живають або поховані на її території. Погруддя

будуть виконані у стилі, аналогічному пам’ятнику

Іванові Кожедубу, від якого братиме початок

Алея воїнської слави

Голова КМДА Оле сандр Попов об оворив з ерівництвом навчально о за лад низ важливих питань, зо рема стосовно
під отов и до відзначення 400-ліття Києво-Мо илянсь ої а адемії

Президент Національного університету "Києво!
Могилянська академія" Сергій Квіт наголосив на

необхідності включення історичної території Києво!
Могилянської академії до туристичної схеми міста
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Громадс ість та висо опосадовці ознайомились з прое том майб тньої Алеї війсь ової слави, я а з`явиться
на схилах Дніпра за два ро и



Новини компаній

Ділові новини

“Київенерго” попереджає
про відключення боржників
від електроенергії
ПАТ “Київенер о” попередило

юридичних осіб-боржни ів про від-
лючення еле троенер ії випад
непо ашення бор ів, я і вони на о-
пичили. Наразі за альна забор о-
ваність сіх споживачів в лючно з
населенням за еле троенер ію пе-
ред “Київенер о” с лала 836,9 млн
рн. Найбільші бор и в розмірі
499,6 млн рн на опичили підпри-
ємства й ор анізації житлово- ом -
нально о осподарства та місь о о
транспорт . Зо рема вже попере-
джені КП “Київсь ий метрополітен”
(оперативний бор на 25 люто о —
8,5 млн рн), “Київмісь світло” (13
млн рн), районні правління осві-
ти, ор ани місцевої та державної
влади. Компанія веде постійн ро-
бот з боржни ами, вдаючись до
вим шено о від лючення еле тро-
енер ії тих випад ах, оли оплата
здійснюється несвоєчасно. “Від
своєчасних платежів залежить на-

дійність енер опостачання ожно о
лієнта. Адже це дозволяє нам ре-
інвест вати отримані ошти в мо-
дернізацію обладнання для підви-
щення я ості посл , вчасно розра-
хов ватися з ДП “Енер орино ” за
еле троенер ію і з НАК “Нафто аз
У раїни” за аз”,— під реслила
заст пни дире тора стр т рно-
о відо ремлено о підрозділ “Ки-
ївсь і еле тричні мережі” ПАТ “Ки-
ївенер о” Ганна Ф рсова

Пасажиропотік у аеропорту
“Київ” зріс у 2,6 разу

Аеропорт “Київ” (Ж ляни) січні
збільшив пасажиропоті 2,6 раз ,
або на 62,8 тис., до 102,387 тис.
осіб порівняно з січнем 2012 ро .
На міжнародних рейсах січні паса-
жиропоті зріс на 306,4 % до 29,6
тис. осіб порівняно з січнем мин ло-
о ро . В січні 2013 ро аеропорт
“Київ” обсл жив 72,8 тис. пасажирів
вн трішніх рейсів, що в 2 рази пере-
вищило по азни січня 2012 ро .

Найбільш поп лярними за ордон-
ними напрям ами торі стали Треві-
зо (Італія), Дортм нд (Німеччина) і
Мос ва (Росія), межах У раїни —
Сімферополь, Донець і Львів

Транзитні вантажівки 
обладнають електронними
замками
Міністерство доходів і зборів має

намір оснастити вантажні автомо-
білі, я і в’їжджають в У раїн , еле -
тронними зам ами з ф н цією
GPS-GSM наві ації. Це дасть мож-
ливість митни ам дистанційно від-
слід ов вати р х транзитних та ім-
портних вантажів територією У ра-
їни. “В боротьбі з онтрабандою
ми робимо став на с часні IT-рі-
шення та дистанційний онтроль
без втр чання в поточн діяльність
бізнес . Завдя и застос ванню
еле тронних зам ів фахівці Міндо-
ходів б д ть точно знати: чи роз-
вантаж вався транзитний авто-
транспорт в У раїні, чи відповідає

п н т призначення, зазначений
до ментах, справжньом маршр -
т вантажів и”,— пояснив міністр
доходів і зборів Оле сандр Кли-
мен о. До речі, обладнанню еле -
тронними зам ами підля атим ть
тіль и ті автомобілі, на я і в аз є
автоматизована система правлін-
ня ризи ів. “Ми мініміз ємо люд-
сь ий фа тор з метою попере-
дження ор пції. На першом етапі
впровадження цієї техноло ії зам-
ами б д ть обладнані близь о 5 %
транзитних автомобілів”,— зазна-
чив пан Климен о. З одом техно-
ло ію план ється поширити на всі
вантажні автомобілі та залізничні
онтейнери

Ліквідовано ямковість 
на 85 % вітчизняних доріг

В “У равтодорі” заявляють, що
станом на 24 люто о лі відовано ям-
овість на 85 % дорі за ально о о-
рист вання державно о значення.
Про та і рез льтати прем’єр-міністр

Ми олі Азаров доповіло ерівництво
“У равтодор ”. В повідомленні за-
значається, що на почато робіт (12
люто о) вибоїнами б ло в рито
2631 м дорі державно о значення.
“Зараз залишилося відремонт вати
15 % дорі ”, — йдеться в повідом-
ленні. Зо рема наближається до за-
вершення ремонт дорі “Ульянів-
а–Ми олаїв”, Північно-Східний об-
хід Києва, “Дніпропетровсь –Ми о-
лаїв”, “Запоріжжя–Донець ”, “Ки-
їв–Одеса”, “Одеса–Мелітополь–Но-
воазовсь ”, “Сімферополь–Ал ш-
та–Ялта”. Водночас по и потреб є
ремонт доро а “Житомир–Мо и-
лів-Подільсь ий”, де залишилося
відновити 44 % по риття

Бізнес має до 1 липня 
привести касові апарати 
у відповідність 
до законодавчих змін
З 1 січня для с б’є тів оспода-

рювання, я і ви ористов ють РРО,
змінено порядо подання звітності.

Замість подання звітів на паперо-
вих носіях один раз на місяць, ін-
формація про ви ористання РРО
має подаватись до ор анів подат-
ової сл жби через Інтернет. Нара-
зі в Києві ви ористов ється майже
35 тисяч асових апаратів: юри-
дичними особами, я і здійснюють
діяльність сфері тор івлі, ромад-
сь о о харч вання та посл , заре-
єстровано близь о 31,5 тисячі
РРО, ще майже 3,4 тисячі — при-
ватними підприємцями. З них ли-
ше незначна частина підприємств
привела відповідність до нових
вимо асові апарати. У ДПС Києва
попереджають, що відповідаль-
ність за неподання звітності про
ви ористання РРО в еле тронном
ви ляді настає з 1 липня цьо о ро-
. На адаємо, для с б’є тів оспо-

дарювання існ ють два шляхи для
ви онання вимо за онодавства:
придбання нової асової техні и
або дообладнання наявної — при-
єднання до неї відповідних модемів
для передачі даних

Тенденції 
на світовому 
ринку офісної 
нерухомості
США і країни Північної
Азії демонструють 
протилежну динаміку 
розвитку
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

У 2012 році для омпаній-орендарів най ра-
щі можливості для с орочення витрат на
оренд офісних приміщень пропон вали
США, т т витрати на облашт вання одно о
робочо о місця знизилися на 10,9 %. А от
раїнах північної Азії став и пішли в ор .
Подальший розвито світово о рин оренди
е сперти про ноз ють на основі іль ох сце-
наріїв розвит подій.

У щорічному звіті “Витрати орендарів офісних приміщень в

світі” компанії DTZ, що входить до холдингу UGL, повідом�

ляється, що протягом 2012 року витрати, пов’язані з орендою

офісних приміщень у країнах Північної Азії, зросли на 6,3 %.

Це значно перевищує середній світовий показник росту, який

знаходиться на рівні 1 %. Однак не обійшлося без винятків —

витрати в центральному районі Гонконгу знизилися на 12 % (з

$25 160 в 2011 році до $22 190 в 2012�му).

Компанія DTZ звертає увагу на суттєві регіональні розбіж�

ності показників вартості оренди офісних приміщень у світі: в

той час, як у низці країн було зареєстроване стійке зростання,

в США спостерігався низький попит у зв’язку з економічною і

політичною невизначеністю.

У 2012 році для компаній�орендарів найкращі можливості для

скорочення витрат на оренду офісних приміщень були у

США — витрати на облаштування одного робочого місця зни�

зилися на 10,9 %. Така динаміка була зумовлена зменшенням

стандартного розміру офісних приміщень для облаштування од�

ного робочого місця на 11,8 %. Найбільше зниження даного по�

казника було зареєстровано протягом року в окрузі Вашингтон

(на 17 %) і Лос�Анджелесі (на 14 %). Однак незважаючи на істот�

не зниження площі офісних приміщень на одного співробітни�

ка, США, як і раніше, лідирує в списку країн з найбільшою се�

редньою площею офісних приміщень на одне робоче місце.

Керівник департаменту з питань аналізу корпоративних

орендарів Карін Вудфорт коментує: “США в цьому році очоли�

ли список країн, де витрати на оренду офісних приміщень для

одного робочого місця впали в кожному місті. Попит на примі�

щення був низьким, відображаючи уповільнений стан ринку

праці та невизначені наміри компаній щодо їх подальшого роз�

витку, тоді як головною причиною зниження витрат стала тен�

денція більш ефективно використовувати офісні приміщення.

Однак ми очікуємо, що витрати на оренду офісних приміщень

в США впродовж найближчих двох років будуть зростати, хоча

й нижчими темпами порівняно з іншими регіонами у світі”.

Експерт також додав, що сприятливі можливості для оренди

офісних приміщень надаються також компаніям�орендарям в

Куала�Лумпурі і Сінгапурі, де, ймовірно, витрати знизяться на

1,3 % і 0,7 % відповідно. “Тим не менше, слід зазначити, що по�

казники вакантності офісних приміщень в Сінгапурі в даний

час знаходяться на найнижчому рівні з 2008 року, і ми очіку�

ємо, що витрати орендарів в довгостроковій перспективі бу�

дуть лише неухильно зростати”,— зазначає Карін Вудфорт.

Згідно з песимістичним сценарієм розвитку, який прогнозує

компанія DTZ, на європейських ринках буде спостерігатися

подальше стійке зниження орендних ставок на офісні примі�

щення, що дозволить компаніям�орендарям відчути значну

економію витрат. В Азіатсько�Тихоокеанському регіоні в разі

песимістичного сценарію зростання витрат, пов’язаних з орен�

дою офісних приміщень, складе 1 % (а не 5 %, як при базово�

му сценарії), що забезпечить компаніям можливість додатково

провести переговори відносно умов оренди до того, як оренд�

ні ставки знову істотно підвищаться. Однак, згідно з оптиміс�

тичним сценарієм, в Азіатсько�Тихоокеанському регіоні очі�

кується найбільше зростання орендних ставок на офісні при�

міщення (на 8 %), у той час як у країнах Європи і США зрос�

тання ставок буде більш стриманим.

За даними українських експертів, у середньостроковій пер�

спективі подальші темпи девелопменту офісної нерухомості в

Києві будуть сповільнюватися. Це пов’язано з тим, що обсяги

попиту та умови проектного фінансування істотно знижують

інвестиційну привабливість об’єктів. Також цього року мож�

лива корекція орендних ставок у бік зниження, вважають ана�

літики компанії UTG. “Значних змін в динаміці попиту офіс�

них площ в найближчій перспективі не передбачається. Цього

року буде спостерігатися децентралізація попиту, поглинання

площ за рахунок міграції компаній та високий попит на офіс�

ні приміщення до 150 кв. м”, — коментує партнер компанії Ві�

талій Бойко
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КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 27 лютого 2013 року

Сергій БРОНЕВИЦЬКИЙ: 

"У центрі міста пріоритет
необхідно надавати 
не автомобілю, а пішоходу"
Кияни приділяють особлив
ва розвит сво о міста.
Том новий Генеральний
план детально опрацьов вали
з рах ванням всіх пропози-
цій, том числі й від самих
жителів столиці. Я ви ляда-
тиме Київ-2025 та оли пла-
н ється затвердити оловний
містоб дівний до мент,
“Хрещати ” дізнавався на-
чальни а Інстит т Генераль-
но о план Києва Сер ія Бро-
невиць о о.

— Сергію Петровичу, минулого тижня
на міжнародній будівельній виставці
KyivBuild було представлено експозицію
нового Генплану Києва. Наших читачів —
та й усіх киян — турбує питання, коли йо$
го нарешті буде затверджено?

— До цього ми за чотири роки прове�

ли колосальну роботу. Протягом мину�

лого і частково 2011�го років було орга�

нізовано громадські слухання, отрима�

но від киян більше тисячі зауважень і

пропозицій — це тільки офіційних, що

надійшли у письмовій формі. Я вже не

кажу про величезну кількість пропози�

цій, які надходили під час робочих на�

рад, зустрічей з мешканцями Києва в

районах. На сьогодні проект Генплану

доопрацьований з урахуванням всіх цих

пропозицій та зауважень і переданий

замовнику — Департаменту містобуду�

вання та архітектури. Зараз документ

готується до розгляду на архітектурно�

містобудівній раді та для передачі на

комплексну державну експертизу. Ми

сподіваємося, що до середини літа або

восени цього року Генплан столиці буде

затверджено Київрадою.

— Після затвердження цього містобу$
дівного документа яким, на вашу думку,
стане Київ$2025?

— Коли ми починали роботу над Ге�

неральним планом столиці, то ставили

перед собою найперше завдання: Київ

має стати комфортним для проживан�

ня. Це головна його місія, яка прописа�

на в Стратегії розвитку столиці, й ос�

новна мета нашої роботи.

На мою думку, Київ�2025 — це місто,

де поруч із житлом створюються нові

робочі місця, є якісна медицина, де доб�

ре організована система безпеки, надій�

но функціонують інженерні мережі. Це

місто з розвиненою системою громад�

ського транспорту, поліпшеним еколо�

гічним станом, високим рівнем житло�

вого забезпечення тощо.

— До речі, яким зараз є цей рівень в
українській столиці?

— На жаль, сьогодні ми помітно від�

стаємо з житловим забезпеченням ки�

ян: близько 22 квадратних метрів на од�

ну особу. Це майже в 1,5—2 разу менше,

ніж у провідних європейських столи�

цях.

— Одним з болючих питань столиці є
транспортна інфраструктура. “Хреща$
тик” вже писав про те, як можна звільни$
ти місто від хаотичного паркування
(№ 23 від 19.02.2013). У цьому сенсі як
плануєте вирішувати питання щодо збіль$
шення навантаження на громадський
транспорт?

— Навантаження на муніципальний

транспорт у нас і зараз високе. Однак

ми будемо активно його розвивати.

Наприклад, темпи будівництва метро�

політену закладаються нами досить

пристойні — по 2—2,5 станції на рік. У

2013�му починаємо будівництво метро

на Троєщину. Триватиме прокладання

підземки в бік Теремків та Винограда�

ря, буде проектуватися вихід зі станції

“Львівська брама”, реконструюватися

система виходів зі станції метро “Вок�

зальна” (наразі вона перевантажена).

Планується в перспективі споруджен�

ня нової Вишгородсько�Дарницької

лінії метро. Це що стосується програми

розвитку метрополітену.

Минулоріч було подовжено лінію

швидкісного трамваю від Троєщини до

міської кільцевої електрички. Туди, до

речі, наблизиться й перспективний мет�

рополітен, коли закінчиться будівниц�

тво Подільського мостового переходу.

Однак ми не забуваємо про міські тро�

лейбуси, автобуси і для них створюємо

систему окремих смуг руху на київських

вулицях. Все це закладено в Генплані. Й

це є пріоритетом для нас — перевага

громадського транспорту над приват�

ним. При цьому має бути запроваджена

автоматизована система управління до�

рожнім рухом.

— Тобто всі ці заходи дозволять звіль$
нити центр від хаотичного паркування?

— Сподіваюся, що так. Але, на моє

переконання, нам потрібно вжити

жорсткі заходи щодо неналежного пар�

кування. Можливо, тоді інвестори ви�

являть більший інтерес до будівництва

паркінгів. Зараз, поки є можливість по�

ставити авто на прилеглих до центру ву�

лицях Києва, люди навряд чи користу�

ватимуться паркінгами — це моя думка.

Наприклад, у Відні ви ніде не побачите

хаотичної парковки в центрі. Бо за це

передбачається штраф у 200—300 євро.

Тому там нікому й на думку не спаде

під’їхати до Віденської опери, кинути

машину й піти в театр.

— Скільки коштує будівництво багато$

поверхових паркінгів і скільки — підзем$
них?

— При будівництві наземного пар�

кінгу собівартість одного машино�міс�

ця становить близько 15 тис. доларів (в

залежності від умов будівництва), а в

підземному паркінгу його вартість може

становити і 20, і 30 тис. доларів. Будів�

ництво підземних паркінгів пов’язане з

певними труднощами — отриманням

додаткових техумов, зміцненням грун�

тів, відведенням грунтових вод тощо.

— Чи заплановано будівництво в центрі
столиці підземних паркінгів?

— Так. У центральній частині міста

будувати наземні парковки, навіть з

точки зору охорони навколишнього се�

редовища, охорони історичної та куль�

турної спадщини, ми не можемо. Моя

думка така: необхідно віддавати пріори�

тет не автомобілю в центрі міста, а лю�

дині — пішоходу. Адже фактично цен�

тральна вулиця міста Хрещатик — це

комплексний пам’ятник архітектури.

Тому тут ми передбачили будівництво

підземних паркінгів, і зокрема на Євро�

пейській площі. А вже на пересадочних

вузлах, на околицях Києва, де немає та�

ких жорстких містобудівних обмежень,

доцільно будувати багатоповерхові пар�

кінги. Киянам треба дати можливість

вибирати, де паркуватися, в тому числі

й у центрі, але за дорожчою ціною.

— Сергію Петровичу, назвіть найбільші
інвестиційні проекти, передбачені Ген$
планом?

— Це насамперед будівництво чет�

вертої гілки метро на Троєщину. Нара�

зі міська влада веде активні перегово�

ри з російськими інвесторами з приво�

ду фінансування цього проекту. До ре�

чі, більшість інженерних споруд у Ки�

єві (реконструкція наявних та будів�

ництво нових очисних споруд, сміттє�

переробних заводів) — це також будуть

інвестиційні кошти на принципах дер�

жавно�приватного партнерства. Крім

того, 95 % житла, яке буде побудовано

в Києві, — це теж інвестиції, оскільки

його купують і жителі міста, і гості сто�

лиці.

Серед інноваційних не можу не на�

звати відведення величезних територій

під будівництво інноваційних парків.

Наприклад, майже 140 га біля с. Коцю�

бинське передбачено під будівництво

інноваційного технопарку “Біонік

Хілл”. Тут планується розміщення до 30

тисяч робочих місць, офісів провідних

компаній з розвитку нанотехнологій,

ІТ�технологій.

Крім того, на Троєщині близько 300

га землі нами передбачено для створен�

ня технопарків, будівництва офісних,

торгово�розважальних та промислових

об’єктів з метою створення нових робо�

чих місць саме на Троєщині.

Також заплановано створення на По�

зняках багатофункціонального ділового

комплексу “Київ�Сіті”, щоб змістити

осередок ділової активності з центру

столиці на Лівий берег. Цікавих проек�

тів багато, однак основним завданням

влади є створення сприятливих умов

для інвестора, щоб він був зацікавлений

в освоєнні тієї чи іншої ділянки. Ось у

цьому ми вбачаємо своє завдання.

— А чи є якісь недоліки у новому
Генплані?

— До недоліків я б зарахував дуже де�

тальне опрацювання цього документа.

Саме через це виникає велика кількість

питань до нього. Я переконаний, що

кияни будуть задоволені новим Генпла�

ном. Бо ми виконуємо всю цю роботу

саме для них

Розмову вела
Оксана РАЙЧИНЕЦЬ, 

“Хрещатик”

"Темпи будівництва метрополітену закладаються нами досить пристойні —
по 2.2,5 станції на рік. У 2013.му починаємо будівництво метро на Троєщину.

Триватиме прокладання підземки в бік Теремків та Виноградаря, 
буде проектуватися вихід зі станції "Львівська брама", 

реконструюватися система виходів зі станції метро "Вокзальна"
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Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

Нещодавно відб лася робоча з стріч
олови Дарниць ої РДА Сер ія Віт-
овсь о о та президента Національ-
ної а адемії педа о ічних на У ра-
їни Василя Кременя, я і об оворили
та визначили основні напрям и спів-
праці на 2013 рі . Серед них — на-
ово-інноваційна діяльність ш іль-

них педа о ів, створення "Народно о
ніверситет " для освіти дорослих.
В заході та ож взяли часть дире -
тор Інстит т педа о і и НАПН У ра-
їни Оле Топ зов, чений се ретар
відділення за альної середньої осві-
ти А адемії Юрій Мальований, на-
чальни районно о правління освіти
Сер ій Тимчен о та дире тор ліцею
"Інтеле т" Сер ій Романовсь ий.

Новітні технології навчання та освіта
протягом всього життя

Пріоритетним напрямком співпраці на 2013 рік

визначено активізацію науково�інноваційної ді�

яльності педагогів через реалізацію у кожному на�

вчальному закладі освітніх проектів — більше 100,

впровадження новітніх технологій навчання і ви�

ховання дітей та учнів. Академія сприятиме всту�

пу до аспірантур установ НАПН України педаго�

гів, які мають хист до науково�дослідницької ро�

боти та накопичили великий обсяг дослідницько�

го, теоретичного та практичного матеріалу.

Освіта, самоосвіта протягом всього життя є не�

від'ємними потребами сучасної людини. Під час

зустрічі було порушене питання щодо створення

районного осередку Всеукраїнського ТОВ "Знан�

ня", який очолює Василь Кремень. Функціону�

вання районного осередку дозволить задоволь�

нити науково�просвітницькі та інформаційно�

освітні потреби дарничан.

Через мережу культурно�освітніх установ райо�

ну за участю фахівців Академії можливо здійсни�

ти інформаційне забезпечення економічних ре�

форм та політичних перетворень України, роз'яс�

нення регіональної державної політики, поши�

рення економічних та правових знань, форму�

вання екологічної та громадянської культури.

Актуальним є питання організації додаткової

освіти дорослих, зокрема підвищення професій�

ного рівня, опанування інформаційно�комуніка�

ційних технологій, підготовка кадрів нових сучас�

них професій. Академія готова до співпраці на

шляху реалізації концепції "освіта для дорос�

лих" — створення районного "Народного універ�

ситету", забезпечення організаційно�правового та

науково�методичного супроводу його діяльності.

Під час зустрічі директор ліцею "Інтелект", що з

1989 року є структурним підрозділом НТУ "КПІ",

Сергій Романовський презентував проект трьох�

мовного навчання (викладання предметів україн�

ською, російською та англійською мовами), спів�

працю в рамках проекту з Центром освіти № 1296

м. Москви. Ініційовано створення за підтримки

АПН навчального комплексу "Ліцей "Інтелект",

що забезпечить навчання за новітніми методика�

ми педагогів�викладачів учнів вже з 1 класу.

Дарницький район працює 
над створенням якісної системи освіти

Головною метою вітчизняної системи освіти є

формування покоління, яке здатне навчатися

впродовж життя, створювати й розвивати цінності

громадянського суспільства. А це можливо лише

при умові якісної освіти. Дарницькою РДА, управ�

лінням освіти проводиться постійна робота щодо

впровадження інноваційних підходів до навчання,

пошуку та втілення новітніх форм та методів як

професійного зростання педагогів, так і організації

навчально�виховного процесу в закладах освіти.

Торік у серпні була підписана угода про спів�

працю між Дарницькою РДА та Академією педа�

гогічних наук України. Ця співпраця реалізується

за такими напрямками: експериментальна діяль�

ність навчальних закладів, проведення тренінгів

та наукових досліджень, апробація авторських

методик, навчальних посібників та експеримен�

тальних курсів, удосконалення педагогічної май�

стерності педагогічних працівників через систему

круглих столів, творчих зустрічей, науково�прак�

тичних семінарів та конференцій.

Інноваційні методики 
впроваджуються з перших класів

Значна робота в контексті реалізації завдань

"Національної стратегії розвитку освіти України

на 2012�2021 роки" проводиться в рамках проекту

"Безпечна переправа". Вперше в місті у грудні

2012 року була проведена районна конференція

"Безпечний перехід від дошкілля до успішного

навчання в школі" за участю керівників навчаль�

них закладів та батьків майбутніх першокласни�

ків, вихованців старших груп ДНЗ. Сучасні під�

ходи до роботи педагогів з першокласниками об�

говорювалися під час науково�методичного семі�

нару "Психолого�педагогічний супровід учнів 1�х

класів в адаптаційний період" та знайшли своє

втілення у роботі шкіл району вже у 2012—2013

навчальному році.

Торік у квітні на базі Київської інженерної гім�

назії спільно з АПН України проведено засідання

науково�методичної конференції "Модернізація

змісту початкової освіти відповідно до націо�

нальної стратегії розвитку освіти України на

2012—2021 роки"; на базі СШ № 329 "Логос",

ШДС "Веселка" та ДНЗ № 100 "Казка" — секцій�

ні засідання. Слід зазначити позитивні результа�

ти упровадження інноваційних експериментів

"Розвиток особистості на засадах традиційних

цінностей українського народу" у гімназії № 267,

"Краса врятує світ" у ШДС "Пролісок", "Вибір

успішної професії" у початковій школі № 295,

курсу "Я і Україна" у початкових класах з вихо�

вання учнів на засадах національної педагогіки,

ментальності українського народу, формування

успішної особистості.

Ефективно проходить апробація експеримен�

тальних посібників для учнів 3�4�х класів в рамках

проекту "Уроки для стійкого розвитку. Моя щасли�

ва планета" у Слов'янській та Скандинавській гім�

назіях, авторських методик викладання української

мови в початковій школі Скандинавської гімназії.

За вимогами часу широкого впровадження в

організацію навчального процесу Дарницького

району набули новітні інформаційно�комуніка�

ційні технології викладання предметів — від ін�

форматики до науково�природничих, гуманітар�

них наук та фізичної культури. 22 січня цього ро�

ку в гімназії "Діалог" відбувся семінар для керів�

ників навчальних закладів району та міста за те�

мою: "Ефективне використання сучасних інфор�

маційно�комунікаційних технологій у навчаль�

но�виховному процесі" і був презентований ме�

тодичний посібник "Урок — як проект: викорис�

тання ІКТ у навчально�виховному процесі гімна�

зії "Діалог"

Рівноапостольний
Кирил, учитель
слов'янський
27 люто о Православна
Цер ва вшанов є пам'ять
рівноапостольно о Кирила,
чителя слов'янсь о о
(869).

Святий рівноапостольний Кирил,

учитель Слов'янський (до прийнят�

тя схими — Костянтин), і старший

брат його Мефодій (пам'ять 6 квіт�

ня) — за походженням слов'яни, на�

родилися в Македонії, в місті Солу�

ні. Святий Кирил здобув блискучу

освіту, з 14�річного віку виховувався

разом із сином імператора. Він рано

прийняв сан пресвітера. Після по�

вернення до Константинополя був

бібліотекарем соборної церкви і ви�

кладачем філософії.

Святий Кирил з успіхом вів дебати

з єретиками іконоборцями і з маго�

метянами. Прагнучи до усамітнення,

він віддалився на гору Олімп до свого

старшого брата Мефодія, але усаміт�

нення його продовжувалося недов�

гий час. Обидва брати були відправ�

лені в 857 році імператором Миха�

їлом в місіонерську подорож для

проповіді християнства у хозар. По

дорозі вони зупинялися в Херсоні і

знайшли там мощі священномучени�

ка Климента, Папи Римського. При�

бувши до хозарів, святі брати розмов�

ляли з ними про християнську віру.

Переконаний проповіддю свято�

го Кирила князь хозарів (і з ним

весь народ) прийняли християн�

ство. Вдячний князь хотів нагоро�

дити проповідників багатими дара�

ми, але вони відмовилися від цього і

просили князя відпустити з ними на

батьківщину всіх грецьких полоне�

них. Святий Кирил повернувся до

Константинополя з 200�ма відпу�

щеними полоненими.

У 862 році почалася головна спра�

ва святих братів. На прохання князя

Ростислава імператор відправив їх

до Моравії для проповіді християн�

ства на слов'янській мові. Святі Ки�

рил і Мефодій за одкровенням Бо�

жим склали слов'янський алфавіт і

переклали слов'янською мовою

Євангеліє, Апостол, Псалтир і бага�

то Богослужбових книг. Вони ввели

Богослужіння на слов'янській мові.

Потім святі брати були викликані до

Риму на запрошення Папи Рим�

ського , де Папа Адріан ІІ зустрів їх

з великою честю, бо вони принесли

туди мощі священномученика Кли�

мента, Папи Римського. За приро�

дою хворобливий і слабкий, святий

Кирил від багатьох праць невдовзі

захворів і, прийнявши схиму, помер

в 869 році (в 42 роки).

Перед смертю він заповідав сво�

єму братові продовжити християн�

ську освіту слов'ян. Похований свя�

тий Кирил в римській церкві свято�

го Климента, де опочивають мощі

цього священномученика, при�

несені до Італії з Херсонеса словен�

ськими вчителями

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української Православної
Церкви

Географія: зв'язок школи з наукою
Педагоги та науковці визначили концептуальні підходи до викладання цього предмету

У школі працює творчий 
та ініціативний педколектив 

Спеціалізована школа № 255 Дарниць�

кого району є освітнім закладом з поглиб�

леним вивченням предметів природничо�

математичного циклу. Тривалий час на її

базі функціонують класи з поглибленим

вивченням географії, біології, математи�

ки, що надало педагогічному колективу

змогу накопичити досвід організації до�

профільної і профільної освіти з цих наук,

підвищити навчальні досягнення учнів.

Щороку вихованці закладу посідають при�

зові місця на предметних олімпіадах та в

конкурсі�захисті науково�дослідницьких

робіт учнів�членів МАН, показують висо�

кі результати під час проведення держав�

ної підсумкової атестації та зовнішнього

незалежного оцінювання з профільних

предметів. Торік випускник школи Дмит�

ро Мухомор під час зовнішнього незалеж�

ного оцінювання з математики набрав 200

балів. У конкурсі молодих дослідників

"СтратегіЯ" запропонований учнями еко�

логічний проект "Дерево в місті" або "Му�

зей лісу" посів третє місце та був прийня�

тий до реалізації.

У школі працює творчий та ініціативний

педагогічний колектив із сучасним світо�

глядним та інноваційним мисленням. Кож�

на дитина талановита, і тому завдання вчи�

теля — створити всі можливі умови, щоб

здібності дитини могли реалізуватися, по�

чинаючи зі шкільної лави.

Питання "чому навчати?" або "що є об'єк�

том і предметом вивчення шкільних курсів

географії?" відносяться до категорії вічних

проблем. Нещодавно на базі навчального

закладу для вчителів географії району та

слухачів курсів підвищення кваліфікації

вчителів географії Інституту післядиплом�

ної освіти Київського університету імені

Бориса Грінченка був проведений методо�

логічний семінар "Концептуальні підходи

до вивчення шкільних курсів географії".

У роботі семінару взяли участь завідувач

кафедри країнознавства і туризму НАУ, док�

тор географічних наук, професор Геннадій

Балабанов, старший науковий співробітник

лабораторії географічної та економічної ос�

віти Інституту педагогіки НАПН України,

кандидат педагогічних наук Володимир

Яценко, науковий співробітник лабораторії

профільного навчання та профконсультацій

цього ж інституту Михайло Ассанов, мето�

дист науково�методичного центру природ�

ничо�математичної освіти і технологій Ін�

ституту післядипломної педагогічної освіти

Київського університету імені Бориса Грін�

ченка Ніна Чанцева, методист Дарницького

РНМЦ Світлана Марковська.

Географія поєднує аналіз природи,
населення та господарства

Ініціатор проведення семінару Петро

Ярошенко у своїй доповіді окреслив проб�

леми визначення об'єкта і предмета шкіль�

них курсів фізичної географії. Сьогодні не

викликає сумніву, що граничним об'єктом

дослідження всіх географічних наук є гео�

графічна оболонка, складна природна гео�

система, в якій виникли і розвиваються лю�

дина і суспільство, або соціосфера. Проте

досі в наших підручниках можна зустріти

твердження, що географія — це наука про

Землю, про природу. При вивченні шкіль�

них курсів географії, наголосив доповідач,

особливу увагу слід приділити формуванню

в учнів наукових уявлень про географічні

об'єкти, які відрізняються своєю складніс�

тю. Адже географія відіграє роль сполучної

ланки між природничими та суспільними

науками.

Шкільна географія має справу з складни�

ми географічними системами, природними

та соціально�економічними, елементи яких

взаємопов'язані та взаємозалежні між собою

та утворюють певну цілісність, єдність. У

зв'язку з цим базис шкільної географії мають

складати фізична та соціально�економічна

географія, як галузі однієї географічної на�

уки. На думку доповідача, починаючи з шос�

того класу, доцільно вводити поняття про

природні й соціально�економічні системи.

Концептуальні підходи визначення об'єк�

та і предмета соціально�економічної геогра�

фії були темою виступу доктора географіч�

них наук, професора Геннадія Балабанова.

Широка обізнаність, тривала робота в Ін�

ституті географії НАН України, наукова й

педагогічна діяльність на кафедрі країно�

знавства і туризму НАУ дали йому можли�

вість вміло поєднати проблеми сучасної

географічної науки з проблемами вищої

школи та середньої ланки освіти.

Геннадій Балабанов звернув увагу на

зміни, яких зазнають суспільно�географіч�

ні науки. Якщо раніше основна увага при�

ділялась територіальній організації вироб�

ництва, чим займалась економічна геогра�

фія, то з часом відбулося наукове переос�

мислення, і наука стала називатись соці�

ально�економічною географією. Сьогодні

це суспільна географія, об'єктом дослі�

дження якої стала територіальна організа�

ція суспільства в цілому. "Як показує робо�

та з першокурсниками, не завжди приді�

ляється належна увага вивченню географії

в школі, але сьогоднішній семінар, на

який зібралися вчителі географії та на�

уковці, є свідченням необхідності прямих

зв'язків вищої школи з середньою ланкою

освіти",— зазначив він.

Змістовним і цікавим був виступ старшо�

го наукового співробітника, кандидата пе�

дагогічних наук Володимира Яценка, який

зосередився на важливості формування в

учнів загальнонаукових і загально�геогра�

фічних понять, необхідності засвоєння

географічних закономірностей і причин�

но�наслідкових зв'язків між об'єктами при�

роди й суспільства. Науковий співробітник

Михайло Ассанов зацікавив слухачів мож�

ливостями використання мультимедійних

технологій при викладанні шкільних кур�

сів географії.

Після проведеного семінару навчальний

заклад отримав багато схвальних відгуків,

відзначила директор школи № 255, канди�

дат педагогічних наук Наталя Вольська

Під час робочої з стрічі олова Дарниць ої РДА Сер ій Віт овсь ий та президент Національної а адемії
педа о ічних на У раїни Василь Кремень об оворили та визначили основні напрям и співпраці на 2013 рі

На базі спеціалізованої ш оли № 255 для вчителів ео рафії Дарниць о о район та сл хачів
рсів підвищення валіфі ації Інстит т післядипломної освіти Київсь о о ніверситет імені

Бориса Грінчен а б ло проведено методоло ічний семінар

Новини районів

Благовіст

Якісне навчання — запорука
успіху особистості
В Дарницькому районі управління освіти плідно співпрацює 
з Академією педагогічних наук України

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

Перехід на нові ш ільні про ра-
ми поставив на альним питання
детально о об оворення в чи-
тельсь ом середовищі с час-
них підходів до ор анізації ео-
рафічної освіти. Семінар "Кон-
цепт альні підходи до вивчення
ш ільних рсів ео рафії" в лю-
том пройшов на базі спеціалі-
зованої ш оли № 255, йо о іні-
ціатор — вчитель ео рафії цьо-
о навчально о за лад Петро
Ярошен о.

В Голосіївському районі обрано
новий склад Громадської 
ради
В приміщенні Голосіївсь ої РДА відб лися
становчі збори по форм ванню с лад Гро-
мадсь ої ради при райдержадміністрації на
2013-2014 ро и.
До часті в заході б ло доп щено 62 деле-
овані представни и інстит тів ромадян-
сь о о с спільства. Під час становчих збо-
рів зареєстр валися 57 представни ів.

За рез льтатами від рито о рейтин ово о олос вання б ло сфор-
мовано Громадсь рад іль ості 19 осіб. До її с лад війшли пред-
ставни и ромадсь их ор анізацій різно о напрям діяльності, пред-
ставни и бла одійних фондів, профспіл ових об'єднань та ор анів са-
моор анізації населення район
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Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 вересня 2010 року
№ 787 “Про організаційно
правові заходи, пов’язані з виконанням рішення

Київської міської ради від 09.09.2010 № 7/4819 “Про питання організації
управління районами в місті Києві”

Розпорядження № 65 від 22 січня 2013 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 09 вересня 2010 року № 7/4819 “Про питання організації управління районами

в місті Києві” та у зв’язку з необхідністю продовження терміну завершення заходів з ліквідації юридичних осіб:

У підпункті 8.11 пункту 8 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 вересня 2010
року № 787 “Про організаційно�правові заходи, пов’язані з виконанням рішення Київської міської ради від 09.09.2010 № 7/4819 “Про питання органі�
зації управління районами в місті Києві” слова та цифри “01 січня 2013 року” замінити словами та цифрами “01 червня 2013 року”.

Голова О. Попов

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

від 10 листопада 2011 року № 2082
Розпорядження № 86 від 28 січня 2013 року

Відповідно до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернення Печерської районної в
місті Києві державної адміністрації від 27 грудня 2012 року № 090
6379
2, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Унести зміни до пункту 2 розпорядження виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
10 листопада 2011 року № 2082 “Про передачу критого майданчика
для очікування відвідувачів консульського відділу Посольства Швей�
царської Конфедерації на вул. Козятинській, 12”, замінивши слова “за
комунальним підприємством “Печерськсервіс” словами “за комуналь�

ним підприємством управлінням житлового господарства “Печерська
брама”.

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

Голова О. Попов

Про зміни у складі робочої групи для вирішення завдань 
по налагодженню роботи міського дозвільного центру “Єдиний офіс”

Розпорядження № 87 від 28 січня 2013 року
Відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України

від 21 травня 2009 року № 526 “Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської ді

яльності”, рішення Київської міської ради від 15 березня 2007 року № 262/923 “Про запровадження в м. Києві принципу організа

ційної єдності з видачі документів дозвільного характеру”, враховуючи рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року
№ 198/7535 “Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, розпоря

дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 серпня 2012 року № 1515
“Про тимчасовий розподіл обов’язків між головою Київської міської державної адміністрації, першим заступником голови, за

ступниками голови Київської міської державної адміністрації та заступником голови Київської міської державної адміністрації —
керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, у зв’язку з кадрови

ми змінами:

1. Затвердити зміни до складу робочої групи для вирішення завдань
по налагодженню роботи міського дозвільного центру “Єдиний офіс”, за�
твердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 24 листопада 2010 року
№ 999 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 лютого 2011 року
№ 233), виклавши його в новій редакції, що додається.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 24.11.2010 № 999

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

від 28.01.2013 № 87)

Склад
робочої групи для вирішення завдань по налагодженню роботи

міського дозвільного центру “Єдиний офіс”

Попов Олександр Павлович голова Київської міської державної адміністрації, голова робочої групи
Голубченко Анатолій Костянтинович заступник голови Київської міської державної адміністрації, заступник голови робочої групи
Поворозник Микола Юрійович перший заступник директора Департаменту — начальник управління регуляторної політики та

видачі документів дозвільного характеру Департаменту промисловості та розвитку підприєм�
ництва, секретар робочої групи

Андрєєв Олександр Вікторович директор Департаменту дозвільної системи Державної служби України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва (за згодою)

Денисюк Людмила Всеволодівна директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва
Крамаренко Руслан Михайлович заступник голови Київської міської державної адміністрації
Кучук Михайло Ілліч заступник голови Київської міської державної адміністрації
Мазурчак Олександр Володимирович перший заступник голови Київської міської державної адміністрації
Новицький Дмитро Юрійович директор Департаменту житлово�комунальної інфраструктури
Новохатько Леонід Михайлович заступник голови Київської міської державної адміністрації
Петрук Віктор Іванович директор Департаменту земельних ресурсів
Пузанов Олександр Геннадійович аступник голови Київської міської державної адміністрації — керівник апарату виконавчого ор�

гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Репік Володимир Михайлович директор Департаменту фінансів
Целовальник Сергій Анатолійович директор Департаменту містобудування та архітектури
Шамрай Наталія Василівна заступник начальника управління регуляторної політики та видачі документів дозвільного ха�

рактеру — начальник відділу з питань видачі документів дозвільного характеру — державний
адміністратор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

Про створення комісії з вибору напрямку траси для будівництва 
під’їзної дороги та зовнішньо
інженерних мереж 

до інноваційного парку “БІОНІК Хілл”
Розпорядження № 88 від 28 січня 2013 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи розпорядження виконавчого органу Київ

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

екту створення інноваційного парку “БІОНІК Хілл”, з метою вибору земельної ділянки (траси) для будівництва під’їзної дороги та
зовнішньо
інженерних мереж до інноваційного парку “БІОНІК Хілл”:

1. Створити комісію з вибору напрямку траси для будівництва під’їзної
дороги та зовнішньо�інженерних мереж до інноваційного парку “БІОНІК
Хілл” та затвердити її склад, що додається.

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 залишаю за собою.
Голова О. Попов

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

від 28.01.2013 року № 88

СКЛАД
комісії з вибору напрямку траси для будівництва під’їзної дороги та зовнішньо


інженерних мереж до інноваційного парку “БІОНІК Хілл”

Голубченко Анатолій Костянтинович заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова комісії
Рюмшин Сергій Миколайович голова Святошинської районної державної адміністрації в місті Києві
Глінський Георгій Ярополкович генеральний директор комунальної корпорації “Київавтодор”
Воробйов Володимир Владиславович директор ДП “Інститут “Київдормістпроект” ПАТ “Київпроект” (за згодою)
Петрук Віктор Іванович Директор Департаменту земельних ресурсів
Целовальник Сергій Анатолійович Директор Департаменту містобудування та архітектури
Броневицький Сергій Петрович начальник комунальної організації “Інститут Генерального плану м. Києва”

Крук Іван Йосипович директор комунального підприємства “Святошинське лісопаркове господарство”
Рудницька Ольга Петрівна головний державний санітарний лікар м. Києва (за згодою)
Возний Олександр Іванович начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища в м. Ки�

єві (за згодою)
Заступник голови — керівник апарату

О. Пузанов

Про затвердження змін до переліку відомостей, 
що становлять службову інформацію, у виконавчому органі Київської міської

ради (Київській міській державній адміністрації)
Розпорядження № 95 від 28 січня 2013 року

Відповідно до статті 9 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 05 травня 2011 року
№ 547/2011 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, Інструкції про порядок обліку,
зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893, враховуючи подання прокуратури міста
Києва від 27.12.2012 № 07/1/5
333
вих
12 на розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер

жавної адміністрації) від 04 липня 2012 року № 1137 “Про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію,
у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)” та протокол експертної комісії для роз

робки переліку відомостей, які містять службову інформацію, від 11.01.2013 № 1:

1. Затвердити зміни до переліку відомостей, що становлять службову ін�
формацію, у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській
державній адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04
липня 2012 року № 1137, виклавши його в новій редакції, що додається.

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 — керівника апара�
ту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Пузанова О. Г.

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 04.07.2012 № 1137 
(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
28.01.2013 № 95)

Перелік
відомостей, що становлять службову інформацію, у виконавчому органі

Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)
1. Внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні записки, реко�

мендації, протоколи тощо, якщо вони пов’язані з розробкою напряму ді�
яльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) або здійсненням контрольних, наглядових функцій
виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською держав�
ною адміністрацією), процесом прийняття рішень і передують публічному
обговоренню та/або прийняттю рішень.

2. Відомості про організацію та забезпечення охорони державної таєм�
ниці, режиму секретності.

3. Відомості з питань мобілізаційної підготовки, крім тих, що стано�
влять державну таємницю, стосовно:

3.1. Заходів мобілізаційної підготовки;
3.2. Виконання законів, інших нормативно�правових актів з питань мо�

білізаційної підготовки та мобілізації (звіти, доповіді, інші аналітичні мате�
ріали);

3.3. Мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не
задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, війсь�
кової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них;

3.4. Мобілізаційного плану органів державної влади, інших державних
органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, органі�
зацій всіх форм власності;

3.5. Мобілізаційної підготовки та мобілізаційних планів районних в міс�
ті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій;

3.6. Мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану щодо життєза�
безпечення населення в особливий період;

3.7. Внесення змін до основних показників мобілізаційного плану під�
приємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у вироб�
ництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплек�
туючих виробів до них;

3.8. Методичних матеріалів щодо порядку підготовки та внесення на
розгляд проектів рішень Кабінету Міністрів України з питань уточнення
(скасування) мобілізаційних завдань, затвердження номенклатури і норм
накопичення та розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного
резерву; розрахунку вартості утримання на підприємствах у мирний час
спеціальних формувань, які призначені для передачі до складу Збройних
Сил, інших військових формувань; розроблення документів щодо праці та
кадрів мобілізаційного плану на особливий період міністерствами, інши�
ми центральними та місцевими органами виконавчої влади, підприєм�
ствами, установами, організаціями України;

3.9. Військовозобов’язаних, заброньованих за центральними та місце�
вими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органа�
ми місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаці�
ями, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєпри�
пасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них;

3.10. Заходів, передбачених для забезпечення сталого функціонуван�
ня підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у
виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних
комплектуючих виробів до них;

3.11. Виділення земельних ділянок Збройним Силам України, іншим
військовим формуванням в особливий період, період мобілізації та воєн�
ний час;

3.12. Питань функціонування єдиної транспортної системи України в
особливий період в частині, що стосується районної в місті Києві держав�
ної адміністрації, органу місцевого самоврядування;

3.13. Порядку переведення підприємств, установ, організацій, які не
задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, війсь�
кової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них, на роботу в
умовах особливого періоду.

4. Відомості за сукупністю всіх показників про точні значення елементів
орієнтування систем координат УСК�2000 і СК�42 та зв’язки цих систем з
іншими системами координат, у тому числі умовними або місцевими.

5. Питання безпеки державних інформаційних ресурсів.
6. Відомості щодо організації та забезпечення комплексного технічно�

го та криптографічного захисту інформації, які не становлять державну та�
ємницю.

7. Відомості щодо:
7.1. Діяльності промислових підприємств із шкідливим виробництвом,

використанням та утилізацією небезпечних речовин;
7.2. Стану захисних споруд цивільного захисту;
7.3. Формування державного продовольчого резерву;
7.4. Організації підготовки цивільного захисту міста Києва;
7.5. Організації реагування та дій у разі виникнення аварій на об’єктах,

що мають стратегічне значення для економіки і безпеки міста.
8. Плани дій органів управління єдиної державної системи запобігання

і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характе�
ру.

9. Відомості про наявність та розміщення матеріально�технічних запа�
сів міста.

10. Тимчасова інструкція з перевірки оцінки стану техногенної безпеки
потенційно небезпечних об’єктів господарювання.

11. Тимчасова інструкція оцінки роботи районних управлінь з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

12. Відомості про антитерористичну діяльність, які не становлять дер�
жавну таємницю, та питання безпеки проведення громадських заходів

13. Відомості про охорону соціальних об’єктів, мостових переходів,
доріг, об’єктів тепло�, енерго� та водопостачання.

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

Про затвердження Статуту комунального підприємства
“Міський лікувально
консультативний центр”

виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 140 від 6 лютого 2013 року

Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 09.03.2006
№ 158 /3249 “Про комунальне підприємство “Міський лікувально
консультативний центр”, в межах функцій органу місцевого са

моврядування:

1. Затвердити Статут комунального підприємства “Міський лікувально�
консультативний центр” виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації), шо додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників

голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків

Голова  О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 06.02.2012 року № 140

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “МІСЬКИЙ ЛІКУВАЛЬНО
КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ЦЕНТР”

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Комунальне підприємство “Міський лікувально�консультативний

центр” виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) належить до комунальної власності територіальної
громади м. Києва та підпорядковане і підзвітне Департаменту охорони
здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської ад�
міністрації) (далі — Орган управління).

1.2. Комунальне підприємство “Міський лікувально�консультативний
центр” виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) (далі — Підприємство) реорганізоване відповідно до
рішення Київської міської ради від 09.03.2006 № 158/3249 “Про кому�
нальне підприємство “Міський лікувально�консультативний центр” та є
правонаступником Міського лікувально�консультативного центру.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
2.1. Найменування Підприємства:
2.1.1. Повне найменування українською мовою:

комунальне підприємство “Міський лікувально�консультативний
центр” виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації).

2.1.2. Скорочене найменування українською мовою:
КП “МЛКЦ”.
2.2. Місцезнаходження Підприємства: вул. Смоленська, 8, м. Київ.
3. МЕТА І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Головною метою діяльності Підприємства є отримання прибутку

шляхом надання кваліфікованої, доступної медичної допомоги населенню
та ефективного використання ресурсів для досягнення найкращих кінце�
вих результатів у наданні медичної допомоги населенню.

3.2. Напрямками діяльності Підприємства є:
3.2.1. Надання висококваліфікованих діагностичних та консультативно�

лікувальних послуг.
3.2.2. Медикаментозне лікування хворих із залежними станами, нерво�

вими та соматичними розладами.
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3.2.3. Надання психотерапевтичної допомоги особам, які проходять лі�
кування.

3.2.4. Розроблення та впровадження реабілітаційних програм для хво�
рих із залежними станами.

3.2.5. Проведення лікування (голкотерапія, масаж, гомеопатична, ма�
нуальна терапія та інше).

3.2.6. Амбулаторне консервативне та оперативне лікування.
3.2.7. Клінічна лабораторна діагностика.
3.2.8. Проведення передрейсових та післярейсових оглядів водіїв і ви�

явлення осіб, схильних до залежностей, серед працівників підприємств 
м. Києва.

3.2.9. Впровадження нових сучасних методик лікування хворих.
3.3. Предметом діяльності Підприємства є:
медична практика;
провадження діяльності з придбання, перевезення, зберігання, відпус�

ку, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів у порядку, визначеному законодавством України;

розроблення та впровадження в практичну діяльність прогресивних
діагностичних, лікувальних методів та медичних технологій;

проведення спеціалістами Підприємства консультацій хворих з метою
призначення ефективного лікування;

надання окремих видів медичних послуг на дому;
навчання лікарів та середніх медичних працівників з інших медичних

установ м. Києва та України сучасних методів роботи;
проведення навчально�методичної, науково�дослідницької роботи в

медичній галузі;
провадження згідно з чинним законодавством зовнішньоекономічної

діяльності, надання маркетингових, консалтингових, інформаційних та ін�
ших послуг;

підготовка, проведення та участь у семінарах, симпозіумах тощо з пи�
тань діагностики, лікування та економічної діяльності медичних закладів;
провадження господарської діяльності у порядку, визначеному законо�
давством України;

провадження іншої діяльності відповідно до законодавства України.
Якщо провадження деяких видів діяльності, передбачених цим пунк�

том, потребує спеціального дозволу, Підприємство отримує його в по�
рядку, визначеному законодавством України.

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС
4.1. Підприємство є юридичною особою. Права та обов’язки юридич�

ної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
4.2. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України.

законами України, указами і розпорядженнями Президента України, по�
становами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Ка�
бінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпоряджен�
нями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), розпорядженнями Київського міського голови, на�
казами Міністерства охорони здоров’я України і Головного управління
охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), цим Статутом та іншими нормативно�
правовими актами.

4.3. Підприємство має відокремлене майно, самостійний баланс.
4.4. Підприємство провадить діяльність на засадах господарської са�

мостійності, самофінансування, має розрахунковий та інші рахунки в ус�
тановах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, інші печатки.
штампи, бланки.

4.5. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та
особистих немайнових прав, нести обов’язки, виступати позивачем та
відповідачем у судах України.

4.6. Підприємство має право визначати свою організаційну структуру,
встановлювати чисельність працівників, затверджувати штатний розпис у
встановленому законодавством порядку.

4.7. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в
межах належного йому майна згідно із законодавством України.

5. МАЙНО І КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА
5.1. Майно Підприємства становлять його основні фонди та обігові

кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається на
самостійному балансі Підприємства.

5.2. Майно Підприємства належить до комунальної власності територі�
альної громади м. Києва і закріплене за ним на праві господарського від�
ання.

5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
грошові та матеріальні внески власника або уповноваженого ним орга�

ну;
доходи, одержані від основної діяльності, надання послуг, виконання

робіт, а також від інших видів господарської діяльності;
кредитні кошти банків та інших кредиторів;
придбання майна інших підприємств, організацій;
безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та фізич�

них осіб;
інші джерела, не заборонені законодавством України.
5.4. Кошти Підприємства використовуються для:
забезпечення основної діяльності, надання послуг, виконання робіт;
оплати праці працівників Підприємства;
розв’язання питань соціального розвитку, а також поліпшення умов

праці, життя, здоров’я працівників.
5.5. Підприємство має право виключно за згодою власника або упов�

новаженого ним органу: відчужувати закріплене за ним майно, здавати в
оренду або в безоплатне користування (позичку), передавати в заставу
нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списува�
ти з балансу основні засоби в установленому порядку.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА
6.1. Підприємство має право:
6.1.1. Створювати філії, відділення та інші відокремлені підрозділи

(без права юридичної особи, з правом відкриття поточних і розрахунко�
вих рахунків або без такого права) і затверджувати положення про них.
здійснювати перевірку їхньої господарської і фінансової діяльності, пого�
джуючи питання про розміщення таких підрозділів в установленому зако�
нодавством України порядку.

6.1.2. Об’єднувати на добровільних засадах за рішенням власника
свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності з діяльністю
інших підприємств і входити до складу асоціацій, корпорацій, концернів,
громадських організацій та інших об’єднань за галузевими, територіаль�
ними та іншими ознаками, за умови дотримання законодавства України.

6.1.3. Брати участь у роботі з комплексного економічного і соціально�
го розвитку м. Києва.

6.1.4. Придбавати матеріальні цінності, об’єкти інтелектуальної влас�
ності тощо у підприємств, організацій та установ незалежно від їхньої
форми власності, а також у фізичних осіб.

6.2. Підприємство зобов’язане:
6.2.1. Забезпечувати надання послуг, визначених цим Статутом, в об�

сягах та якості відповідно до місцевих програм та укладених договорів.
6.2.2. Забезпечувати своєчасну і повну сплату податків та обов’язко�

вих платежів до бюджету.
6.2.3. Розвивати основні фонди і забезпечувати своєчасне введення в

дію придбаного обладнання.
6.2.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці своїх

працівників, додержання вимог законодавства про працю, соціальне
страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки.

6.2.5. Вживати заходів для матеріальної зацікавленості працівників як
у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи Підпри�
ємства, забезпечувати економне та раціональне використання фонду
споживання, своєчасних розрахунків з працівниками підприємства.

6.2.6. Здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та подавати фі�
нансову і статистичну звітність згідно з вимогами законодавства України.

6.2.7. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його май�
нових прав громадянами і юридичними особами, відшкодовуються в по�
рядку, встановленому законодавством України.

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
7.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на

основі поєднання прав власника щодо господарського використання сво�
го майна і принципів самоврядування трудового колективу.

7.2. Управління Підприємством здійснює директор Підприємства, яко�
го призначає на посаду та звільняє з посади Київський міський голова за
поданням директора відповідного Департаменту та за погодженням із за�
ступником голови Київської міської державної адміністрації згідно з роз�
поділом обов’язків на контрактній основі.

7.3. Директор Підприємства в межах своїх повноважень:
7.3.1. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства відповідно

до законодавства України та цього Статуту.
7.3.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на

Підприємство завдань, визначених цим Статутом, дотримання фінансової
дисципліни, дотримання законодавства України.

7.3.3. Призначає на посаду і звільняє з посади працівників Підприєм�
ства шляхом укладення з ним трудових договорів відповідно до законо�
давства України.

7.3.4. Діє без доручення від імені Підприємства, представляє його ін�
тереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування.
інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами.

7.3.5. Розпоряджається майном та коштами підприємства відповідно
до законодавства України та цього Статуту.

7.3.6. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує та переві�
ряє їх виконання.

7.3.7. Укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в уста�
новах банків.

7.4. Директор Підприємства у межах, встановлених законодавством
України та цим Статутом:

вживає заходів щодо створення в кожному структурному підрозділі і на
кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних ак�
тів, забезпечення дотримання прав працівників, гарантованих законодав�
ством про охорону праці;

забезпечує проведення колективних переговорів і укладення колектив�
ного договору, підведення підсумків його виконання у порядку, передба�
ченому законодавством України.

7.5. Заступники Директора Підприємства відповідають за конкретні на�
прямки роботи. Кількість заступників та їх функціональні обов’язки визна�
чає Директор.

7.6. Інтереси трудового колективу представляє Профспілковий комітет
Підприємства. Повноваження трудового колективу Підприємства реалі�
зуються загальними зборами та їх виборним органом — Профспілковим
комітетом, члени якого обираються відповідно до Статуту профспілки на
зборах або конференціях трудового колективу.

7.8. Профспілковий комітет:
готує матеріали для розгляду на загальних зборах або конференціях;
контролює виконання рішень, прийнятих на загальних зборах, конфе�

ренціях;
виконує інші функції, делеговані йому загальними зборами.
7.8. Право укладання колективного договору від імені власника надає�

ться Директору, а від імені трудового колективу — Профспілковому комі�
тету. Колективним договором регулюються виробничі, трудові та еконо�
мічні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства, пи�
тання охорони праці, соціального розвитку.

8. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів

господарської діяльності Підприємства є прибуток.
8.2. Планування фінансово�господарської діяльності здійснюється Під�

приємством шляхом складання у порядку та за формою, що визначаються
виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською держав�
ною адміністрацією), річних фінансових планів, які затверджує Департа�
мент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) за погодженням з Ор�
ганом управління.

8.3. Прибуток Підприємства використовується виключно в порядку,
визначеному Київською міською радою.

8.4. Відрахування Підприємством частини прибутку до бюджету м. Ки�
єва здійснюється в порядку, визначеному Київською міською радою.

8.5. Керівник Підприємства зобов’язаний спрямовувати діяльність Під�
приємства на виконання річного фінансового плану з метою одержання
запланованих сум доходів та чистого прибутку, не припускаючись витрат
невиробничого характеру, не передбачених річним фінансовим планом.

8.6. Підприємство звітує про стан виконання річного фінансового пла�
ну в порядку та за формою, що визначає Департамент комунальної влас�
ності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації).

8.7. Підприємство подає фінансову звітність Головному управлінню ко�
мунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), Органу управління, а також
державним статистичним та контрольним органам у формі і в строки,
встановлені законодавством України.

8.8. Підприємство самостійно обирає форми і системи оплати праці,
встановлює працівникам конкретні розміри посадових окладів, премій,
винагород, надбавок і доплат відповідно до законодавства України, колек�
тивного договору та фінансових можливостей Підприємства.

Умови оплати праці Директора Підприємства визначаються контрак�
том та колективним договором Підприємства.

8.9. Підприємство здійснює матеріально�технічне забезпечення своєї
діяльності і реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг через
систему прямих угод і контрактів із вітчизняними та іноземними юридич�
ними та фізичними особами.

8.10. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік ре�
зультатів своєї роботи, веде статистичну звітність.

Директор та головний бухгалтер Підприємства несуть персональну від�
повідальність за виконання затвердженого фінансового плану, додержан�
ня порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

8.11. Контроль за діяльністю Підприємства та ревізія фінансово�госпо�
дарської діяльності Підприємства здійснюються відповідно до законодав�
ства України.

9. ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
9.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом ліквідації та ре�

організації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) за рішенням влас�
ника або за рішенням суду відповідно до законодавства України.

9.2. Припинення Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією
(комісією з припинення), яка утворюється органом, що прийняв рішення
про припинення.

9.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії (комісії з припинення)
до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідацій�
на комісія (комісія з припинення) складає проміжний та ліквідаційний ба�
ланс (передавальний акт або розподільний баланс) Підприємства і подає
його на затвердження в установленому порядку. Кредитори та інші юри�
дичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Підприємством,
повідомляються про його припинення у письмовій формі.

9.4. У разі реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, що
звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до
трудового законодавства України.

9.5. У випадку ліквідації підприємства його майно і фінансові кошти
після розрахунків з бюджетними та іншими кредиторами використовую�
ться за рішенням власника Підприємства.

Заступник голови —
керівник апарату О. Пузанов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 березня 2008 року

№ 314 “Про реконструкцію проспекту Перемоги”
Розпорядження № 141 від 6 лютого 2013 року

Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України “Про дорожній рух”, статті 19 Закону України “Про автомобільні дороги”, частини
4 статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, у зв’язку з необхідністю продовження термінів виконання
робіт з реконструкції проспекту Перемоги, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 березня 2008 року
№ 314 “Про реконструкцію проспекту Перемоги”:

1. У пункті 1 слова та цифри “в 2007�2012 роках” виключити.
2. Пункт 4 викласти в новій редакції:
“4. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Ки�

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у встанов�
леному порядку подати до Департаменту економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з розробки про�
ектно�кошторисної документації та з реконструкції проспекту Перемоги

до програм економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 та на�
ступні роки.”.

Голова О. Попов

Про затвердження змін до складу комісії 
з ліквідації комунального підприємства “Ресторан “Славутич”

Розпорядження № 142 від 6 лютого 2013 року
Відповідно до статей 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, 59, 60 Господарського кодексу України, пункту 30 частини пер


шої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання рішення Київської міської ради від 06.10.2011
№ 197/6413 “Про ліквідацію комунального підприємства “Ресторан “Славутич”, розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.03.2012 № 500 “Про здійснення організаційно
правових заходів
щодо ліквідації, реорганізації та перейменування структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)”, у зв’язку зі змінами у персональному складі комісії з ліквідації комунального підприємства
“Ресторан “Славутич”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до складу комісії з ліквідації комунального підпри�
ємства “Ресторан “Славутич”, затвердженого розпорядженням виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 09.02.2012 № 202, виклавши його в новій редакції, що додає�
ться.

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 заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 09.02.2012 № 202

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

від 06.02.2013 № 142)

Склад комісії з ліквідації комунального підприємства “Ресторан “Славутич”

Адріянов Ігор Олександрович начальник відділу аналізу стану інфраструктури Департаменту житлово�комунальної інфра�
структури, голова комісії

Литвиненко Анна Віталіївна начальник відділу контролю експлуатації нежилих будинків та виконання договорів оренди ко�
мунального підприємства “Київжитлоспецексплуатація”, заступник голови комісії

Ковальчук Валерій Михайлович провідний юрисконсульт юридичного відділу комунального підприємства “Київжитлоспецекс�
плуатація”, секретар комісії

Багрій Валентина Михайлівна заступник начальника управління приватизації, корпоративних прав, формування і розподілу
комунальної власності — начальник відділу формування та розподілу комунальної власності
Департаменту комунальної власності м. Києва

Будник Олександр Дмитрович головний спеціаліст відділу аудиту бюджетних коштів управління внутрішнього фінансового
контролю та аудиту Департаменту фінансів

Вовченко Олена Володимирівна головний спеціаліст відділу торгівлі управління торгівлі та побуту Департаменту промислово�
сті та розвитку підприємництва

Довгань Оксана Петрівна провідний інженер відділу кадрів комунального підприємства “Київжитлоспецексплуатація”
Сенчук Василь Володимирович депутат Київської міської ради, голова постійної комісії Київської міської ради з питань тор�

гівлі, підприємництва, громадського харчування та послуг (за згодою)
Хітоніна Людмила Юріївна заступник начальника відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

Департаменту житлово�комунальної інфраструктури
Заступник голови — керівник апарату

О. Пузанов

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 26 червня 2009 року № 744
“Про капітальний ремонт шляхопроводу 

на перетині просп. Космонавта Комарова та бульв. Івана Лепсе 
в Солом’янському районі”

Розпорядження № 143 від 6 лютого 2013 року
Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України “Про дорожній рух”, статті 19 Закону України “Про автомобільні дороги”, частини

4 статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, у зв’язку з необхідністю продовження термінів виконання
робіт з капітального ремонту шляхопроводу на перетині просп. Космонавта Комарова та бульв. Івана Лепсе в Солом’янському райо

ні, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 червня 2009 року
№ 744 “Про капітальний ремонт шляхопроводу на перетині просп. Космо�
навта Комарова та бульв. Івана Лепсе в Солом’янському районі”:

1. Пункт 1 викласти в новій редакції:
“1. Здійснити розробку проектно�кошторисної документації та викона�

ти роботи з капітального ремонту шляхопроводу, розташованого на пере�
тині просп. Космонавта Комарова та бульв. Івана Лепсе в Солом’янсько�
му районі.”.

2. У підпункті 3.2 пункту 3 слова “державну комплексну” виключити.
3. У підпункті 3.3 пункту 3 слова “у терміни, що визначені пунктом 1

цього розпорядження” виключити.

4. Підпункт 3.5 пункту 3 викласти в новій редакції:
“3.5. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�

конання будівельних робіт.”
5. Пункт 5 викласти в новій редакції:
“5. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Ки�

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) врахувати
потребу на проведення робіт, вказаних в пункті 1 цього розпорядження,
при підготовці бюджетних запитів до проекту бюджету міста Києва на
2013 рік та наступні роки.”

6. Пункт 6 виключити.

Голова О. Попов

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

від 26 червня 2009 року № 740 
“Про капітальний ремонт автопроїздів мосту Метро через р. Дніпро”

Розпорядження № 144 від 6 лютого 2013 року
Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України “Про дорожній рух”, статті 19 Закону України “Про автомобільні дороги”, частини

4 статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, у зв’язку з необхідністю продовження термінів виконання
робіт з капітального ремонту автопроїздів мосту Метро через р. Дніпро, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 червня 2009 року
№ 740 “Про капітальний ремонт автопроїздів мосту Метро через р. Дніп�
ро”:

1. Пункт 1 викласти в новій редакції:
“1. Здійснити розробку проектно�кошторисної документації та викона�

ти роботи з капітального ремонту автопроїздів мосту Метро через 
р. Дніпро (далі — капітальний ремонт мосту Метро через р. Дніпро).”.

2. У підпункті 3.2 пункту 3 слова “державну комплексну” виключити.
3. У підпункті 3.3 пункту 3 слова “у терміни, що визначені пунктом 1

цього розпорядження” виключити.

4. Підпункт 3.5 пункту 3 викласти в новій редакції:
“3.5. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�

конання будівельних робіт.”.
5. Пункт 5 викласти в новій редакції:
“5. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Ки�

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) врахувати
потребу на проведення робіт, вказаних в пункті 1 цього розпорядження,
при підготовці бюджетних запитів до проекту бюджету міста Києва на
2013 рік та наступні роки.”.

Голова О. Попов

Про тимчасове часткове зайняття території 
вулиці Анни Ахматової на період будівництва 5
6 секцій 

житлового будинку № 8а у 2
му мікрорайоні 
житлового масиву Позняки

Розпорядження № 149 від 7 лютого 2013 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, враховуючи рішення Київської

міської ради від 28 серпня 2008 року № 149/149 “Про передачу акціонерному товариству холдинговій компанії “Київміськбуд” зе

мельної ділянки для будівництва житлових будинків та об’єктів соціально
побутового призначення, комплексного благоустрою
території для суспільних потреб у 2
му мікрорайоні житлового масиву Позняки у Дарницькому районі м. Києва”, зважаючи на
звернення Публічного акціонерного товариства “Холдингова компанія “Київміськбуд” від 21 грудня 2012 року № 10834/0/2
12, з
метою реалізації проекту забудови у 2
му мікрорайоні житлового масиву Позняки, в межах функцій органу місцевого самовряду

вання:

1. Публічному акціонерному товариству “Холдингова компанія “Київ�
міськбуд” згідно з розробленою та затвердженою у встановленому поряд�
ку проектно — кошторисною документацією здійснити на період будівниц�
тва 5�6 секцій будинку № 8а у 2�му мікрорайоні житлового масиву Позня�
ки з 15 лютого 2013 року до 30 липня 2014 року тимчасове часткове зай�
няття території вул. Анни Ахматової від бортового каменю проїзної части�
ни до межі земельної ділянки переданої для будівництва за умови вико�
нання п.2 цього розпорядження.

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

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

2.2. При виконанні робіт дотримуватись Правил благоустрою міста Ки�
єва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 ро�
ку № 1051/1051.

2.3. Розробити та погодити в управлінні ДАІ ГУ МВС України в м. Києві

схему організації дорожнього руху транспорту та пішоходів на період ви�
конання робіт.

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

3. Відповідальність за безаварійне та своєчасне виконання робіт по�
класти на віце�президента Публічного акціонерного товариства “Холдин�
гова компанія “Київміськбуд” Шевчука Е. Г.

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

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

Голова О. Попов
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 27 лютого 2013 року

Киян познайомлять з королем
французького детектива
У місті стартує ретроспектива фільмів Жан�П’єра Мельвіля

Режисерський стиль Мельвіля,

що склався під впливом кінемато�

графа США, фетишизує типові ак�

сесуари гангстерських фільмів —

зброю, костюми і особливо капелю�

хи. У поведінці героїв режисера зай�

мають не стільки зміст і мета, скіль�

ки зовнішня сторона — процедура,

ритуал. Мельвіль і його “репортаж�

ний” стиль (він одним з перших

французьких режисерів постійно за�

стосовував натурні зйомки) здій�

снили вирішальний вплив на фран�

цузьку “нову хвилю”.

“Попри те, що дух незалежності

дав привід називати Жан�П’єра

Мельвіля “батьком нової хвилі”, він

є автором творів, присвячених пи�

танням людяності, війни та дружби.

Стиль Мельвіля, водночас послідов�

ний та динамічний, зробив з нього

кінорежисера, думку якого

враховують в усьому світі. Він мав

вплив на творчість Квентіна Таранті�

но, Джима Джармуша, Джона Ву та

Джонні То”,— говорить Олів’є Бо�

лер, режисер документального філь�

му “Під іменем Мельвіль”, який по�

кажуть 1 березня. Стрічка розповідає

про події в житті класика французь�

кого детектива під час другої світової

війни та вплив власного досвіду вій�

ни й участі в русі Опору на кінемато�

графічну творчість режисера та його

послідовників. У фільмі показані

уривки інтерв’ю з такими кінорежи�

серами, як Джонні То, Фолькер

Шлендорф та Мазаїро Кобаяші, які

розповіли про його діяльність.

Також в ретроспективі “Мельвіль —

король французького детективу” кі�

номани зможуть побачити п’ять стрі�

чок самого метра. Це його три кла�

сичні кримінальні драми: “Стукач”

1962 року (28 лютого о 19.00) з Сер�

жем Реджані та Жан�Полем Бельмон�

до, “Червоне коло” 1970 року з Але�

ном Делоном, Ів Монтаном та Бурві�

лем (2 березня о 19.00) і “Боб�гра�

вець” 1956 року (5 березня о 19.00).

Також увазі глядачів пропонують істо�

ричну драму “Армія тіней” 1969 року

(3 березня о 19.00 ) — екранізацію ро�

ману Жозефа Кесселя про групу бій�

ців армії Опору, що діяла на території

окупованої Франції та дебютну стрі�

чку режисера “Мовчання моря” 1948

року (4 березня о 19.00).

2 березня о 17.00 в рамках ретрос�

пективи фільмів Жан�П’єра Мельві�

ля в книгарні “Є” на Золотих воро�

тах відбудеться зустріч з Селін Гейор

“Париж очима Жан�П’єра Мельві�

ля”. Вона зняла документальний

фільм “Жан�Люк Годар, очевидний

безлад” (2012), а зараз працює над

стрічкою про соціолога Едгара Мо�

рена та кіно. Водночас Селін є поза�

штатним співробітником у Вищій

школі декоративного мистецтва Па�

рижа та читає лекції в Університеті

Париж III та Париж VII

Православний фестиваль 
об’єднує таланти
Вихідними пройде відбірковий тур Свято�Георгіївського 
фестивалю 2012—2013
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

У с бот та неділю в Б -
дин офіцерів відб деться
др ий відбір овий т р і
ала- онцерт Свято-Геор і-
ївсь о о міжнародно о
православно о фестивалю
льт ри і творчості, я ий

дає можливість таланови-
тим людям проявити себе.
Всіх бажаючих запрош ють
відвідати онцерти. Кращі
он рсанти вист плять
фіналі фестивалю 16—19
травня.

Свято�Георгіївський міжнарод�

ний православний фестиваль куль�

тури і творчості — це єдиний в

Україні захід, який працює на по�

стійній основі, цілий рік. Крім від�

біркових турів та фіналу, учасники

дійства на благодійній основі бе�

руть участь у багатьох концертах,

які організовують столична та

районні адміністрації, спілки вете�

ранів. Фестиваль почав працювати

в січні 2012 року. У минулому році у

фіналі взяли участь понад 200 осіб.

“Православний фестиваль не

означає, що в ньому присутня тіль�

ки духовна і православна музика,

творчість,— стверджує генеральний

директор цього заходу Людмила За�

порожець.— Православ’я — це не

лише молитва, ікона або храм, це

наша культура, тому цей фести�

валь — свого роду проповідь нашої

віри. З одного боку ми даємо мож�

ливість талановитим людям прояви�

ти себе, реалізуватися в творчості, а

з іншого — запрошуємо долучитися

до справжньої культури всіх охочих,

вхід на наші заходи вільний”.

Взяти участь у конкурсі можуть усі

бажаючі талановиті люди до 40 ро�

ків. Для цього потрібно заповнити

заявку на сайті фестивалю (http://sv�

georgiyfest.com ua).

У суботу 2 березня в Будинку офі�

церів відбудеться другий відбірко�

вий тур: глядачів запрошують з 10 до

13 години і з 13.30 до 17 години. У

неділю, 3 березня, стане відомо, хто

з учасників пройшов у фінал, і о 12

годині розпочнеться гала�концерт.

Кращі конкурсанти вийдуть на одну

сцену разом з відомими артистами,

членами журі.

“Відбіркові тури побудовані в

форматі концертів, режисер фести�

валю, заслужений діяч мистецтв

України, доцент Київського націо�

нального університету культури і

мистецтв Олена Капустянська про�

писує сценарій як концертну про�

граму. Тож гостей ми запрошуємо

саме на концерт, а не на перегляд

відбіркового туру, ми все робимо

професіонально”,— запевняє Люд�

мила Запорожець.

До складу журі фестивалю входять

народні та заслужені артисти, заслу�

жені діячі мистецтв, продюсери, ху�

дожники, очолює його народний ар�

тист України, професор кафедри ре�

жисури телебачення Інституту екран�

них мистецтв КНУТКіТ ім. І. К. Кар�

пенка�Карого, телеведучий програми

“Добре слово” телеканалу “Глас” Во�

лодимир Талашко.

В середині травня відбудеться фі�

нал Свято�Георгіївського міжнарод�

ного православного фестивалю

культури і творчості, на якому про�

йде урочисте нагородження лауре�

атів конкурсу

На онцерті-відборі часни и мають змо продемонстр вати свої таланти

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

З 28 люто о по 5 березня за підтрим и Франц зь о о
інстит т в інотеатрі “Київ” по аж ть п’ять стрічо
льтово о інорежисера Жан-П’єра Мельвіля. Він заво-

ював поп лярність тра ічними мінімалістсь ими фільма-
ми на римінальн темати , в я их оловні ролі ви о-
н вали найбільш харизматичні а тори Франції — Ален
Делон, Ів Монтан, Жан-Поль Бельмондо, Ліно Вент ра,
Серж Реджані. Шан вальни и творчості Мельвіля змо-
ж ть пере лян ти до ментальний фільм, присвячений
режисер , “Під іменем Мельвіль”, а та ож з стрітися з
франц зь ою дослідницею йо о творчості.

Столицю відвідає скрипаль�віртуоз
Василь Попадюк влаштовує для меломанів творчий вечір
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

7 березня о 21.00 в ресторані- л бі
“Толстой” (в л. Червоноармійсь а, 19)
всесвітньо відомий с рипаль-вірт оз
Василь Попадю на своєм творчом
вечорі подар є всім весняний настрій,
щир м зи і д шевне спіл вання
невим шеній атмосфері.

Скрипаля Василя Попадюка називають “сучас�

ним Паганіні” і володарем “золотої скрипки”. 17

років тому він поїхав до Канади за “творчою сво�

бодою”, а зараз виступає по всьому світу. Його та�

лантом захоплюються політики, професіональні

музиканти та непідготовлені слухачі. Понад 150

концертів на рік у Європі, Африці та на американ�

ському континенті Василь Попадюк організовує зі

своєю командою Papa Duke, у якій зібрані кращі

музиканти з Америки, Куби, Канади, Угорщини.

Його віртуозною грою у свій час захоплювали�

ся радянський лідер Михайло Горбачов і його

дружина, Садам Хусейн подарував йому іменний

годинник, а королева Софія запрошує повторити

візити�концерти.

Василь Попадюк грає на 15 інструментах в сти�

лі World Music, вважається, що він створив свій

власний стиль, об’єднавши класичну, слов’янську,

фольклорну, циганську, популярну музику і джаз.

Скрипаль з успіхом збирає повні зали, але цього

разу гратиме для друзів, знайомих і просто земля�

ків у вузькому колі і невеликому затишному при�

міщенні. “Для мене немає різних аудиторій або

характерів аудиторій. Але, звичайно ж, мені зав�

жди дуже приємно виступати в Україні, це привід

побачити близьких та друзів,— говорить Василь

Попадюк.— На концерті, який відбудеться 7 бе�

резня, я виконаю кращі свої твори. На глядачів

чекають несподівані дуети з друзями�музиканта�

ми і, звичайно ж, приємне спілкування”

х в и л ь о в и й д а

р а а і о л е

е с т р а д а а м а

щ и р и ц я а д і

а л а е с п р о м т

т и п т т о т о р

с и н е р а м а а н і

і а р т ж а х д о

Відповіді на сканворд 

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення он рс з надання житлово- ом нальних

посл житлових б дин ах ом нальної власності
Святошинсь о о район міста Києва

1. Ор анізатор он рс : КП "Дире ція з тримання та обсл ов вання житлово о
фонд Святошинсь о о район м. Києва", 03134, м. Київ, в л. Симирен а, 17,
тел. (044)402-69-82.

2. Перелі посл , на ви онання я их проводиться он рс:
- Прибирання сходових літо
- Прибирання підвалів, технічних поверхів та по рівель
- Прибирання приб дин ової території
- Поливання дворів, л мб і азонів
- Прибирання і вивезення сні , посипання частини приб дин ової території, призначеної

для проход та проїзд , протиожеледними с мішами
- Дератизація
- Дезінсе ція
- Технічне обсл ов вання вн трішньоб дин ових систем арячо о водопостачання,

холодно о водопостачання, водовідведення, централізовано о опалення, зливової
аналізації

- Е спл атація номерних зна ів на б дин ах
- Технічне обсл ов вання ліфтів
- Обсл ов вання систем диспетчеризації
- Обсл ов вання димовентиляційних аналів
- Технічне обсл ов вання та поточний ремонт систем протипожежної автомати и та

димовидалення, а та ож інших вн трішньоб дин ових інженерних систем разі їх
наявності

- Поточний ремонт онстр тивних елементів, вн трішньоб дин ових систем арячо о
водопостачання, холодно о водопостачання, водовідведення, централізовано о
опалення, зливової аналізації і технічних пристроїв б дин ів та елементів зовнішньо о
порядження, що розміщені на за ріпленій в становленом поряд приб дин овій
території (в том числі спортивних, дитячих та інших майданчи ів)

- Періодична повір а, обсл ов вання і ремонт вартирних засобів облі води та
теплової енер ії, том числі їх демонтаж, транспорт вання та монтаж після повір и

- Під отов а житлових б дин ів та вн трішньоб дин ових мереж до е спл атації в
осінньо-зимовий період

- Проведення за альних (весняно о та осінньо о) о лядів житлових б дин ів.
- Утримання територій приватно о се тор
- Технічне обсл ов вання та поточний ремонт обладнання, індивід альних та

централізованих теплових п н тів, повисних насосних станцій холодно о
водопостачання, зовнішніх мереж тепло-, водопостачання.

- Забезпечення вивезення поб тових відходів шляхом ладання відповідно о до овор .

3. Обся робіт визначено в п н ті 3 Розділ № 1 он рсної до ментації (лот № 1-10).

4. Посадові особи, повноважені здійснювати зв'язо з часни ами:
Шов опляс Володимир Гри орович — заст пни дире тора з планово-

е ономічних питань, телефон: (044)393-23-55, тел./фа с: (044)402-69-82.

5. Місце отримання он рсної до ментації: 03134, м. Київ, в л. Симирен а, 17,
аб. 207

6. Плата за часть он рсі: 1020 рн.
(60 неоподат ованих мінім мів доходів ромадян на дат подання он рсної

пропозиції),
03134, м. Київ, в л. Симирен а, 17, р/р 26000717324926 в AT "Райффайзен Бан Аваль"
м. Києві, МФО 380805, од ЄДРПОУ 36037999.
Кон рсна до ментація надається ор анізатором он рс йо о часни особисто або

поштою на підставі до мента про внесення плати за часть в он рсі.

7. Подання пропозицій он рсних тор ів:
7.1. Місце: м. Київ, в л. Симирен а, 17, аб. 207, тел. (044) 393-23-59
7.2. Стро : 03.04.2013 ро до 10.00.

8. Роз риття он рсних пропозицій:
8.1. Місце: м. Київ, в л. Симирен а, 17, а товий зал.
8.2. Дата та час: 03.04.2013 ро об 11.00.

У зв'яз із введенням тарифів по в л. Вєтрова, б дино № 23, в л. Лип івсь о о, б дино №
18 ТОВ "Б дсервісцентр-Комфорт" повідомляє, що тарифи на посл и з тримання б дин ів і
спор д та приб дин ових територій, розраховані з ідно з поряд ом, затвердженим постановою
КМУ від 01.06.2011 № 869, надано до Київсь ої місь ої державної адміністрації на затвердження.
Стр т ра, періодичність та стро и надання цих посл відповідають вимо ам розпорядження ВО
КМР (КМДА) від 09.03.2011 № 307. Детальна інформація розміщена на інформаційних стендах
під'їздах б дин ів

За важення і пропозиції приймаються на адрес : в л. Вєтрова, 23-А до 15.03.2013 ро .

Заява про е оло ічні наслід и діяльності
Об'є т — за лад ресторанно о осподарства "KFC" в тор овельном центрі

"NOVUS", я ий розташовано на розі в л. Червоно вардійсь ої та в л. Поп дрен а, в
Деснянсь ом р-ні в м. Києві.

Прое том б дівництва за лад ресторанно о осподарства "KFC" передбачаєть-
ся: техноло ічні площі — 271 м2, площа зала — 280 м2, літній майданчи — 150 м2

та автомобільна стоян а для відвід вачів, я а б де надана тор овельним
омпле сом "NOVUS" на мовах до овор оренди.
Для забезпечення діяльності за лад ресторанно о осподарства "KFC" прое том

передбачається водопостачання, аналізація, опалення та ондиціювання від
інженерних мереж тор овельно о омпле с "NOVUS".

До потенційно можливих впливів на нав олишнє середовище при е спл атації
за лад ресторанно о осподарства "KFC" відносяться забр днення атмосферно о
повітря від вентиляційної системи арячо о цех та від обсл ов ючо о
автомобільно о транспорт ; забр днення водно о середовища осподарсь о-
поб товими сто ами; забр днення ґр нтів твердими відходами.

Для збері ання нав олишньо о природно о середовища прое том передбачено
очисні фільтри в вентиляційних станов ах, жировловлювачі для ванни для миття
пос д та прес для поб тово о сміття.

Е оло ічний ризи і остаточний вплив на оточ юче середовище відс тній.
Планова діяльність дозволяє створити додат ові робочі місця, що підвищить

зайнятість місцево о населення.
За важення та пропозиції щодо цієї інформації просимо надавати в місячний

термін за адресою: 03680, У раїна, м. Київ, в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72-А,
оф. 177, ТОВ "Глобальна ресторанна р па-У раїна".

Товариство з обмеженою відповідальністю "МАЙК"
(ЄДРПОУ: 31810013) повідомляє про втрат Де ларації про о-
товність об'є та до е спл атації, зареєстрован Інспе цією дер-
жавно о архіте т рно-б дівельно о онтролю в м. Києві від
12.06.2012 р. за № КВ 20212096924

Втрачене свідоцтво про право власності на вартир № 12 по в л. Бе-
резня івсь ій, б д. 34-Б в м. Києві на ім'я Тимофеєвої Галини Сер іївни
вважати недійсним.

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

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2013 РІК
22094

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

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

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

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

До ва и ерівни ів підприємств, станов та ор анізацій!
З ідно з постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.08.2005 № 745 “Про перехід до єдиних тарифів на еле тричн енер ію, що відп с ається споживачам”

та постановою НКРЕ від 25.02.2013 № 191 роздрібні тарифи на еле троенер ію для споживачів ( рім населення) з рах ванням раничних рівнів при пост повом

переході до форм вання єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території У раїни березні 2013 ро становитим ть:

Роздрібні тарифи для споживачів еле тричної енер ії місті Києві з рах ванням ПДВ,
я і вводяться в дію з 1 березня 2013 ро

І лас напр и
(27,5 В і вище)

Крім то о,
ПДВ

з
ПДВ

ІІ лас напр и
(до 27,5 В)

Крім то о,
ПДВ

з
ПДВ

Всі споживачі, рім населення та населених п н тів, місь о о еле трично о
транспорт та ом нально-поб тових потреб релі ійних ор анізацій, оп./ Вт од

77,97 15,59 93,56 99,24 19,85 119,09

Місь ий еле тричний транспорт, ом нально-поб тові потреби релі ійних ор анізацій,
оп./ Вт од (Постанова НКРЕ №344 від 17.03.2011)

30,4 6,08 36,48 30,4 6,08 36,48

Плата за перевищення до овірної величини пот жності — в дво ратном розмірі за
1 Вт з ідно з За оном У раїни “Про внесення змін до За он У раїни “Про еле трое-
нер ети ” від 23.06.2005№ 2706 та Постановою НКРЕ№ 558 від 26.07.2005, рн/ Вт

25,78 25,78

Для тризонних тарифів, диференційованих за періодами час , встановлюються
та і тарифні оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 1262 від 4.11.2009):
Нічний період
Напівпі овий період

Пі овий період

0,35
1,02

1,68

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 6.00
з 6.00 до 8.00
з 10.00 до 18.00
з 22.00 до 23.00
з 8.00 до 10.00
з 18.00 до 22.00

Для двозонних тарифів, диференційованих за періодами час , встановлюються
та і тарифні оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 1262 від 4.11.2009):
Нічний період
Денний період

0,4
1,5

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 7.00
з 7.00 до 23.00

№ Наймен вання посл и
В л. Вєт-
рова, 23

В л. Лип ів-
сь о о, 18

Вартість, рн/ в.м

1 Прибирання приб дин овоі території 0,2655 0,1759

2 Прибирання сходових літо 0,3492 0,9236

3
Вивезення поб тових, вели о абаритних, рід их відходів (зби-
рання, збері ання, перевезення, перероблення, тилізація,
знеш одження та захоронення)

0,2393 0,3056

5 Технічне обсл ов вання ліфтів 0,3939 0,3230

6 Обсл ов вання систем диспетчеризації 0,2172 0,0429

7
Технічне обсл ов вання вн трішньоб дин ових систем аря-
чо о, холодно о водопостачання, водовідведення, теплопос-
тачання, зливової аналізації

0,7382 0,6101

8 Дератизація 0,0137 0,0236

9 Дезінсе ція 0,0137 0,0236

11
Технічне обсл ов вання та поточний ремонт систем протипо-
жежної автомати и та димовидалення, а та ож інших вн тріш-
ньоб дин ових інженерних систем разі їх наявності

0,1226 0,1199

12

Поточний ремонт онстр тивних елементів, вн трішньоб дин-
ових систем арячо о і холодно о водопостачання, водовідве-
дення, теплопостачання та зливової аналізації і технічних
пристроїв б дин ів та елементів зовнішньо о порядження

0,8335 0,7531

13 Поливання дворів, л мб і азонів 0,0048 0,0039

14 Прибирання і вивезення сні , посипання частини
приб дин ової території, призначеної для проход та проїзд 0,2451 0,0384

15 Е спл атація номерних зна ів на б дин ах 0,0061 0,0013

16 Освітлення місць за ально о орист вання, підвальних
приміщень та під ач вання води 0,5915 0,4043

17 Енер опостачання для ліфтів 0,1188 0,1252

Всьо о витрат 4,1532 3,8744

В том числі, приб то 0,3720 0,3470

ПДВ, 20 % 0,8306 0,7749

Тариф на посл и з тримання б дин ів і спор д та
приб дин ових територій 4,9838 4,6493
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Спортивні новини

Футбол. Україна подасть заявку на проведення
матчів Євро�2020
Учора в Б дин ф тбол відб лося чер ове засідання Ви онавчо о
омітет ФФУ. Під час засідання часни и одно олосно прийняли рі-
шення щодо подання заяв и від У раїни на часть проведенні чем-
піонат Європи з ф тбол 2020 ро . Національна федерація матиме
можливість відправити УЄФА заяв , з ідно з я ою, одне чи два ра-
їнсь их міста змож ть претенд вати на проведення матчів онтинен-
тальної першості. На адаємо, що 6 р дня 2012 ро УЄФА о олоси-
ло, що Євро-2020 відб деться різних містах Європи, та им чином
б де відзначено 60-річчя існ вання т рнір . На д м президента ор-
анізації Мішеля Платіні, це ло ічне рішення, врахов ючи нинішню фі-
нансов риз

Фехтування. У Києві відбувся Відкритий 
всеукраїнський турнір серед ветеранів
У столиці відб вся Від ритий все раїнсь ий т рнір із фехт вання на

шпа ах серед ветеранів, присвячений Дню захисни а Вітчизни. У зма-
аннях взяли часть 48 спортсменів із У раїни, Росії та Білор сі. У ві-
овій ате орії 30-50 ро ів перемо здоб в хар ів’янин Володимир
Со олов, фіналі він здолав росіянина Сер ія Симовсь их із рах н ом
10:5. У боротьбі атлетів ві ом понад 50 ро ів “золото” — в Оле сандра
Господінова (Хар ів), вирішальном поєдин він перемі Володими-
ра Шведа (Л ансь ), рах но — 10:9. Цей т рнір є одним із семи все-
раїнсь их відбірних етапів, за рез льтатами я о о визначиться с лад

збірної У раїни для часті в чемпіонаті Європи серед ветеранів.
Тим часом Оль а Харлан стала др ою на етапі К б а світ з фехт -

вання на шаблях Генті (Бель ія). У фіналі лідер раїнсь ої збірної по-
ст пилася дворазовій олімпійсь ій чемпіонці амери анці Маріель За-
ніс (13:15). Для Харлан це перша пораз а від За ніс за більш ніж 2,5

ро и. Одна невдача не завадила раїнці продовж вати очолювати
світов шабельн ласифі ацію

Біатлон. Артем Прима — бронзовий 
призер континентальної першості
На чемпіонаті Європи з біатлон в Банс о (Бол арія) відб лися

чоловічі спринтерсь і пере они на 10 м з двома во невими р бе-
жами. На адаємо, що через по ані по одні мови ці зма ання с а-
сов валися двічі — 23 і 24 люто о. У раїнець Артем Прима з одним
промахом на во невом р бежі завоював бронз . Чемпіоном Євро-
пи став норвежець Велта Крістіансен, я ий при точній стрільбі ви-
передив німця Бенеди та Част а на 17,5 се нди і Артема Прим
на 48,7. Пробі ши по три штрафних ола, Сер ій Семенов, Віталій
Кільчиць ий та Дмитро Р синів зайняли 23-тє, 26-е і 41-е місця від-
повідно. А вчора національна жіноча збірна стала бронзовим при-
зером зма ань естафеті. За оманд вист пали Юлія Джима, Яна
Бондарь, Ірина Варвінець та Марія Панфілова. Перемо в онці
здоб ли біатлоніст и Німеччини, а др ими стали чесь і спорт-
смен и

Температура —7°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 86 %

Температура +2°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 69 %

Температура —3°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 93 %

Прогноз погоди на 27 лютого 2013 року

ОВНИ, присвятіть день завершенню на опичених проблем,
нові справи не розпочинайте, в ладені сили під ть пісо . По-
дії вечора зм сять вас проявити дипломатичн витрим та за-
лізний хара тер, аде ватно реа йте на поведін шлюбних
партнерів, змиріться з тим, що є і не нама айтеся переробити
бла овірних на власний лад.
ТЕЛЬЦІ, день промайне на хвилі вн трішньої армонії, спри-

яючи завершенню давніх справ, що нес ть пра тичний сенс.
Можна побал вати себе любленим заняттям, хобі. Увечері
обставини різ о зміняться, що за рож є психоло ічним та фі-
зичним дис омфортом, доведеться в ласти чимало додат о-
вих з силь, може вини н ти необхідність понаднормової робо-
ти.
БЛИЗНЯТА, нічо о ново о не розпочинайте, день “санітар-

ний”, що принесе чимало лопотів, зробить вас непослідовни-
ми, дратівливими та причіпливими. Займайтеся осподарсь ою
р тиною, наводьте с різь лад, чеп ріть нав олишній простір.
Дов ола вас все має сяяти чистотою! У інці дня завітає роман-
тичне натхнення, жадання при од або творчий е стаз.
РАКИ, день б де заповнений звичайними повся денними

справами: осподарсь ими, сл жбовими, діловими пере ово-
рами, поїзд ами, дрібним обміном, пош ами орисної інфор-
мації, заповненням паперів, лі ванням. Вечір принесе емоцій-
не зб дження, причина я о о — різ і зміни на домашньом
фронті.
ЛЕВИ, першій половині дня нама айтеся даремно сили не

витрачати, не смітіть рошима. Поставте на чільне місце ре-
тельне осмислення та завершення недавніх проблем. Лише за
цієї мови в інці дня вас за спиною вирост ть рила свободи.
З’явиться можливість вільно спіл ватися з ці авими людьми,
демонстр вати власні дося нення.
ДІВИ, природність, невим шеність манер ч дово при расять

персональний імідж. Не заб дьте модно вбратися, вас с різь
з стрічатим ть по одя . Б дьте делі атними, не нав’яз йте ні-
ом власних по лядів, спо ійно і непомітно займайтеся спра-
вами. Я що напередодні та і не вдалося відстояти свої по ля-
ди, оді пиратися, далі сперечатися вже марно.
ТЕРЕЗИ, бійтеся сісти в ч жі сани! Не варто займатися тими

справами, де поч ваєтеся нездарою, профаном, рез льтат б -
де там, де ви, я фахівець, на білом оні. День сприяє завер-
шенню дрібних справ, остаточном з’яс ванню прихованих роз-
біжностей. Можливо, знайдеться зни лий до мент або прояс-
ниться істинний мотив чиєїсь поведін и.
СКОРПІОНИ, це день підвищеної прис іпливості. Ви можете

чіплятися до дрібниць навіть тоді, оли в цьом вже немає нія ої
потреби, влаштов ючи психоло ічний терор оточенню. Вечірні
події нес ть армічн причин і зм сять відірватися від земних
проблем та по лян ти на життя, стос н и з людьми ширше,
либше.
СТРІЛЬЦІ, я що ви стриножені поч ттям обов’яз перед ін-

шими людьми і переживаєте, аби все с млінно ви онати, це ч -
дово — ваша совість свята! Постарайтеся ма симально прод -
тивно попрацювати на бла о тих, ом зобов’язані. Увечері по-
віють бла одатні вітри змін, переповнивши життєві с дини ент -
зіазмом, на цій позитивній хвилі вам вдасться вирішити б дь-я і
протиріччя між собою та іншими людьми.
КОЗОРОГИ, заверш йте розпочаті справи, аналіз йте не-

давні події. Це заняття б де найпрод тивнішим, я що ви с он-
центр єтеся на пра тичних деталях і не заплющ ватимете очі
на правд . Увечері при от йтеся до різ ої зміни обставин, на-
строю. Ви надто хворобливо реа ватимете на вчин и оточен-
ня, одна спочат , я мовиться, вийміть олод з власно о
о а, а потім рити йте людей. У ваших інтересах допома ати
їм, адже самі теж не святі і маєте предостатньо ріхів та поми-
ло .
ВОДОЛІЇ, б дьте ма симально важними, ретельними, не

п с айте жодної дрібниці, не пор ш йте правил, за онів, інст-
р цій, сл жбових, техноло ічних цир лярів. С р п льозність
— запор а плідно о рез льтат в сіх сферах діяльності. Не за-
б дьте розрах ватися з тими, ом забор вали. Вечір подар є
нові можливості і приємні сюрпризи.
РИБИ, відо ремте правд від ривди, зерна істини від б р’я-

н ілюзій. Не зат р йте олов , розповідаючи собі та іншим
аз и, раще свідомте дійсний стан речей. Можливо, вам до-
ведеться визнати свою залежність від інших людей, принаймні
на даний момент. Ретельно осмисливши всю інформацію, ве-
чері пощастить прийти до вельми ори інально о рішення або
несподівано по одитися на пропозицію, я донині від идали я
нереальн

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

На Подолі пройшли змагання 
штангістів на честь воїна�афганця
Життя Віктора Максименка надихає молодь на нові перемоги

Марія ДІБРОВА
“Хрещатик”

Ві тор Ма симен о став справжнім при ладом для мо-
лоді. Поверн вшись з війни в Аф аністані незрячим, він
здоб в вищ освіт і навіть став андидатом на . По-
дільсь а ромада з вели ою вдячністю і пова ою з ад є
цю людин , я а зробила вели ий особистий в лад за-
хист соціально-незахищених ромадян та патріотичне
виховання молоді. Вшан вати пам’ять Ві тора Ма си-
мен а вирішили і спортсмени Подільсь о о район .

У День захисника Вітчизни на спортивній базі фізкультурно�спортивного

клубу “Чемпіон”, що на Виноградарі (вул. Світлицького, 35�Б), відбулися

районні змагання з силової підготовки — жиму штанги лежачи серед команд

фізкультурно�спортивних клубів Подільського району “Меморіал Віктора

Максименка”.

Його ініціаторами та організаторами виступили Подільський районний

центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” та районна Спілка ве�

теранів Афганістану. Привітати учасників змагань прийшли голова Спілки

воїнів�афганців Сергій Афіндуліді та директор центру “Спорт для всіх” Вік�

тор Окрайченко.

У фінальній частині турніру взяли участь 103 спортсмени з 9 районних

спортивних клубів: “Богатир”, “Нивки”, “Олімп�1”, “Олімп�2”, “Темп”,

“Чемпіон”, “Спарта”, “Вікторія”, “Фортуна”. Цікаво, що змагалися як чо�

ловіки, так і жінки. У командному заліку в 15 вагових категоріях перемогла

команда клубу “Вікторія”. Спортсмени клубу отримали кубок та диплом.

Друге місце посіла команда клубу “Чемпіон”, на третій сходинці — “Нив�

ки”.

Серед юнаків до 18 років у ваговій категорії 82,5+ кращий результат пока�

зав Андрій Звездилін — 180 кг. А серед чоловіків (вагова категорія 90 кг і

більше) 200 кілограмову штангу вижав Дмитро Герасименко. Кращою серед

жінок у ваговій категорії до 60 кг стала керівник клубу “Темп” Тетяна Весла�

вуцька, яка здолала штангу вагою 57,5 кг.

Усі переможці та призери змагань були нагороджені грамотами та медаля�

ми, а чемпіони — цінними подарунками від районного осередку Спілки ве�

теранів Афганістану.

“Ім’я Віктора Максименка — доброї та світлої людини — повинно зали�

шитись у нашій пам’яті назавжди. Він постійно займав активну громадську

позицію. Ці змагання були присвячені саме йому”,— зауважив голова

районної Спілки воїнів�афганців.

Віктор Максименко під час виконання інтернаціонального обов’язку от�

римав важке поранення. Будучи незрячим, він здобув вищу освіту, отримав

вчене звання — доцент, кандидат філософських наук. Викладав у Київсько�

му національному університеті будівництва та архітектури на кафедрі філо�

софії. У 2005 році йому було присвоєно звання “Відмінник освіти України”.

Нагороджений орденами: “Червоної зірки”, “За мужність”, “За заслуги ІІІ

ступеня” й багатьма медалями. Подільська громада пам’ятає його як органі�

затора музеїв, виставок, змагань, проведення Всеукраїнських фестивалів

патріотичної пісні “Солдати миру проти війни”, конкурсу дитячих малюн�

ків “Факел пам’яті”, присвячений ветеранам Великої Вітчизняної і афган�

ської воєн
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Цей день в історії 27 лютого

1557 – перше російсь е по-
сольство від рито в Лондоні
1781 – Катерина II видала аз

про створення шести "народних
чилищ" — перших ш іл Петер-
б р а
1879 – амери ансь і хімі и за-

являють про від риття сахарин
1887 – народився Петро Несте-

ров, автор фі ри вищо о пілотаж
"Петля Нестерова". За ин в по-
вітряном бою, вперше застос -
вавши таран
1900 – засновано ф тбольний
л б "Баварія", Мюнхен
1913 – народився Ірвін Шо ,

письменни і драмат р
1932 – Джеймс Чедві від рив

нейтрон
1965 – відб вся політ першо о в

світі широ офюзеляжно о тран-
спортно о літа а АН-22 ("Антей"),
створено о КБ А.Антонова
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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