
Кияни можуть спілкуватися з владою 
в режимі онлайн
У столиці діє офіційний сайт Контактного центру міста

У Києві запрацювала 
"машина часу"
В Музеї історії міста відкрилася унікальна експозиція про життя городян 
минулого століття 

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

М зей історії Києва перетво-
рився на справжню “машин
час ”, за допомо ою я ої всі
охочі впродовж місяця змо-
ж ть порин ти в динамічне
життя містян 1913- о ро .
Уні альн вистав в льт р-
ній станові вчора відвідали
меценати, відомі иєвознавці,
представни и місь ої влади та
меш анці столиці.

Експонати для виставки “1913 годъ. Изъ

Кіевской жизни” були надані з колекції

Музею родини Шереметьєвих. Як розпо%

вів “Хрещатику” Олексій Шереметьєв, ос%

новна мета культурного заходу — просвіт%

ницька. “Такі виставки покликані пробу%

дити цікавість у людей,— насамперед мо%

лоді,— до нашої історії. Адже ми знаємо

про життя міста початку ХХ століття в ос%

новному з чорно%білих фотографій. А тут

представлені речі, які дадуть можливість

візуалізувати побут та життя тодішних ки%

ян”,— зазначив меценат Олексій Шере%

метьєв.

На виставці представлено майже 1,5

тисячі експонатів. Серед них можна по%

бачити унікальні картографічні матері%

али, вирізки з газет, різноманітні відзна%

ки та емблеми, гербовий посуд із дворян%

ських сервізів, одяг та побутові дрібнич%

ки того часу. Також є багато фотографій,

причому не лише зроблених на фірмових

бланках майстерень, а й аматорських,

виконаних самими киянами, на яких

зображені київські ландшафти, а також

події, що відбувалися під час Всеросій%

ської олімпіади 1913%го року.

Поміж цікавинок в експозиції — поса%

довий знак Київського міського голови

Іпполіта Дьякова, який керував Київ%

ською думою 10 років — з 1906%го по

1916%й роки. За словами києвознавця

Михайла Кальницького, це справді ціка%

ва реліквія, яка дивом збереглася до на%

ших днів, адже без цього знаку легітим%

ності очільника міста не проводилися за%

сідання міської думи.

Як зазначають організатори, для фор%

мування виставки 1913%й рік обрано не

випадково, адже це останній дореволю%

ційний рік мирного життя. Саме з цим

періодом в подальшому порівнювали

розвиток всіх сфер господарства та куль%

тури. “У 1913 році Київ був у центрі ува%

ги Російської імперії. Зокрема в місті

протягом декількох місяців проходила

Всеросійська виставка, відбувалися галу%

зеві з’їзди, а також була проведена перша

Всеросійська олімпіада. Її “відеоряд”

присутній в експозиції”,— розповів Ми%

хайло Кальницький.

Працюватиме виставка до 20 березня.

Як повідомив “Хрещатику” Олексій Ше%

реметьєв, наразі ведуться перемовини з ке%

рівництвом музею про створення постійно

діючої експозиції на основі представлених

раритетів. У планах — за рік показати Київ

часів початку Першої світової війни.

За словами заступника голови КМДА

Віктора Коржа, таких ініціатив у столиці

має бути більше. “Для мене велика честь

і приємність від імені КМДА вітати вас

на цій виставці. Хотів би сказати, що

найближчі плани міської влади безумов%

но пов’язані з розвитком культури. Так,

висунуто й підтримано депутатським

корпусом стратегічну ініціативу “Куль%

турна височина”. Це комплекс заходів із

підтримки музеїв, бібліотек, виставок та

інших культурних заходів. Ми розумі%

ємо, що розвиток і підтримка культури в

столиці виходять далеко за межі компе%

тенції посадовців та влади. Вони мають

загальнодержавне завдання. Тож ми бу%

демо раді подальшим пропозиціями і хо%

чемо спільно з киянами не лише охоро%

няти історичні пам’ятки, а й створити

нові прекрасні сторінки історії нашого

міста, які стануть надбанням для нащад%

ків”,— наголосив Віктор Корж

Київ та Стамбул 
уже цього року можуть стати 
містами�побратимами 

Про це йшлося під час з стрічі столичній мерії

СТОР. 2 

Столиця лідирує у трьох напрямках
з реформування 

Цьо оріч вони мають дати перші позитивні рез ль-
тати
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Скандальної забудови на вулиці
Мілютенка не буде 

Відповідне рішення прийнято Київрадою

СТОР. 2

У номері

Новини

Затверджено новий склад 
Громадської ради при КМДА
Відповідне розпорядження про затвердження

с лад Громадсь ої ради на 2013-2014 ро и підпи-
сав олова КМДА Оле сандр Попов. З ідно з до -
ментом, її членами стали 45 представни ів різнома-
нітних спіло , бла одійних фондів, молодіжних та
ромадсь их ор анізацій. Новообраний с лад ради
представляє інтереси иян в сіх сферах життєді-
яльності міста: освітній, спортивній, правовій, ль-
т рній тощо. Підписанню зазначено о розпоря-
дження перед вали з стрічі з представни ами ін-
стит тів ромадсь о о с спільства та ґр нтовне ви-
вчення юридичних підстав для затвердження с ла-
д Громадсь ої ради

У Києві створено 600 ОСББ
Про це повідомив перший заст пни олови

КМДА Оле сандр Маз рча . “По и що нас мало
ОСББ — близь о 600. І люди не д же поспішають
створювати Об’єднання співвласни ів ба ато вар-
тирно о б дин , том що в них постає перше пи-
тання — оли б де зроблено перший апітальний
ремонт?”,— зазначив він. За словами пана Маз р-
ча а, ияни мають роз міти, що, створивши ОСББ,
вони стають власни ами житла і мають можливість
розпоряджатися зібраними оштами. Вони не спла-
ч ють ПДВ — і ці роші залишаються них. У столи-
ці зараз працює більше 17 підприємств з вивоз
сміття та більше 30-ти омпаній з обсл ов вання
ліфтів. “З ожною ор анізацією можна ласти до о-
вір, а, напри лад, прибирання дор чити ЖЕК , я ий
може це робити. І платити роші тіль и в том ви-
пад , я що роботи ви онані. Том най раща фор-
ма — це оли створюються ОСББ і співвласни и б -
дин наймають спеціалізовані ор анізації”,— за-
значив пан Маз рча

Найкраще оплачують ЖКП 
у трьох районах столиці
У лютом 2013 ро серед б дин ів сіх форм

власності, я і обсл ов ються КП “Головний інфор-
маційно-обчислювальний центр”, рівень сплати з
рах ванням по ашеної забор ованості становить
96,83 %. Серед б дин ів ом нальної форми влас-
ності рівень сплати з рах ванням по ашеної забор-
ованості становить 97,66 % ( лютом 2012 ро —
97,01 %). Най ращі по азни и серед б дин ів ом -
нальної форми власності в лютом продемонстр ва-
ли Печерсь ом (99,47 %), Дніпровсь ом (99,30
%) та Голосіївсь ом (98,80 %) районах. Рівень по-
точної сплати серед б дин ів ом нальної форми
власності с ладає 90,52 %. У лідерах, я і в поперед-
ні місяці, Голосіївсь ий (92,89 %), Дарниць ий
(91,95 %) та Печерсь ий (90,55 %) райони. Деснян-
сь ий та Святошинсь ий — на останніх позиціях

Протидія корупції потребує 
максимум зусиль
Про це йшлося на оординаційній нараді ерівни-
ів правоохоронних ор анів, я провів про рор
Києва Ми ола Бес иш ий. “Боротьба з ор пцією є
найбільш а т альним напрямом спільної діяльності
правоохоронних ор анів, і саме протидія ор пції
потреб є від нас ма сим м з силь”,— на олосив
пан Бес иш ий. За йо о словами, протидія злочин-
ності та ор пції в столиці є ще недостатньою. “То-
рі иївсь ими правоохоронцями до с д б ло с е-
ровано 113 римінальних справ про злочини з озна-
ами ор пції та 99 прото олів про ор пційні пра-
вопор шення. Вже в цьом році розпочато 14 ри-
мінальних проваджень. Але це не ті рез льтати, я і
мож ть реально вплин ти на стан злочинності та
ор пції в місті”,— за важив про рор Києва. Об о-
воривши рез льтати, правоохоронці визначили
пра тичні заходи щодо виявлення та попередження
ор пційних правопор шень, повідомили “Хрещати-
” відділі зв’яз ів зі ЗМІ столичної про рат ри

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Спіл вання иян з владою переходить
на новий рівень. О рім дзвін ів за теле-
фоном 15-51, я ий працює цілодобово,
Конта тний центр міста б де отрим вати,
обробляти та перевіряти ви онання звер-
нень ромадян до столичної влади ще й
в еле тронном режимі.

Нині кияни мають можливість залишити своє звер%

нення на офіційній інтернет%сторінці Контактного

центру www.1551.gov.ua та самостійно прослідкувати

хід його виконання. “Також на порталі можна буде от%

римати актуальну інформацію про життєдіяльність

столиці, ознайомитися з важливими юридичними пи%

таннями, а також у разі необхідності — скористатися

телефонними довідниками екстрених та аварійних

служб міста”,— розповів директор комунальної бю%

джетної установи Контактний центр міста Києва Єгор

Стефанович. До речі, центр має офіційне представ%

ництво в соціальній мережі Facebook, де кияни також

можуть залишати свої звернення.

За прогнозами пана Стефановича, завдяки модер%

нізації Контактного центру та вдосконаленню його

роботи загальна кількість звернень у цьому році

збільшиться орієнтовно на 40 % у порівнянні з мину%

лим роком, а кількість опрацьованих звернень киян

може досягти 85 % від загальної кількості виконаних

заявок.

Єгор Стефанович зауважив — наразі Контактний

центр Києва став дієвим механізмом, своєрідним міст%

ком взаємодії столичної влади і мешканців міста, що

працює за принципом “єдиного вікна”. “Для злагодже%

ної роботи служби та підвищення ефективності функ%

ціонування протягом грудня 2012 — лютого 2013 року

ми провели низку заходів з оптимізації роботи. Зокрема

доукомплектували необхідний штат фахівців, а також

збільшили численність операторів, що дозволило змен%

шити час очікування у черзі з 30 хвилин орієнтовно до

чотирьох”,— розповів він.

Окрім цього, проведено необхідне оновлення Системи

управління базами даних АРМ “Call%center” для реалізації

нових методів формування звітності з використанням ре%

альних показників рейтингу виконавчої дисципліни та

налаштовано систему запису розмов заявників з операто%

ром для вирішення можливих конфліктних ситуацій.

Також налагоджено співпрацю з Центром правової

допомоги киянам — КП “Госпкомобслуговування” —

для надання заявникам більш змістовних юридичних

консультацій.

Загалом, за три місяці роботи оператори столичного

Контакт%центру прийняли більше 107 тисяч звернень.

Щоденно до центру надходить понад 2,5 тисячі дзвінків

з повідомленнями про аварійні ситуації, незаконне

функціонування МАФів, проблеми з транспортом, не%

гаразди у сфері ЖКГ тощо. Звертаються кияни й за кон%

сультаціями щодо розміру заробітної плати, виплати

пенсій, зміни тарифів

У ПАРКАХ МІСТА
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Київ та Стамбул уже цього року можуть стати 
містами�побратимами
Днями мерії відб лася офіційна з стріч олови КМДА Оле сандра

Попова з Надзвичайним та Повноважним Послом Т рець ої Респ блі и
Мехметом Сансаром. Сторони об оворили майб тній офіційний візит
президента південно о с сіда до У раїни, я ий має відб тися цьо о ро-
, а та ож різноманітні напрям и співпраці на рівні м ніципалітетів.

Зо рема Київ же впродовж 20 ро ів підтрим є братерсь і стос н и з
Ан арою. “Цей рі для нас дійсно особливий, бо ми очі ємо на візит
найвищо о ерівництва з Т реччини. І, звичайно, ми, я столиця, заці-
авлені, аби він пройшов на найвищом рівні. Крім то о, виповнюється
20 ро ів з дня ладення оди про співпрацю між Києвом та Ан а-
рою”,— розповів олова КМДА. Зі сво о бо Мехмет Сансар висловив
сподівання щодо ладення ще одно о до овор про братерсь і стос н-
и — між Києвом та Стамб лом. Він запевнив, що т рець а столиця за-
ці авлена в співпраці з раїнсь ою я в інвестиційном напрям , та і
щодо льт рно о обмін

На Лісовому масиві скасували 
приватні маршрутки
З 1 березня Києві на Лісовом масиві с асовані маршр тні та сі

№№ 240, 241 і 246. Їх замінили на автоб си вели ої та надвели ої міст-
ості КП “Київпастранс”, я і не лише безпечні, а й пристосовані для лю-
дей з обмеженими фізичними можливостями. Про це повідомив началь-
ни Департамент транспортної інфрастр т ри Єв ен Водовозов. “За-
вдя и об’ємном транспорт , я ий б в за плений в мин лом році, нас
є можливість поповнити мереж Києва я існими автоб сами і тролейб -
сами та припинити невиправдане д блювання маршр тів”,— розповів
“Хрещати ” Єв ен Водовозов. Тож на лініях в азаних маршр тних та сі
б ло збільшено іль ість р хомо о с лад КП “Київпастранс”. Зо рема на
автоб сних маршр тах № 33 на 5 одиниць, № 81 — на 4 та № 46 — на 7.
Та ож з 1 березня відновлено робот автоб сно о маршр т № 18, я ий
рс є від Хар івсь о о шосе до станції метро “Хар івсь а”. Т т працює 6

машин вели ої міст ості з інтервалами р х одини пі 4 хв., міжпі о-
вий час — 8 хв. Всьо о, за словами пана Водовозова, план ється лі від -
вати маршр тні та сі ще на 6 напрям ах. Зо рема на житлових масивах
Вино радар, Оболонь, в лиці Бориспільсь ій, на маршр тах: "Станція
метро Святошин — житловий масив Борща ів а", "В лиця Вол о рад-
сь а — станція метро “Палац спорт ”, "Проспе т Свободи — станція мет-
ро “Л ’янівсь а”

Цифра дня

551 800 000 
гривень, на таку суму було реалізовано в столиці світлих
нафтопродуктів, стисненого та скрапленого газу для автомобілів у січні
2013 року 
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Забудови на вулиці Мілютенка не буде
Київрада визнала та им, що втратило чинність, рішення “Про пере-

дач ТОВ “Трансб дінвест-2006” земельної ділян и для б дівництва
житлово-офісно о омпле с з приб дованими приміщеннями ба а-
тоф н ціонально о призначення та підземним пар ін ом на в л. Мі-
лютен а, 19-а Деснянсь ом районі Києва”. Зважаючи на те, що зе-
мельна ділян а для заб дови протя ом чотирьох ро ів не ви ориста-
на, та врахов ючи не ативн ромадсь д м щодо б дівництва, за
дор ченням заст пни а місь о о олови — се ретаря Київради Гали-
ни Гере и ви онавчий ор ан Київради під от вав відповідний прое т
рішення. Се ретар Київради на олосила, що меш анці приле лих б -
дин ів неодноразово зверталися до її ромадсь их приймалень з про-
ханням вирішити це питання і не дозволити б дівництво. “В азана зе-
мельна ділян а розташована в варталі ба атоповерхової житлової
заб дови і раніше ви ористов валася ГО “Київсь а місь а спіл а ав-
томобілістів” для е спл атації та обсл ов вання автостоян и. Втім,
2007 році б ло прийнято рішення про передач ділян и під б дівниц-
тво житлово о омпле с . Це ви ли ало не ативн реа цію меш ан-
ців, ос іль и житловий омпле с мав з’явитися фа тично на приб -
дин овій території, о рім то о, позбавивши людей місця для пар -
вання машин”,— пояснила Галина Гере а

Відбудеться “Велике жіноче ралі”
8 березня об 11.00 з Майдан Незалежності старт є “Вели е жіно-

че ралі” — л бне зма ання на серійних автомобілях. У Міжнародний
жіночий день сі охочі жін и-водії столиці змож ть позма атися май-
стерності. В заході мож ть брати часть лише жіночі е іпажі — сьо о
50 по 2 особи в ожном (пілот та шт рман). До пере онів доп с ати-
м ться тіль и серійні ле ови и, зареєстровані в ДАІ. У рам ах ралі
часниці пройд ть три слаломні фі ри спецділяно в лицями Києва.
За альна дистанція с ладає близь о 70 м. У цей час на Майдані Не-
залежності відб ватиметься онцертно-розважальна про рама: роад-
шо , стант-райдин , дріфт, вистав а спортивної техні и та онцерт.
Е іпажі, я і займ ть перші три місця, б д ть на ороджені подар н а-
ми, почесними рамотами та б ами. Ор анізаторами заход вист -
пили: Автомобільна Федерація У раїни, Київсь ий місь ий автомото-
л б (КМАМК) за підтрим и КМДА

У столиці презентують перші два томи 
“Шевченківської енциклопедії”
Сьо одні о 15.00 в Національній парламентсь ій бібліотеці У раїни,

в л. М. Гр шевсь о о, 1 (зала 1), відб деться презентація перших
двох томів “Шевчен івсь ої енци лопедії” в шести томах. Та , перший
том містить 1 142 статті, др ий том — 1 081 статтю, де можна знай-
ти основні відомості про життя, творчість і особистість Тараса Шев-
чен а. За алом “Шевчен івсь а енци лопедія” — це вели ий прое т
Інстит т літерат ри ім. Т. Г. Шевчен а НАНУ, при рочений 200-річно-
м ювілею Вели о о Кобзаря. Упорядни и “Шевчен івсь ої енци лопе-
дії” пра н ли я омо а повніше представити ні альн постать Шевчен-
а — поета і х дожни а. Автори й ладачі видання проаналіз вали ба-
аторічний розвито шевчен ознавства й відтворили с часний йо о
стан

На радіо "Київ" стартує соціальний проект
В історії ожно о народ є події, про я і не можна оворити без за-

вмирання серця. Хiба можна заб ти тра iчнi дні війни 1941—1945, о-
лод i похороно ? У рам ах прое т “Про те, що неможливо заб ти”
на радіо Київ 98 FM дізнавайтесь про події в о пованом Києві та
тра едію о ремо взято о народ очима свід ів, істори ів, чиновни ів,
а торів. Та ож з 1 березня щодня з 23.00 до 01.00 сл хайте а діо-
ни Анатолія К знєцова “Бабин Яр”, написан очевидцем подій

Столиця — на порозі 
масштабного озеленення
В оновлених парках встановлять камери відеоспоcтереження
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Дол читися цьо о ро до про рам з
озеленення та бла о строю міста
за ли ає иян олова КМДА Оле -
сандр Попов. Зо рема ородян за-
прош ють взяти часть висадці
мільйона троянд. Це тіль и одна з
про рам масштабно о план , затвер-
джено о “Київзеленб дом” на 2013
рі . І щойно по ода сприятиме, зе-
ленб дівці отові взятися до роботи.

Повернути Києву статус найзеленішої столиці

Європи міська влада хоче вже нинішнього року. Для

цього у місті планується висадити 15 тисяч дерев, 40

тисяч кущів, 10 мільйонів різноманітних квітів та

мільйон троянд. Крім того, нове життя отримають

відразу сім парків, зацвіте алея магнолій, а на Хре%

щатику висадять стійкі до міського середовища

каштани “Бріоті”.

На думку очільника КМДА, реалізувати таку ве%

лику програму буде значно легше спільними зусил%

лями влади, громади та представників бізнесу.

“Весна для столиці — це старт програм з благоуст%

рою. Ми підготували дуже масштабну і цікаву про%

граму, яку хочемо реалізувати разом із киянами. Я

запрошую усіх небайдужих городян, ОСНи, коопе%

ративи, громадські організації та політичні партії —

виходьте зі своїми ініціативами і давайте озеленю%

вати місто разом”, — закликав Олександр Попов.

Водночас голова КМДА звернувся до киян, а та%

кож представників правоохоронних органів з про%

ханням пильно стежити за виконанням усіх про%

грам з озеленення, реконструкцій парків з тим, аби

не допустити зловживань чи несумлінного вико%

нання робіт комунальними службами. Зокрема ро%

боту фахівців зеленого господарства перевірятиме й

екологічна прокуратура міста.

У програмі озеленення Києва найбільший фронт

робіт працівників “Київзеленбуду” чекає у парко%

вих зонах. Нагадаємо, що протягом 2011—2012 рр. у

місті вже відновлено понад 40 парків і скверів та

створено більше 100 екологічних зон. Цього ж року

планується реконструкція семи зелених зон загаль%

ною площею 150 га (див. таблицю).

Крім цього, в п’ятьох міських парках встановлять

камери відеоспостереження, що дозволить уникну%

ти вандалізму. Так, камери спостереження з відеоре%

єстратором (пристрій, що дозволяє здійснювати ві%

деозапис) встановлять на Співочому полі, у парко%

вій зоні на просп. Маяковського, на бульварній час%

тині по вул. Тимошенка, у парку “Кіото”, а у 2015

році — в парку “Нивки”.

Згодом у столиці вперше в Україні запровадять і

моніторинг зелених насаджень, де буде вказано не

тільки місце розташування кожного дерева, але й їх

короткий опис. “Так значно легше буде прослідку%

вати дату висадження рослини, час і метод її ліку%

вання, а також природні характеристики”,— заува%

жив гендиректор КО “Київзеленбуд” Михайло Ца%

ренко. Для оптимізації роботи зеленбудівців, за

словами першого заступника голови КМДА Олек%

сандра Мазурчака, міська влада придбає 10 багато%

функціональних машин, які будуть розподілені між

районними підприємствами з утримання зеленого

господарства.

Сюрпризом для киян та гостей міста цього року

має стати тематична квіткова виставка до Дня Ки%

єва на Співочому полі. Тут представлять експозиції

топіарію легкових і вантажних автівок. За словами

пана Царенка, відвідувачі зможуть її побачити вже з

25 травня. Він зауважив, що на створення таких

композицій спеціально буде вирощено понад 2000

кв. м газону 

Київ лідирує у трьох напрямках 
реформування
Цьогоріч вони мають дати перші позитивні результати
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Київ перетн в “е ватор” реформ -
вання з відч тним відривом від ін-
ших міст У раїни. Цьо о ро біль-
шість реформ від пілотних прое тів
перейд ть стадію реалізації, а о-
жен з напрям ів чіт о онтролювати-
м ть ерівни и відповідних департа-
ментів. Серед нововведень — розви-
то перспе тивних се торів е ономі-
и на інноваційній основі та поси-
лення адресності соціальної під-
трим и.

У 2013 році реформи торкнуться майже всіх

сфер життєдіяльності міста, заявив заступник го%

лови КМДА Руслан Крамаренко під час засідання

Комітету з економічних реформ. Так, зміни сис%

теми охорони здоров’я в частині реформування

вторинного та третинного рівнів поширять на всі

райони міста, також планується запровадити доб%

ровільне медичне страхування.

В системі адмінпослуг планують продовжити

роботи з оптимізації процедур їх надання, в тому

числі забезпечення оформлення прав власності

на землю (продаж, постійне користування, орен%

да) та оренди комунального майна через Міський

центр надання адмінпослуг. За словами Руслана

Крамаренка, пріоритетною для міста залишаєть%

ся і реформа ЖКГ не лише в частині модернізації

об’єктів комунального господарства, а й у ство%

ренні конкурентного середовища на ринку жит%

лово%комунальних послуг.

Планує влада реалізувати і низку енергозберіга%

ючих заходів у всіх сферах. Крім того, продовжать

роботи з підвищення якості і доступності освіти

шляхом впровадження альтернативних форм ут%

римання та розвитку навчальних закладів та по%

силять адресну соціальну підтримку. Для розвит%

ку міської інфраструктури максимально викорис%

товуватимуть інвестиційний ресурс, насамперед

за механізмом державно%приватного партнер%

ства.

За словами начальника Департаменту транс%

портної інфраструктури Євгена Водовозова, уже

розпочалася реалізація проекту комплексної мо%

дернізації рухомого складу київського метропо%

літену. ПАТ “Крюківський вагонобудівний за%

вод” протягом 20 місяців має оновити 95 вагонів.

Вартість робіт складає майже 985 млн грн — це

кошти Кіотського протоколу. Крім того, в цьому

році столична підземка планує закупити 50 нових

вагонів за кредитні кошти ЄБРР.

Також за кредит ЄБРР КП “Київпастранс” у

2013 році придбає 114 тролейбусів марки “Бог%

дан”. Окрім цього, найближчим часом місто до%

датково отримає 2 електропоїзди з балансу Пів%

денно%Західної залізниці, що дасть можливість

зменшити інтервал руху міської електрички.

Як наголосив Руслан Крамаренко, пріоритети

та цілі визначено за кожним напрямком на рівні

начальника Департаменту. “Оскільки 2013 рік —

це середина шляху впровадження реформ, ми по%

винні не тільки продовжити їхню активну реалі%

зацію, а й отримати конкретні результати, ефект

від кожної з них”,— зауважив він. Нагадаємо, ми%

нулого року реформи в столиці проводилися за

декількома напрямками. У реформуванні галузі

охорони здоров’я, наданні адмінпослуг та впро%

вадженні програмно%цільового методу бюджету%

вання Київ випередив інші міста України 

Цьо оріч місті план ється висадити 15 тисяч дерев, 40 тисяч щів, 10 мільйонів різноманітних вітів
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За редит ЄБРР КП "Київпастранс" 2013 році придбає 114 тролейб сів мар и "Бо дан"



Тенденції

Ділові новини

За підсумками першого
кварталу до держбюджету
внесуть зміни

Про це Президент У раїни Ві -
тор Ян ович повідомив під час
підс м ової прес- онференції.
“Ми розрахов ємо, що доходи
бюджет завжди б д ть зростати.
І за рез льтатами першо о вар-
тал , та я ми і обіцяли, ми б де-
мо роз лядати зміни”,— с азав
лава держави. За йо о словами,
вже роз лядалося питання розпо-
діл оштів, я і б д ть спрямовані
на розвито ре іонів. Йдеться про
с м в понад один мільярд ри-
вень, точнив Ві тор Ян ович.
“Я мінім м 50 % цих оштів б де
спрямовано в ре іони... А інші —
на недоб довані об’є ти, на за-
альнонаціональні прое ти, я і
сьо одні вже працюють ра-
їні”,— с азав Президент

На чотирьох
загальнодержавних дорогах 
завершено ямковий ремонт
Завершено аварійний ремонт

після зимової не оди на чотирьох

доро ах державно о значення.
За алом лі відовано ям овість на
95 % основних дорі . Залишило-
ся відремонт вати 136 ілометрів
основних автошляхів. Про це
прем’єр-міністрові У раїни Ми-
олі Азаров доповіло ерівниц-
тво “У равтодор ”. На адаємо,
що внаслідо несприятливих по-
одних мов цієї зими б ло знач-
но пош оджено дорожнє по рит-
тя, за алом до почат прове-
дення ремонтних робіт (12 люто-
о) б ло ш оджено ям овістю
2631 м основних дорі раїни.
Наразі вже повністю відремонто-
вано проблемні ділян и після різ-
их перепадів зимових темпера-
т р дорі Херсон — Джан ой —
Феодосія — Керч, Краснопере-
опсь — Сімферополь, Улянів-
а — Ми олаїв, Сімферополь —
Феодосія

Продано землі 
на понад 23 мільйони 
гривень
За перший місяць поточно о

ро в У раїні межах населених
п н тів продано 112 земельних

діляно несільсь о осподарсь о-
о призначення державної та о-
м нальної власності за альною
площею 18,35 а вартістю 8,4
млн рн. До державно о та місце-
вих бюджетів від реалізації наді-
лів з рах ванням попередніх
надходжень надійшло 23,2 млн
рн, том числі до держбюдже-
т — 581,2 тис. ривень. За ме-
жами населених п н тів січні
цьо о ро продано одн земель-
н ділян державної власності
за альною площею 0,2 а і вартіс-
тю 56,1 тис. рн

Громадські організації 
отримали приміщення 
з орендою в 1 гривню на рік
Деп тати Київради підтримали

низ прое тів рішень про пере-
дач в оренд без проведення
он рс нежитлових приміщень
ом нальної власності територі-
альної ромади Києва. Приміщен-
ня з орендою в 1 ривню на рі от-
римають ромадсь і ор анізації в
різних районах міста. В Деснян-
сь ом районі — це ГО “Київсь а
місь а ор анізація інвалідів “Ле-

ос”; в Подільсь ом — Ор аніза-
ція ветеранів Подільсь о о район
та Комітет інвалідів війни та
збройних сил район ; Солом’ян-
сь ом — “Спіл а ветеранів Аф а-
ністан район ” та ГО “Солом’ян-
сь а районна ор анізація ветера-
нів м. Києва”; Шевчен івсь о-
м — ГО “Асоціація ветеранів ф т-
бол міста Києва”. Та ож право
оренд вати приміщення за одн
ривню матим ть члени Націо-
нальної спіл и х дожни ів У ра-
їни: Маріанна Абрамова в Дес-
нянсь ом та Оле сандр і Воло-
димир Собцови Подільсь ом
районах. Площа зазначених при-
міщень не перевищ є 100 в. м.
Крім то о, рішенням Київради ГО
“Київсь ий Центр профорієнтації
дітей-інвалідів” безоплатне о-
рист вання передано б дино на
в л. Першотравневій, 59, с. Р са-
нів, я ий б в за ріплений за КП
“Київжитлоспеце спл атація”. Я
зазначається в прое ті рішення,
передавання б дин Центр
профорієнтації дітей-інвалідів на-
дасть можливість втілення життя
Про рами по роботі з дітьми-інва-
лідами

“Єврокар” розпочав 
виробництво Skoda Rapid
Про це йдеться в повідомленні
омпанії. “Першо о березня на за-
воді “Євро ар” старт вало вироб-
ництво нової моделі Skoda Rapid.
Напри інці місяця автомобілі мож-
на б де придбати в салонах офі-
ційних дилерів Skoda”,— с азано в
ньом . Вартість автіво омпле -
тації Active з дви ном 1,2 MPI/55k
становить 122 810 ривень

48 столичних мільйонерів
задекларували свої доходи

“Вже більше п’яти тисяч рома-
дян не тіль и ви онали свій он-
стит ційний обов’язо , здавши
де ларації про майновий стан та
доходи, але й отримали право на
подат ов зниж ”,— повідомила
олова столичної ДПС Ірина Носа-
чова. Наразі ромадяни заде ла-
р вали 827 млн рн доходів, по-
дат ова зниж а до повернення
с лала 8 млн рн. Серед тих, хто
вже заде лар вав доходи — 48
мільйонерів, за альна с ма заде-
ларовано о доход я их с лала
майже 265 млн рн. “І хоча ра-

ничний термін подачі де ларації —
1 травня, ми звертаємось до иян
не від ладати подач де ларації
на останні дні”,— зазначила Ірина
Ві торівна. “Де ларацію до Цен-
тр обсл ов вання платни ів по-
дат ів можна подати паперово-
м ви ляді або с ориставшись но-
вим еле тронним сервісом Мініс-
терства доходів і зборів: отримати
без оштовно в п н тах сертифі а-
ції лючів еле тронно-цифровий
підпис і направити де ларацію в
еле тронном ви ляді”,— на ада-
ла ерівни подат ової сл жби
столиці. Детальн інформацію
можна отримати за тел. 461-77-00
та на сайті www.kyiv. sts.gov.ua

На 7 березня призначено
додаткові поїзди

У раїнсь а залізнична швид іс-
на омпанія призначила на 7 бе-
резня додат ові поїзди Інтерсіті+
напрям Київ-Хар ів-Київ. По-

їзд № 162 Київ-Хар ів відпра-
виться із Києва о 12 од. 15 хв.
Поїзд № 163 Хар ів-Київ б де
відправлено із Хар ова о 20 од.
19 хв.

Банки знижують
депозитні ставки
З початку року вони втратили
вже 1�2 відсотки
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Завищені мин ло о ро депозитні про рами почали
повертатися до обґр нтовано о рівня. За інформацією
НАБУ, в січні б ло зафі совано зниження вартості ре-
с рсів майже в сіх се ментах рошово- редитно о рин-
. Та а тенденція може продовжитися, але приб т о-

вість депозитів все ж залишиться висо ою.

Достатній рівень ліквідності та обмежений попит на банківські кредити

можуть спонукати банки до зниження ставок на депозити фізичних осіб, рі�

вень яких протягом всього 2012 року тільки зростав. Про це “Хрещатик”

поінформували в Незалежній асоціації банків України (НАБУ). “Не

зважаючи на те, що на початку 2013 року більшість акційних програм залу�

чення коштів населення за підвищеними відсотковими ставками ще про�

довжувала діяти, вже в січні було зафіксовано зниження вартості ресурсів

майже в усіх сегментах грошово�кредитного ринку”,— йдеться у повідом�

ленні асоціації.

За словами експертів, з огляду на необхідність покращення операційної

прибутковості, банки все частіше переглядатимуть політику залучення

коштів. “Ми вже пройшли перший етап зниження ставок за внесками,

зменшивши прибутковість низки депозитних програм на 1�2 % річних. Че�

рез місяць очікуємо ще одну хвилю зниження — на 2�3 %,— зазначила за�

ступник голови правління ПАТ “Банк Національний кредит” Людмила Мі�

щук.— У першу чергу переглядаються ставки за короткими депозитами —

від одного до трьох місяців. Наприкінці минулого року ці програми були

найбільш дохідними”.

У перший місяць року середньозважені відсоткові ставки за гривневими

депозитами в національній валюті перебували в діапазоні від 16,6 % до 21 %

(у відповідний період 2012�го року вони коливалися від 13,6 % до 17,3 %).

При цьому рівень ставок відрізнявся в залежності від регіонів. Зокрема най�

більш прибуткові пропозиції зафіксовані в Івано�Франківській та Терно�

пільській областях, найнижчі ставки були у Рівненській області. Вартість

депозитів громадян в іноземній валюті коливалась від 6,8 % до 8 % річних в

залежності від регіону (ставки зросли на 1 % порівняно з відповідним періо�

дом минулого року). Найвища вартість депозитів зафіксована в Дніпропет�

ровській та Полтавській областях, а мінімальна — у Кіровоградській та За�

карпатській.

Найбільшу частку депозитних коштів банки залучають від мешканців

Києва та області (29,1 % від загальної суми депозитів в національній та

38,1 % в іноземній валюті), а також Донецької (10,9 % та 8,5 % відповід�

но) та Дніпропетровської (9,3 % та 8,2 % відповідно) областей. Наймен�

ше рахунків відкривають жителі Закарпатської та Чернівецької областей.

Частка кожної з них складає 0,8 % депозитів у гривні та 0,9 % — в інозем�

ній валюті.

У порівнянні з депозитами населення, кошти компаній є значно дешев�

шими для банківських установ. Вартість гривневих депозитів підприємств

продовжує знижуватись третій місяць поспіль (за результатами січня 2013

року середньозважена ставка склала 11,6 %). Середня вартість валютних де�

позитів підприємств у січні зросла на 0,7 % пунктів (порівняно з поперед�

нім місяцем) та становить 6,8 %.

“Аналізуючи галузеву структуру корпоративного депозитного портфеля

банків, можна зазначити, що станом на кінець січня найбільшу частку де�

позитів юридичних осіб формували кошти підприємств оптової торгівлі —

20,9 % від загального обсягу, депозити компаній переробної промислово�

сті — 17,4 %, та сільськогосподарських підприємств — 12,8 %”,— коменту�

ють експерти НАБУ
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Обережно, світовий спрут!
В парламенті усвідомили загрозу транснаціональної злочинності

Позиція МВС
За даними ООН, транснаціональ�

на злочинність отримує шалені при�

бутки не лише від незаконного обігу

наркотиків (приблизно 320 млрд

дол. щороку), а й за рахунок прода�

жу підроблених товарів, зокрема

зброї (250 млрд дол. щороку). Для

боротьби з цим негативним явищем

Генасамблея ООН ще 12 років тому

ухвалила міжнародний документ —

“Протокол проти незаконного виго�

товлення та обігу вогнепальної

зброї, її складових частин і компо�

нентів, а також боєприпасів до неї,

який доповнює Конвенцію ООН

проти транснаціональної організо�

ваної злочинності”.

У лютому 2004 року наша держава

ратифікувала згадану Конвенцію

ООН і приєдналась до Протоколу

для боротьби з транснаціональною

організованою злочинністю. Відразу

постало питання про імплементацію

положень Протоколу у вітчизняне

правове поле — згідно з вимогами

Закону “Про міжнародні договори

України”. З цією метою Верховна

Рада доповнила Кримінальний ко�

декс новою статтею 263�1. Проте, як

з’ясувалося, внесені законодавчі

зміни виявилися недостатніми...

“Хрещатику” стало відомо, що

нині у профільному парламентсько�

му комітеті знаходиться законопро�

ект № 1263. У ньому передбачено

вдосконалення механізмів для бо�

ротьби з ТОЗ та посилення кримі�

нальної відповідальності за неза�

конну зміну маркування або фаль�

сифікацію “стволів”.

На необхідності ухвалення нового

законопроекту наголошує міністр

внутрішніх справ України Віталій

Захарченко у своїй пояснювальній

записці: “На сьогодні статтею 263�1

Кримінального кодексу України пе�

редбачено кримінальну відповідаль�

ність за незаконне виготовлення,

переробку чи ремонт вогнепальної

зброї, незаконне виготовлення бо�

йових припасів, вибухових речовин,

пристроїв. Водночас такі дії як

фальсифікація, незаконне видален�

ня або зміна маркування вогнепаль�

ної зброї диспозицією зазначеної

статті не охоплюються...”.

Отже, тепер народні обранці ма�

ють підтримати нову редакцію норм

Кримінального кодексу (ч. 1 ст. 263

КК): “Незаконне виготовлення, пе�

реробка чи ремонт вогнепальної

зброї або фальсифікація, незаконне

видалення чи зміна її маркування,

або незаконне виготовлення бойо�

вих припасів, вибухових речовин чи

вибухових пристроїв караються по�

збавленням волі на строк від трьох

до семи років”.

За ті самі дії, вчинені повторно

або за попередньою змовою групою

осіб, загрожує ув’язнення на строк

від п’яти до десяти років. Якщо

йдеться про організовану злочинну

групу, то її учасникам “світить”

більш тривала “подорож” за грати —

від восьми до дванадцяти років.

Як зазначив очільник МВС Укра�

їни, даний законопроект “погодже�

но без зауважень” із сімома держав�

ними відомствами. На думку екс�

пертів, такий підхід сприятиме адек�

ватній протидії сучасним видам

транснаціональної злочинності та

притягненню винних до криміналь�

ної відповідальності.

Свою позицію з цього приводу та�

кож мають висловити відповідні

парламентські комітети: з питань

законодавчого забезпечення право�

охоронної діяльності, з питань бо�

ротьби з організованою злочинніс�

тю і корупцією, з питань національ�

ної безпеки і оборони та інші.

Необхідність ухвалення законо�

проекту № 1263 полягає не лише в

тому, щоб суворо карати за фальси�

фікацію зброї чи незаконне вида�

лення її маркування. Цей документ

також має важливе значення для

охорони громадської безпеки та за�

побігання іншим — більш тяжким —

злочинам. При цьому також варто

пам’ятати, що основною характер�

ною ознакою вогнепальної зброї і

вибухівок є їх призначення — ура�

ження живої цілі (поранення й

убивства), знищення навколишньо�

го середовища.

Проблеми всередині 
та ззовні

Особливість законопроекту

№ 1263 полягає в тому, що він спря�

мований не лише проти окремо взя�

тих “збройних” злочинів, а й, на�

самперед, проти транснаціональної

організованої злочинності.

“Транснаціональна організована

злочинність стосується кожного ре�

гіону і кожної країни в усьому світі.

Боротьба з цією загрозою — одне з

найважливіших глобальних завдань

міжнародного співтовариства”,—

вважає глава Управління ООН з

наркотиків і злочинності Юрій Фе�

дотов.

Чи зможе Україна подолати це

явище лише завдяки ухваленню за�

конопроекту № 1263? По�перше,

ухвалення акту і його застосовуван�

ня на практиці — це дві різні речі.

Аналіз кримінального судочинства

яскраво свідчить: у представників

Феміди час від часу виникають труд�

нощі у визначенні предмета “зброй�

них” злочинів. Як наслідок, вони

виносять сумнівні рішення, пов’я�

зані з незаконним придбанням чи

виготовленням “стволів” та пекель�

них машинок.

Намагаючись розставити всі

крапки над “і”, пленум Верховного

суду України ще одинадцять років

тому ухвалив постанову № 3 від

26.04.2002 р. “Про судову практику в

справах про викрадення та інше не�

законне поводження зі зброєю, бо�

йовими припасами, вибуховими ре�

човинами, вибуховими пристроями

чи радіоактивними матеріалами”.

Цілком імовірно, що багатьох не�

порозумінь вдалося б уникнути, як�

би судді у своїй практиці керували�

ся не лише законами, а й іншими

нормативно�правовими актами:

Положенням про дозвільну систему

(згідно з урядовою постановою

№ 576 та її змінами), Наказом МВС

№ 622 — інструкцією про порядок

виготовлення, придбання, зберіган�

ня, обліку, перевезення та викорис�

тання вогнепальної зброї. Отже, пи�

тання про відповідальність за неза�

конні діяння зі зброєю потрібно ви�

рішувати комплексно з урахуван�

ням не лише положень КК, а й на�

віть тих документів (інструкцій,

правил і наказів), які регулюють сам

порядок поводження з вогнепаль�

ною зброєю та вибуховими при�

строями.

До того ж, без активної участі у

міжнародній правоохоронній спів�

праці тут, вочевидь, не обійтися. Ні

для кого не секрет, що злочинність,

як суспільно�політичне явище, пе�

реходить державні кордони й набу�

ває характеру всесвітнього явища.

Протидія йому може бути успіш�

ною лише завдяки співпраці та ко�

ординації міждержавних зусиль.

Тобто — в умовах глобалізації пра�

воохоронну політику кожної дер�

жави, в тому числі й України, необ�

хідно спрямовувати на максималь�

но продуктивне поєднання можли�

востей національного права з євро�

пейським. Лише за цієї умови мож�

на сподіватися на досягнення успі�

ху в боротьбі з транснаціональною

злочинністю

Нині у профільному парламентському комітеті
знаходиться законопроект №1263: у ньому

передбачено вдосконалення механізмів для боротьби
з транснаціональною злочинністю та посилення

кримінальної відповідальності за незаконну зміну
маркування або фальсифікацію "стволів" 

Віктор ЛІСОВСЬКИЙ
“Хрещатик”

Однією з лобальних проблем, що завдає величезної
ш оди національній е ономіці й безпеці, є транснаціо-
нальна ор анізована злочинність (ТОЗ). Я ствердж ють
е сперти ООН, діяльність ТОЗ може призвести до де-
стабілізації ба атьох раїн. Боротися з цим явищем не-
обхідно я на світовом , та і на вн трішньодержавном
рівні.
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 5 березня 2013 року

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
"Хрещатик"

Нещодавно в імназії між-
народних відносин № 323
відб лося свято пісні під
назвою "Кро до Євроба-
чення", часть я ом
брали чні 1—11-х ласів.
Ор анізатором та ініціато-
ром цьо о прое т вист -
пили адміністрація на-
вчально о за лад , вчителі
м зично о мистецтва та
х дожньої льт ри. В ре-
алізації зад м а тивн
часть приймали бать и
он рсантів, ласні ерів-
ни и, чнівсь е самовря-
д вання. Фіналісти он р-
с Бо дан Конц р, Маріч а
Павлович та Катерина
Петрановсь а отримали
сертифі ати з правом
запис своєї пісні в про-
фесійній ст дії ДЮЦ Дар-
ниць о о район .

Оцінювало конкурсантів фахове

журі таємно. До його складу входи�

ли: методист РНМЦ Дарницької

РДА Галина Коваленко, головний

фахівець управління освіти Дар�

ницької РДА Олена Юрчук, мето�

дист�викладач науково�методично�

го центру здоров'я, фізичної та есте�

тичної культури Інституту після�

дипломної педагогічної освіти Ки�

ївського університету імені Бориса

Грінченка Людмила Меленець.

Як розповіли організатори, му�

зичний проект відтворює справж�

ній конкурс "Євробачення". Всі

учасники заздалегідь готували по

дві пісні (українських та іноземних

авторів чи виконавців) під керів�

ництвом вчителів музичного мис�

тецтва. До конкурсу були допущені

тільки співаки з найкращими номе�

рами, тому всі юні артисти прохо�

дили відбірковий тур. Конкурсанти

змагалися в різних вікових групах:

молодша — учні 1—3�х класів, се�

редня — 4—7�х класів, старша — 8—

11�х класів.

До фіналу увійшли найталанови�

тіші: Дмитро Кущ (1�А кл.), Богдан

Концур (3�А кл.), Аліна Шкорина

(4�А кл.), Марічка Павлович (6�А

кл.), Ольга Мегеденюк (4�В кл.),

Олексій Левицький (6�А кл.), Кари�

на Петрановська (9�Б кл.), гурт

"SPAN" (Катерина Чорноус (10�Б

кл.), Аліна Журавльова (10�А кл.).

На заключному, вирішальному ета�

пі перемогу святкували: Богдан Кон�

цур (3�А кл.), Марічка Павлович (6�А

кл.), Катерина Петрановська (9�Б

кл.), які отримали сертифікати з пра�

вом на запис своєї пісні в професій�

ній студії ДЮЦ Дарницького району.

Всі учасники музичного заходу отри�

мали дипломи, призи, сувеніри.

З привітаннями до конкурсантів

та гостей концерту на сцені висту�

пили хореографічний колектив

"Ірис" та фіналіст проекту "Голос.

Діти" Юрій Привика, учень 8�В кла�

су гімназії № 323.

В реалізації цього проекту актив�

ну участь приймали батьки конкур�

сантів, класні керівники, учнівське

самоврядування.

"Я безмежно радий, що брав

участь у такому чудовому конкурсі,

як "Крок до Євробачення",— поді�

лився своїми враженнями учень 6�А

класу Олексій Левицький.— Я на�

полегливо готувався до концерту,

дуже хвилювався та непогано висту�

пив. Моєю мрією було зайняти одне

з призових місць, і це здійснилося, я

був третім і цим дуже пишаюся".

"Дізнавшись про проведення пі�

сенного конкурсу, не вагаючись,

вирішила взяти в ньому участь,—

розповіла учениця 6�А класу Ма�

рійка Павлович.— Підготовка по�

чалася з вибору пісні. Це виявило�

ся не так просто, як здається на

перший погляд. Я прослухала бага�

то творів і зупинила свій вибір на

тому, який, на мою думку, звучав у

моєму виконанні найкраще. Це

англомовна пісня співачки Ріани

"Російська рулетка" (Rihanna

"Russian Roulette").

Другим обраним твором була піс�

ня "Дитинства світ". Дівчина зізна�

лася, що під час виступу, звичайно,

дуже хвилювалася, хоча до цього

часто виступала на шкільних кон�

цертах, і сцена для неї була вже як

рідна. "Як і кожен учасник, я хотіла

перемогти, але розуміла, що всі ма�

ють на це шанс,— додала Марій�

ка.— Я надзвичайно рада, що пере�

мога дісталась мені. Цим я, в першу

чергу, довела собі, що рухаюся в

правильному напрямку, адже піс�

ня — це моє хобі. Хотілося б, щоб

такі конкурси проводились якомога

частіше".

А ось учениця 10�А класу Аліна

Журавльова та учениця 10�Б класу

Катерина Чорноус були дещо за�

смучені. "Незважаючи на те, що ми

не виграли, ми готові продовжити

боротьбу в наступному році. Адже

саме у цьому конкурсі ми виявили,

що дійсно вміємо співати,— зазна�

чила Катерина Чорноус.— Дума�

ємо, що якщо "Крок до

Євробачення" будуть проводити у

2014 році, то ми обов'язково пере�

можемо, адже школа — це не лише

спілкування з однолітками або на�

вчання, це ще і чудова можливість

відкрити у собі щось нове

Святий благовірний князь
Ярослав Мудрий
В історії розвит Київсь ої Р сі ви-
значне місце посідає період, оли
Київсь ій Р сі няжив святий Яро-
слав Володимирович, шанобливо
названий с часни ами М дрим,
пам'ять я о о Свята Православна
Цер ва зверш є 5 березня.

Київська Русь як державне утворення є, зви�

чайно, значною віхою в історії українського на�

роду. І хоча Київська Русь переживала різні ча�

си — від розквіту до повного занепаду, проте уся

історія її творення виступає нині яскравим при�

кладом дивовижного єднання, розумного та про�

думаного правління, бажання піднести свою дер�

жаву до високого світового рівня.

В її історії значне місце займає період, коли

княжив святий Ярослав Володимирович, шаноб�

ливо названий сучасниками Ярославом Мудрим.

Час його правління був одним із найблискучі�

ших періодів нашої минувшини. Саме в ці роки

було закладено підвалини вітчизняних культур�

них традицій, які, проявляючись в архітектурі та

історіографії, образотворчому мистецтві, книж�

ній освіченості й монастирському житті, продов�

жували розвиватися у східнослов'янських народів

упродовж усіх наступних століть. При благовір�

ному князі Ярославі Мудрому культура Давньої

Русі розкрилася в усій повноті й багатстві, а Київ

перетворився на одне з найбагатолюдніших й

найкрасивіших міст Європи.

Всі свої зусилля святий великий князь Ярослав

Мудрий спрямував на продовження справи свя�

того рівноапостольного Володимира — посилен�

ня єдності, централізації держави, її європеїза�

цію. Як свідчать літописи, благовірний князь

Ярослав був не стільки князем�дружинником,

князем�завойовником, скільки князем�будівни�

ком, князем�просвітителем. За його князювання

на Русі остаточно утвердилося християнство. З

його ім'ям пов'язаний і небачений доти розквіт

давньоруської культури. Благовірного князя Яро�

слава Мудрого можна з повним правом назвати

фундатором книжності й вченості на Русі. Свя�

тий літописець Нестор з великою шаною зазна�

чав, що благовірний Ярослав "до книжок виявляв

завзяття, часто читаючи їх і вночі, і вдень. І зібрав

книгописців силу, що перекладали з грецької мо�

ви на слов'янську. І написали вони багато кни�

жок...".

Політична і військова могутність Київської Ру�

сі за часів святого Ярослава Мудрого трималася

на міцному фундаменті. Церква мала величезний

вплив на культуру Київської Русі. Спорудження

одного лише храму славетної Софії Київської є

безпосереднім підтвердженням того, наскільки

всеохоплюючим був вплив церкви на життя того�

часної держави

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української Православної Церкви

У Голосієві відбулась нарада 
з начальниками штабів 
цивільної оборони
В Голосіївсь ій РДА під олов ванням началь-

ни а Управління з питань надзвичайних сит ацій
Віталія Т ача проведено чер ов нарад з очіль-
ни ами штабів цивільної оборони підприємств,
станов та ор анізацій. Під час засідання об о-
ворювали алендарний план ви онання переві-
ро з питань цивільно о захист підприємств

район на березень 2013 ро , рафі навчання на березень 2013 ро-
на Місь их рсах цивільної оборони Києва та в Інстит ті державно-

о правління сфері цивільно о захист , поточні питання.
Особлив ва на заході б ло приділено питанню оперативно о ви-

рішення проблем, пов'язаних з проп с ом повені та сходженням ри и
цьом році на території Голосіївсь о о район . Зо рема затверджено

план дій РДА з під отов и до проп с льодоход , повені, павод ів та
створено оперативний штаб і оперативні (мобільні) р пи для ор ані-
зації проведення заходів на період можливо о підтоплення території
район

У Деснянській РДА провели 
засідання розширеної колегії
Під олов ванням ви он ючо о обов'яз и о-

лови Деснянсь ої РДА Вадима Костючен а за
частю ерівни ів стр т рних підрозділів та
сл жб район відб лося засідання розширеної
оле ії з питання "Рейтин ова оцін а діяльності
Деснянсь ої райдержадміністрації за 2012 рі ".
З інформацією щодо основних по азни ів

рейтин ової оцін и за мин лий рі прис тніх
ознайомили начальни відділ е ономі и Тетяна Орисен о, начальни
правління майна та ом нальної власності Юрій Ро атю , начальни
правління ЖКГ Ніна М зальова, начальни відділ ре ляторної полі-
ти и, підприємництва та видачі до ментів дозвільно о хара тер Те-
тяна Павлова, начальни фінансово о правління Валентина Ваврічина,
в. о. начальни а правління б дівництва, архіте т ри та земле орист -
вання Валентина Кривошей, дире тор КП "Ват тінсь інвестб д" Оле
Воробей.
Зо рема б ло відзначено, що предметом рейтин ової оцін и є ре-

з льтати діяльності РДА на основі 65-ти по азни ів за 10-ма основни-
ми напрямами: е ономічний розвито ; інвестиційна, на ова та іннова-
ційна діяльність; державні фінанси; підтрим а бізнес ; споживчий ри-
но ; ЖКГ; соціальний розвито , рино праці та рівень злочинності; ос-
віта; охорона здоров'я; е оло ія.
Я з'яс валося, най ращих по азни ів Деснянсь ий район дося

сфері соціально о розвит та рин праці (2 місце серед районів міс-
та) та споживчо о рин (7 місце).
Під час оле ії б ло проаналізовано діяльність стр т рних підрозді-

лів РДА за звітний період, в азано на недолі и та запропоновано ме-
тоди роботи з їх виправлення

Шевченківці підбили підсумки
роботи лікувально:
профілактичних закладів
Відб лася підс м ова медична рада по ро-

боті лі вально-профіла тичних за ладів Шев-
чен івсь о о район . На захід Центральн
районн полі ліні запросили оловних лі а-
рів, заст пни ів оловних лі арів лі вально-
профіла тичних за ладів, позаштатних район-

них спеціалістів, районних оловних медичних сестер полі ліні .
Перед прис тніми вист пила начальни правління охорони здоров'я

Шевчен івсь о о район Валентина Рейф. За її словами, перед місце-
вими меди ами стоїть важливе завдання — реформ вання ал зі охо-
рони здоров'я.
"Адже, лише вирішивши йо о, місь а та районна влади змож ть забез-

печити надання я існих медичних посл , вчасн діа ности захворю-
вань та профіла ти їх с ладнень",— зазначила Валентина Іванівна.
Першим ро ом реформ вання первинної меди о-санітарної допо-

мо и б ло створення амб латорій сімейної медицини. Та , з метою на-
ближення медичної допомо и до населення в центральній частині міс-
та в 2012 році в Шевчен івсь ом районі від рили вже 8-м амб лато-
рію по в лиці Ярославів Вал, 6

Прокуратура Святошина 
організувала координаційну 
нараду щодо стану протидії 
злочинності
Про рат рою Святошинсь о о район

проведено оординаційн нарад ерівни ів
правоохоронних ор анів щодо стан протидії
злочинності і ор пції, а та ож профіла тич-
ної діяльності з в азаних питань на території

район . Ви он ючий обов'яз и про рора Святошина Оле сій Іпатов
спільно з ерівни ами районних підрозділів міліції, подат ової,
Держтехно енбезпе и, РДА об оворив з правоохоронцями основні
напрям и боротьби зі злочинністю і ор пцією.
Незважаючи на те, що продовж 2012 ро в Святошино вживались

заходи, с еровані на боротьб з цими не ативними явищами, опера-
тивна обстанов а в районі залишається проблемною.
Та , торі зареєстровано 3 430 злочинів, що на 182 випад и більше,

ніж за анало ічний період мин ло о ро (3 248), повідомили "Хреща-
ти " в прес-сл жбі про рат ри Святошинсь о о район .
Збільшення рівня злочинності відб лося насамперед за рах но

зростання злочинів проти власності, а саме: радіжо , розбоїв та зло-
чинів проти статевої свободи та недотор аності, в личної злочинності.
Недостатніми, за словами Оле сія Іпатова, виявились і заходи, що б ли

спрямовані на профіла ти боротьби з неза онним обі ом нар оти ів.
В. о. про рора та ож зверн в ва на необхідність посилення бороть-

би щодо протидії пор шенням сфері е ономічних відносин та ор пції.
Серед позитивних тенденцій б ло відзначено зменшення іль ості

с оєних злочинів сфері сл жбової діяльності, земельних відносин та
бюджетній сфері

Дарничани влаштували родинне
свято "Розквітай, моя ти 
Україно!"
Я збере ти, пронести з по оління в по оління

та примножити звичаї, традиції та національні об-
ряди раїнсь о о народ ? На ці питання ості за-
ход отримали відповідь, побачивши вміст чарів-
ної с ринь и під час пере ляд родинно о свята
"Роз вітай, моя ти У раїно!", я е відб лось л -
бі "Е ватор", розташованом на території Дар-

ниць о о район столиці.
Запальні раїнсь і танці, мелодійні пісні, дотепний мор не зали-

шили байд жими ні дітей, ні бать ів. В онцертній про рамі брали
часть не лише вихованці л б , а й їх бать и.
Гостем та часни ом свята б в часни бойових дій, воїн-інтернаціо-

наліст, член Національної спіл и письменни ів У раїни, ви онавець ав-
торсь их пісень Ми ола Грабовсь ий.
За алом прис тніми на заході б ли понад 200 дорослих і малень их

дарничан

Серед переможців он рс б ла чениця 6-А лас Маріч а Павлович

Всі часни и ш ільно о он рс "Кро до євробачення" отримали дипломи, призи, с веніри, а фіналісти — сертифі ати
з правом запис своєї пісні в професійній ст дії ДЮЦ Дарниць о о район
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Новини районів"Крок до Євробачення"
Під такою назвою в гімназії міжнародних відносин № 323 відбулося
свято пісні

Ба атьом прис тнім запам`ятався вист п фіналіста он рс Оле сія Левиць о о
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Про залучення кредиту на 
придбання тролейбусів для КП “Київпастранс”
Рішення Київської міської ради № 10/9067 від 21 лютого 2013 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про міський електричний транспорт”,
Закону України “Про здійснення державних закупівель”, з метою забезпечення належного функціонування міського пасажирсько

го транспорту, підвищення його безпеки, комфортності і культури транспортного обслуговування пасажирів Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити комунальному підприємству “Київпастранс” залучити
кредит у розмірі не більшому 284 900 тис. грн для закупівлі 77 зчленова�
них тролейбусів з низьким рівнем підлоги довжиною понад 18 метрів за
діючим договором про закупівлю товарів за державні кошти від
15.02.2012 № 06/10�12 із застосуванням процедури відкритих торгів.

2. Комунальному підприємству “Київпастранс”:
2.1. Забезпечити вжиття організаційно�правових заходів щодо отри�

мання кредиту шляхом проведення відповідної процедури закупівлі згід�
но з вимогами Закону України “Про здійснення державних закупівель”.

2.2. Умови отримання кредиту, кредитний договір погодити з Департа�
ментом фінансів виконавчого органу Київради (Київської міської держав�
ної адміністрації) та постійною комісією Київради з питань бюджету та со�
ціально�економічного розвитку.

2.3. Договір застави майнових прав та договір застави рухомого скла�
ду погодити з Департаментом комунальної власності міста Києва вико�
навчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

2.4. Дозволити оформити в забезпечення за кредитом заставу майно�
вих прав за договором на придбання рухомого складу відповідно до пунк�
ту 1 цього рішення — з подальшою передачею у заставу придбаного ру�
хомого складу.

2.5. Затвердити перелік об’єктів права комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва, які можуть бути надані в заставу для забез�
печення кредиту, згідно з додатком до цього рішення.

3. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адмініс�
трації) при формуванні проектів бюджету і Програми економічного і соці�
ального розвитку міста Києва на 2013—2014 та наступні роки передбача�
ти кошти на обслуговування та погашення кредиту, передбаченого пунк�
том 1 цього рішення.

4. Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого орга�
ну Київради (Київської міської державної адміністрації):

4.1. Забезпечити проведення незалежної оцінки об’єктів, зазначених у
додатку до цього рішення, та забезпечити рецензування звітів про оцінку
цих об’єктів.

4.2. Укласти договір застави об’єктів права комунальної власності те�
риторіальної громади міста Києва, зазначених у додатку до цього рішен�
ня, для забезпечення кредиту, передбаченого пунктом 1 цього рішення.
Уповноважити начальника Департаменту комунальної власності міста Ки�
єва підписати договір застави.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку, по�
стійну комісію Київради з питань власності, постійну комісію Київради з
питань транспорту та зв’язку.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про присвоєння звання “Почесний громадянин міста Києва” 
Омельченку О. О.

Рішення Київської міської ради № 11 / 9068 від 21 лютого 2013 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 24 лютого 2005 року № 122/2698 “Про внесення змін до рішення Київради від

01.06.2000 № 141/862 “Про встановлення звання “Почесний громадянин міста Києва” та заохочувальних відзнак Київського місько

го голови” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. За визначні особисті заслуги у соціально�економічному та культур�
ному розвитку столиці України — міста�героя Києва присвоїти звання “По�
чесний громадянин міста Києва” Омельченку Олександру Олександрови�
чу — Герою України, народному депутату України VI скликання, Київсько�
му міському голові у 1999—2006 роках, кандидату технічних наук.

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

сію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжна�
родних зв’язків та інформаційної політики.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26, статті 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 1 час

тини другої статті 7 Регламенту Київради, враховуючи рішення Київради від 26.04.2012 № 461/7798 “Про дострокове припинення
повноважень депутата Київської міської ради Журавського В. С.”, від 12.07.2012 № 650/7987 “Про дострокове припинення повно

важень депутата Київської міської ради Ланового В. Т.”, від 29.11.2012 № 476/8760 “Про дострокове припинення повноважень де

путатів Київської міської ради Андрієвського Д. Й., Мельничук Л. Ю. та Мошенського В. З.”, від 29.11.2012 № 652/8936 “Про достро

кове припинення повноважень депутатів Київської міської ради Іонової М. М., Іщенка В. О., Карпунцова В. В., Кличка В. В., Новак Н.
В., Паламарчука М. П., Романюка Р. С.”, від 20.12.2012 № 657/8941 “Про дострокове припинення повноважень депутата Київської
міської ради Бригинця О.М.” та заяви депутатів Київради Жукова В. А., Дворнікова В. М., Крулька І. І., Васька О. А., Чігріна Д. Б., Куз

нецової С. В., Чумаченко А. Ю., Теплюка В. С., Костюка С. А., Нікульшина Д. О., Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести такі зміни до додатка до рішення Київради від 01.07.2008
№ 9/9 “Про перелік та склад постійних комісій Київради”:

1.1. Обрати до складу постійної комісії Київради з питань транспорту
та зв’язку Жукова Володимира Андрійовича.

1.2. Обрати до складу постійної комісії Київради з питань земельних
відносин, містобудування та архітектури Дворнікова Віктора Металовича.

1.3 Обрати до складу постійної комісії Київради з питань правопоряд�
ку, регламенту та депутатської етики Крулька Івана Івановича та Теплюка
Владислава Сергійовича.

1.4. Обрати до складу постійної комісії Київради з питань місцевого са�
моврядування, регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної полі�
тики Васька Олександра Андрійовича.

1.5. Обрати до складу постійної комісії Київради з питань промислово�
сті, інноваційної та регуляторної політики Чігріна Дмитра Борисовича.

1.6. Обрати до складу постійної комісії Київради з питань власності
Кузнецову Світлану Вікторівну.

1.7. Обрати до складу постійної комісії Київради з питань екологічної

політики Костюка Сергія Анатолійовича та Чумаченко Аллу Юріївну.
1.8. Виключити із складу постійної комісії Київради з питань місцевого

самоврядування, регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної по�
літики Нікульшина Дмитра Олександровича.

1.9. Обрати головою постійної комісії Київради з питань культури та ту�
ризму Нікульшина Дмитра Олександровича.

1.10. Виключити з додатка до рішення слова “Лановий В. Т.”, “Іщенко
В. О.”, “Мельничук Л. Ю.”, “Паламарчук М. П.”, “Новак Н. В.”, “Іонова М.
М.”, “Мошенський В. З.”^ “Кличко В. В.”, “Карпунцов В. В.”, “Романюк Р.
С.”, “Бригинець О. М.”, “Журавський В. С.” та “Андрієвський Д. Й.”.

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради
“Хрещатик”.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про створення Центру екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроф міста Києва

Рішення Київської міської ради № 25 /9082 від 21 лютого 2013 року
Відповідно до статей 104
107 Цивільного кодексу України, статей 59, 78, 137 Господарського кодексу України, пункту 30 частини

першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 5, 7, 9 Закону України “Про екстрену медичну до

помогу”, статей 1, 6, 7 Закону України “Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропет

ровській, Донецькій областях та місті Києві”, з метою надання своєчасної медичної допомоги пацієнтам та постраждалим, які пе

ребувають у невідкладних станах, та більш ефективного використання майна територіальної громади міста Києва Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати шляхом злиття Київську міську станцію швидкої ме�
дичної допомоги (ідентифікаційний код 01994050), Київський міський
центр екстреної медичної допомоги служби медицини катастроф (іденти�
фікаційний код 37308723) та створити на їх майновій базі Центр екстре�
ної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва та віднести
його до сфери управління Департаменту охорони здоров’я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Встановити, що Центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф міста Києва є правонаступником усіх прав і обов’язків реорга�
нізованих відповідно до пункту 1 цього рішення закладів.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації):

3.1. Здійснити в установленому порядку організаційно�правові заходи
щодо виконання цього рішення.

3.2. Створити комісії з реорганізації шляхом злиття закладів охорони

здоров’я, включивши до їх складу депутатів Київради.
3.3. Затвердити передавальні акти.
3.4. Закріпити за Центром екстреної медичної допомоги та медицини

катастроф міста Києва на праві оперативного управління майно реоргані�
зованих відповідно до пункту 1 цього рішення закладів охорони здоров’я.

3.5. Затвердити Статут центру екстреної медичної допомоги служби
медицини катастроф за попереднім погодженням з профільною постій�
ною комісією Київради.

3.6. Привести у відповідність до цього рішення свої розпорядження.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�

сію Київради з питань гуманітарної політики, постійну комісію Київради з
питань власності та постійну комісію Київради з питань бюджету та соці�
ально�економічного розвитку.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін до рішення Київради від 01.07.2008 № 9/9 “Про перелік 
та склад постійних комісій Київради”

Рішення Київської міської ради № 17 / 9074 від 21 лютого 2013 року

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції у місті Києві 

26 лютого 2013 року № 13/1005

Про встановлення тарифів на теплову енергію ПП “Бонвояж”
Розпорядження № 162 від 7 лютого 2013 року

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

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

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

1. Встановити Приватному підприємству “Бонвояж” тарифи на тепло�
ву енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів, що до�
даються.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керів�

никові апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�

кої державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо ви�
світлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови Київської державної адміністрації Крамаренка Р.М

Голова О. Попов

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції у місті Києві 

26 лютого 2013 року № 13/1005

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської місьької державної адміністрації) 07.02. 2013 № 162

Тарифи
на теплову енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів, що

встановлюються Приватному підприємству “Бонвояж”

№ п/п Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Бюджетні установи 799,98 959,98

2. Інші споживачі (крім населення) 799,98 959,98

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 № 743
“Про капітальний ремонт шляхопроводу на перетині вул. Олени Теліги 

та вул. Фрунзе у Подільському районі”
Розпорядження № 145 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 вул. Олени Теліги та вул. Фрунзе у Подільському районі, в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 червня 2009 року
№ 743 “Про капітальний ремонт шляхопроводу на перетині вул. Олени Те�
ліги та вул. Фрунзе у Подільському 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 вул. Олени Теліги та вул. Фрунзе у Подільському 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

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції у місті Києві 

29 січня 2013 р. за № 7/999

Про встановлення вартості разового квитка 
на проїзд міською електричкою та єдиного проїзного квитка 

“Міська електричка
трамвайні маршрути № 4, 5, 
спеціальні автобусні маршрути № 59, 60, 61 та тролейбусний маршрут № 28”

Розпорядження № 27 від 14 січня 2013 року
Відповідно до пункту тринадцятого додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 “Про вста


новлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” в межах
функцій органу виконавчої влади та з метою належної організації перевезення пасажирів:

1. Встановити вартість разового квитка на перевезення міською елек�
тричкою, яка працює у звичайному режимі руху, у розмірі 1,70 грн.

2. Встановити вартість єдиного разового проїзного квитка на переве�
зення пасажирів у міській електричці (з 6 години 00 хвилин до 9 години
50 хвилин та з 16 години 00 хвилин до 21 години 30 хвилин), яка працює
у звичайному режимі руху, та у трамваях на маршрутах № 4, 5 або у ав�
тобусах № 59, 60, 61, які працюють у звичайному режимі руху на маршру�
тах загального користування,— 2,00 грн.

3. Встановити вартість єдиного разового проїзного квитка на переве�
зення пасажирів у тролейбусах на маршруті № 28 (з 9 години 20 хвилин

до 16 годин 40 хвилин), який працює у звичайному режимі руху, та у
трамваях на маршрутах № 4, 5 або у автобусах № 59, 60, 61, які працю�
ють у звичайному режимі руху на маршрутах загального користування,—
2,00 грн.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�

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

Голова О. Попов

Про створення Київської міської призовної комісії 
з проведення чергового призову громадян України на строкову військову

службу у квітні
травні 2013 року
Розпорядження № 170 від 11 лютого 2013 року

Відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу", Указу Президента України від 09 листопада 2012
року № 635/2012 “Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу та
звільнення в запас військовослужбовців у 2013 році”:

1. Для керівництва і контролю за діяльністю районних призовних комі�
сій створити Київську міську призовну комісію з проведення чергового
призову громадян України на строкову військову службу у квітні�травні
2013 року та затвердити її склад, що додається.

2. Головам районних в місті Києві державних адміністрацій:
2.1. Підвести підсумки осіннього 2012 року призову громадян на стро�

кову військову службу.
2.2. Організувати роботу з підготовки та проведення весняного призо�

ву 2013 року.
2.3. Утворити районні призовні комісії та затвердити їх склад.
2.4. Направити для роботи у районні військові комісаріати на період

підготовки і весь термін проведення призову технічних працівників і дру�
карок.

2.5. Забезпечити районні військові комісаріати автомобільним транс�
портом.

2.6. Укомплектувати районні лікарські комісії лікарями�спеціалістами
та забезпечити їх медикаментами, медичним інструментарієм і санітар�
но�господарським майном.

3. Просити Головне управління МВС України в м. Києві надавати допо�
могу військовим комісаріатам міста Києва у проведенні призову громадян
на строкову військову службу з розшуку призовників, які ухиляються від

призову, забезпечити охорону громадського порядку на призовних діль�
ницях районів міста, Київському міському збірному пункті та на прилеглій
до нього території.

4. Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації):

4.1. Забезпечити роботу міської лікарської комісії з 01 березня до 12
червня 2013 року для проведення контрольного медичного огляду при�
зовників, призваних на строкову військову службу, з проведенням обо�
в’язкового переліку обстежень (ВІЛ, гепатит В, С та сифіліс) відповідно до
Положення про військово�лікарську експертизу в Збройних силах України,
затвердженого наказом міністра оборони України від 14 серпня 2008 ро�
ку № 402, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 листопада
2008 року за № 1109/15800, громадян, які заявили про незгоду з резуль�
татом медичного огляду і рішенням районної лікарської комісії, та пере�
вірки законності рішень стосовно призовників, визнаних непридатними та
тимчасово непридатними до військової служби за результатами призову
та приписки зі 100% охопленням, кандидатів з цивільної молоді для всту�
пу до вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони Укра�
їни та інших військових формувань.

4.2. Забезпечити міську лікарську комісію медикаментами, медичним
інструментарієм і санітарно�господарським майном.
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 5 березня 2013 року

4.3. Забезпечити проведення обстеження призовників у лікувальних
закладах позачергово, безоплатно та в повному обсязі під особисту від�
повідальність керівників лікувальних закладів.

5. Просити військового комісара Київського міського військового комі�
саріату звернутись до директора державного підприємства Київської філії
№ 1 “Концерн військторгсервіс” щодо надання допомоги міському війсь�
ковому комісаріату в організації роботи буфету у приміщенні їдальні Київ�
ського міського збірного пункту, виділити для його роботи обслуговуючий
персонал та забезпечити необхідними продовольчими товарами, пред�
метами матеріально�технічного постачання за відповідними заявками.

6. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації — ке�
рівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо
висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

7. 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)

11.02.2013 N 170

Склад
Київської міської призовної комісії з проведення

чергового призову громадян України
на строкову військову службу у квітнІ
травні 2013 року

Пузанов О. Г. — заступник голови Київської міської державної адмініс�
трації — керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації), голова комісії

Кидонь В. І. — військовий комісар Київського міського військового ко�
місаріату, заступник голови комісії (за згодою)

Лавренюк І. Д. — провідний спеціаліст відділу комплектування та при�
зову Київського міського військового комісаріату, секретар комісії (за зго�
дою)

Деревяга Ю. О. — начальник штабу Головного управління МВС України
в м. Києві (за згодою)

Вітковський В. П. — голова лікарської комісії Київського міського війсь�
кового комісаріату (за згодою)

Арешкович А. О. — заступник директора Департаменту — начальник
управління з організації медичного забезпечення Департаменту охорони
здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Заводський О. В. — помічник військового комісара Київського міського
військового комісаріату з правової роботи (за згодою)

Білий О. К. — начальник відділу з питань мобілізаційної роботи апара�
ту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Шпильовий І. Ф. — перший заступник директора Департаменту транс�
портної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації)

Кучинський М. С. — начальник управління професійної освіти Департа�
менту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації)

Шиян В. І. — заступник начальника відділу розвитку та змісту інфра�
структури освіти управління професійної освіти Департаменту освіти і на�
уки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київ�

ської міської державної адміністрації)
Черкашина Л. Б. — заступник директора Київського міського центру

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Резервний склад членів призовної комісії (на випадок хвороби або
відсутності з інших поважних причин)

Ходоровський А. Л. — перший заступник начальника штабу Головного
управління МВС України в м. Києві (за згодою)

Колобова Я. В. — заступник директора Київського міського центру со�
ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Плачинда О. І. — заступник начальника відділу з питань мобілізаційної
роботи апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації)

Остапенко Т. В. — начальник відділу розвитку та змісту інфраструктури
освіти управління професійної освіти Департаменту освіти і науки, моло�
ді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Зубко А. В. — завідуючий сектором з мобілізаційної роботи Департа�
менту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації)

Бабенко В. І. — головний спеціаліст з мобілізаційної роботи Департа�
менту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

Липін М. Ю. — завідувач сектору кадрового забезпечення Департамен�
ту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 09 березня 2011 року № 313
“Про капітальний ремонт Венеціанського мосту 

через Венеціанську протоку р. Дніпро”
Розпорядження № 172 від 11 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 Венеціанського мосту через Венеціанську протоку р. Дніпро, в межах функцій органу місцевого само

врядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 березня 2011 року
№ 313 “Про капітальний ремонт Венеціанського мосту через Венеціан�
ську протоку р. Дніпро”:

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

ти роботи з капітального ремонту Венеціанського мосту через Венеціан�
ську протоку р. Дніпро (далі — капітальний ремонт Венеціанського мос�
ту).”

2. 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 внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 27 червня 2012 року № 1103
“Про здійснення благоустрою, берегоукріплення та відновлення заплави 

урочища Чорторий у Всеукраїнському парку пам’яті борців за свободу 
і незалежність України у м. Києві”

Розпорядження № 173 від 11 лютого 2013 року
Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 13, 15 Закону України “Про благоустрій

населених пунктів”, враховуючи рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 “Про діяльність виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, з метою продовження строку виконання робіт з бла

гоустрою, берегоукріплення та відновлення заплави урочища “Чорторий”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 червня 2012 року
№ 1103 “Про здійснення благоустрою, берегоукріплення та відновлення
заплави урочища Чорторий у Всеукраїнському парку пам’яті борців за
свободу і незалежність України у м. Києві”:

у пункті 1 цифри “01.01.2013” замінити цифрами та словами “01 черв�
ня 2013 року”;

у пункті 5 слова “Головне управління контролю за благоустроєм” у всіх
відмінках замінити словами “Департамент міського благоустрою та збе�
реження природного середовища” у відповідних відмінках;

у тексті розпорядження слова “Головне управління культури” у всіх від�
мінках замінити словами “Департамент культури” у відповідних відмінках.

Голова О. Попов

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

від 17 січня 2012 року № 63 
“Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів 

до реалізації проектів будівництва та експлуатації багаторівневих паркінгів 
з об’єктами транспортної інфраструктури 
та обслуговування населення у м. Києві”

Розпорядження № 177 від 12 лютого 2013 року
Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо

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

єва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189, та рішень постійно діючої конкурсної ко

місії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового
призначення, незавершеного будівництва, інженерно
транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням ви

конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007 року № 1403 (протоколи
від 28 листопада 2012 року № 27/2012, від 07 грудня 2012 року № 28/2012), з метою підвищення ефективності залучення інвесторів
до розвитку інфраструктури міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17 січня
2012 року № 63 “Про проведення інвестиційних конкурсів із залучен�
ня інвесторів до реалізації проектів будівництва та експлуатації бага�
торівневих паркінгів з об’єктами транспортної інфраструктури та об�
слуговування населення у м. Києві”:

Пункти 4�6 розпорядження викласти у такій редакції:
“4. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по�
годити техніко�економічні показники, містобудівний розрахунок
та/або передпроектні пропозиції та надати їх Департаменту економі�
ки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) в установленому порядку для підго�
товки умов конкурсу,

5. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської місь�

кої ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту ко�
мунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), Управлінню охорони
культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації), Департаменту міського бла�
гоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
районним в місті Києві державним адміністраціям за запитами кому�
нального підприємства виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) “Київтранспарксервіс” на�
давати висновки та інші необхідні матеріали для реалізації інвестицій�
них проектів, зазначених у п. 1 цього розпорядження.

6. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
на замовлення комунального підприємства виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Київ�
транспарксервіс” на безоплатній основі надати містобудівні умови та

обмеження забудови земельних ділянок для підготовки орієнтовних
техніко�економічних показників, містобудівного розрахунку та/або пе�
редпроектних пропозицій по об’єктах, зазначених у п. 1 цього розпо�
рядження”.

2. Перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій, затвер�
джений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 17 січня 2012 року
№ 63 “Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесто�
рів до реалізації проектів будівництва та експлуатації багаторівневих
паркінгів з об’єктами транспортної інфраструктури та обслуговування

населення у м. Києві”, викласти в редакції, що додається.
3. Питання висвітлення в засобах масової інформації змісту цього

розпорядження покласти на заступника голови Київської міської дер�
жавної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

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

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 17.01.2012. № 63 
(в редакції розпорядження

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 12.02.2013 № 177)

ПЕРЕЛІК
об’єктів, які потребують залучення інвестицій

1. Будівництво багаторівневих паркінгів:
1.1. На вул. Хрещатик на ділянці від вул. Інститутської до Європейської

площі у Шевченківському та Печерському районах;
1.2. На площі Івана Франка та вул. Архітектора Городецького на ділян�

ці від вул. Хрещатик до вул. Ольгинської у Печерському районі.
2. Будівництво багаторівневих паркінгів з об’єктами транспортної ін�

фраструктури та/або обслуговування населення біля станцій Київського
метрополітену:

2.1. На вул. Щусєва, 55 (станція метро “Сирецька”) у Шевченківсько�
му районі;

2.2. На вул. Поліській (станція метро “Червоний Хутір”) у Дарницькому
районі;

2.3. На просп. Академіка Глушкова, 1 (станція метро “Виставковий
центр”) у Голосіївському районі;

2.4. На просп. Оболонському, 52 (станція метро “Героїв Дніпра”) у
Оболонському районі;

2.5. На просп. Перемоги, 84 (станція метро “Нивки”) у Шевченківсько�
му районі;

2.6. На просп. Броварському (станція метро “Гідропарк”) у Дніпров�
ському районі.

3. Будівництво паркінгів з об’єктами транспортної інфраструктури
та/або

обслуговування населення;
3.1. На вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі;
3.2. На вул. Крайній у Деснянському районі;
3.3. На вул. Петра Вершигори (напроти будинку № 2) у Дніпровському

районі;
3.4. На просп. Миколи Бажана на ділянці від будинку № 20 до будинку

№ 36 у Дарницькому районі;
3.5. На вул. Бориспільській, 12 у Дарницькому районі;
3.6. На вул. Якова Качури, 66 у Святошинському районі;
3.7. На просп. Академіка Палладіна, 23 у Святошинському районі.
4. Будівництво багаторівневих паркінгів з об’єктами транспортної ін�

фраструктури:
4.1. На просп. Оболонському, 6 в Оболонському районі;
4.2. На просп. Оболонському (на перетині з вул. Героїв Дніпра) в Обо�

лонському районі;
4.3. На просп. Оболонському, 21 в Оболонському районі;
4.4. На просп. Оболонському (навпроти будинку № 20) в Оболонсько�

му районі”.

Заступник голови —
керівник апарату О. Пузанов

Про проведення у 2013 році 
проекту Кiev Fashion Рark

Розпорядження № 182 від 12 лютого 2013 року
Відповідно до статті 22 Закону України “Про столицю України — місто
герой Київ”, статті 32 Закону України “Про місцеве само


врядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 “Про правила благоустрою міста Ки

єва”, враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Київ Фешн Парк” від 11 жовтня 2012 року № 11/10, з метою
привернення уваги громадськості до питань вітчизняної культури та забезпечення розвитку сучасного мистецтва в м. Києві, в ме

жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Підтримати пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю
“Київ Фешн Парк” щодо реалізації у м. Києві проекту Кiev Fashion Рark.

2. Взяти до відома, що відповідальність за організаційно�технічне, фі�
нансове забезпечення проекту Кiev Fashion Рark і вирішення питань, по�
в’язаних з підготовкою та проведенням проекту Кiev Fashion Рark, бере на
себе товариство з обмеженою відповідальністю “Київ Фешн Парк”.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю “Київ Фешн Парк”:
3.1. Забезпечити дотримання Правил благоустрою міста Києва, за�

тверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року 
№ 1051/1051, під час встановлення елементів благоустрою за адресами
згідно з додатком.

3.2. П огоджувати з Департаментом містобудування та архітектури ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) та з комунальним об’єднанням “Київзеленбуд” розміщення
елементів благоустрою в установленому порядку.

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

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

Голова О. Попов

Додаток
до розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

12.12.2013 № 182

Перелік адрес, 
де передбачається встановлення елементів 

благоустрою під час реалізації 
проекту Кiev Fashion Park

Голосіївськин район
зелена зона на проспекті 40�річчя Жовтня, 89�93
зелена зона біля станції метро “Либідська”
сквер на проспекті Науки;
сквер на вул. Маршала Якубовського
сквер на Голосіївській площі
сквер на вул. Льва Толстого, 57
Дарницький район
зелена зона на вул. Костянтина Заслонова, 16 (біля РАЦС Дарниць�

кого району)
зелена зона на проспекті Миколи Бажана
паркова зона біля вул. Академіка Вербицького, 3
паркова зона на вул. Здолбунівській
паркова зона біля станції метро “Позняки” (вул. Драгоманова)
паркова зона на Привокзальній площі
Деснянський район
зелена зона на вул. Марини Цвєтаєвої
зелена зона на вул. Олександра Сабурова від будинку № 12/63 до

будинку № 20
зелена зона вздовж проспекту Володимира Маяковського (від вул.

Теодора Драйзера до вул. Олександра Сабурова)
зелена зона на вул. Володимира Маяковського, 156 (РАЦС Деснян�

ського району)
сквер на вул. Академіка Курчатова (біля кінотеатру “Росія”)
сквер на вул. Мілютенка
Дніпровський район
паркова зона на проспекті Гагаріна, 7 (біля кінотеатру “Ленінград”)
зелена зона вздовж вул. Андрія Малишка
зелена зона вздовж вул. Попудренка
зелена зона вздовж вул. Флоренції
зелена зона на бульв. Верховної Ради
зелена зона на бульварі Праці
зелена зона вздовж проспекту Воз’єднання
зелена зона на проспекті Визволителів
паркова зона на вул. Березняківській (біля озера Тельбін)
сквер на Ленінградській площі, 1
сквер на вул. Плеханова
сквер на вул. Академіка Шліхтера
сквер на вул. Челябінській
Оболонський район
зелена зона вздовж проспекту Маршала Рокосовського;
зелена зона вздовж Мінського проспекту;
сквер на вул. Богатирській;
сквер на вул. Мате Залки біля будинку № 5 та будинку № 5/7
Печерський район
зелена зона на вул. Володимиро�Либідській; 
зелена зона на бульварі Лесі Українки; 
зелена зона на вул. Бастіонній; 
зелена зона на вул. Старонаводницькій; 
Печерський ландшафтний парк (Співоче поле); 
сквер на вул. Архітектора Городецького
Подільський район
зелена зона на вул. Почайнинській;
зелена зона на Інтернаціональній площі;
зелена зона на площі Тараса Шевченка;
зелена зона на вул. Сошенка;
паркова зона на перетині вул. Вишгородської та вул. Білецької;
сквер на вул. Фрунзе (біля будинку № 123 та будинку № 125)

Святошинський район
паркова зона на перетині вул. Картвелішвілі та вул. Генерала Пота�

пова;
сквер біля вул. Миколи Краснова та вул. Семашка;
сквер біля вул. Львівська та Івана Крамського;
сквер на проспекті Перемоги, 117 (біля кінотеатру “Екран”);
сквер біля проспекту Леся Курбаса та вул. Героїв Космосу
Солом’янський район
зелена зона на вул. Сурикова;
зелена зона на вул. Івана Клименка, 21;
зелена зона на вул. Пироговського;
зелена зона на вул. Краснодонській;
зелена зона на Чоколівському бульварі, 25;
зелена зона на Севастопольській площі;
зелена зона на вул. Урицького;
зелена зона на вул. Суздальській;
паркова зона на вул, Івана Лепсе, 9�в;
паркова зона на вул. Гайовій
паркова зона на вул. Героїв Севастополя (біля кінотеатру “Тампе�

ре”);
сквер на проспекті Повітрофлотському, 43;
сквер на проспекті Повітрофлотському, 70;
сквер на бульварі Івана Лепсе, 1;
сквер на бульварі Івана Лепсе, 77;
сквер на бульварі Івана Лепсе, 83;
сквер на вул. Ползунова (біля Південного залізничного вокзалу);
територія парку “Відрадний” (вул. Героїв Севастополя)
Шевченківський район
зелена зона на вул. Олеся Гончара, № 5�7
зелена зона на вул. Костьольній
зелена зона вздовж вул. Глибочицької та вул. Соляної
зелена зона біля вул. Юрія Коцюбинського та вул. Павлівської
зелена зона на вул. Тешебаєва
зелена зона вздовж вул, Мельникова, 33�51
зелена зона на вул. Овруцькій, 27
зелена зона на вул. Мануїльського
зелена зона на вул. Зоологічній
зелена зона на вул. Івана Гонти
зелена зона на проспекті Перемоги (від будинку № 54 до будинку

№ 66)
зелена зона вздовж Подільського узвозу
зелена зона на вул. Горького
паркова зона біля Національного технічного університету (проспект

Перемоги)
паркова зона біля вул. Вільгельма Піка та вул. Салютної
паркова зона вздовж вул. Олени Теліги
сквер біля вул. Олеся Гончара та вул. Михайла Коцюбинського
сквер на вул. Олеся Гончара, 57
сквер на вул. Артема (біля будинку № 16 та будинку № 18)
сквер на вул. Кудрявській, 23
сквер на вул. Артема (біля будинків № 27, 28, 86, 87�89а, 80�84)
сквер на вул. Павлівській, 3
сквер на вул. Щербакова, 58 (біля кінотеатру “Нивки”)
сквер на вул. Білоруській, 1
сквер на вул. Пугачова, 17 (біля РАЦС Шевченківського району).

Заступник голови — 
керівник апарату О. Пузанов
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Переможців двох творчих 
заходів вшанували в мерії
У Колонній залі підбили підсумки профспілкових конкурсів 
самодіяльності та вишивки

У перший день весни справжнє

свято подарували працівникам —

учасникам конкурсів Об’єднання

первинних профспілкових органі�

зацій Київради та КМДА. В уро�

чистій атмосфері вони приймали

вітання, демонстрували свої талан�

ти та насолоджувалися виступами

гостей. Сюрпризом від міської ад�

міністрації став невеличкий кон�

церт Національного Президент�

ського оркестру України під керів�

ництвом народного артиста Анато�

лія Молотая та його солістів, зок�

рема відомого виконавця Володи�

мира Засухіна. На свято завітав і

голова КМДА Олександр Попов.

"У перший день весни мені приєм�

но привітати талановитих людей,

які зібралися в цій залі,— звернув�

ся він до учасників.— У нашому

динамічному житті, на жаль, часто

не вистачає часу для реалізації сво�

їх можливостей і талантів. Дуже

добре, що у нас є конкурс, який до�

зволяє всім бажаючим себе про�

явити".

Нагадаємо, конкурс "Зорепад та�

лантів�2013" проводився у кількох

номінаціях: вокальний жанр (ес�

традна, авторська (бардівська) та

народна пісні), хореографічний

жанр (класичний, народний, сучас�

ний, спортивний та бальні танці),

художнє слово (класична, сучасна та

авторська поезія), інструменталь�

ний жанр (гра на різних інструмен�

тах). Учасників "Зорепаду талантів�

2013" оцінювало фахове журі: ком�

позитор та співак Анатолій Лаврін�

чук, заввідділом народного та сучас�

ного танцю Київської муніципаль�

ної української академії імені Сержа

Лифаря Олександр Нестеров, перша

скрипка Державного камерного ан�

самблю "Київські солісти" Сергій

Топоренко, начальник управління

культури, туризму та охорони куль�

турної спадщини Оболонської РДА

Ліана Розмаїта, головний редактор

журналу "Дніпро" Микола Луків та

голова журі — народний артист

України Анатолій Матвійчук. При�

ємно, що поважне журі відзначило

професійний рівень учасників кон�

курсу, і кілька переможців, серед

яких журналіст редакції газети "Хре�

щатик" Ірина Щербата, отримали

найвищу кількість балів — 60. "Голо�

ва журі Анатолій Матвійчук дуже

високо оцінив окремі номери і на�

віть готовий запросити переможців

нашого конкурсу на свої концер�

ти",— відзначила організатор заходу,

голова ОППО Київради та КМДА

Віра Белей.

Цьогоріч започаткований ще

один конкурс талантів — у вишив�

ці. Він покликаний залучити моло�

де покоління до українських тра�

дицій та мистецтва і має назву

"Рідна Україна — пісень і вишивок

країна". Роботи приймалися у но�

мінаціях вишиванка, обрядова ат�

рибутика (рушники), ікона, побу�

това атрибутика, картини та деко�

ративне панно. Переможців тут

обирали фахівці, а кращі роботи

прикрасили у день свята Колонну

залу.

Напередодні Міжнародного жіно�

чого дня всі лауреати конкурсів от�

римали привітання, дипломи, квіти

та грошові премії від ОППО Київра�

ди та КМДА. "5 березня Київський

міський комітет профспілки дер�

жавних установ міста Києва прово�

дить святкові заходи до 8 березня, і

сім переможців нашого конкурсу

виступатимуть на міському рівні,—

розповіла "Хрещатику" Віра Бе�

лей.— До складу нашого об’єднання

входять 65 організацій і будь�який

працівник — член профспілки може

взяти участь у конкурсі. Серед на�

ших переможців є і водії, і приби�

ральниці, і начальники відділів, і ке�

рівники організацій, абсолютно різ�

ні категорії людей". За її словами,

конкурс "Зорепад талантів" прохо�

дить раз на два роки, а в наступному

році Об’єднання первинних проф�

спілкових організацій Київради та

КМДА проводитиме спортивні зма�

гання "Праця і спорт ведуть до ви�

сот"

У столиці розпочинається
модний тиждень
Завтра в "Мистецькому Арсеналі" стартує Ukrainian Fashion Week
Марія БЄЛЯЄВА
"Хрещатик"

З 6 по 10 березня в
м зейном омпле сі
"Мистець ий Арсе-
нал" триватим ть по-
ази дизайнерів в
рам ах 32- о У раїн-
сь о о тижня моди.
За ці дні на поді мі
промайн ть 39 о-
ле цій 51 дизайнера
на сезон "Осінь-зима
2013/2014". Крім то-
о, на тижні моди
презент ють спеці-
альні прое ти "Рет-
роспе тива а сес -
арів раїнсь их ди-
зайнерів" та Fashion
Move On, провед ть
міжнародний р лий
стіл "Дизайнери "но-
вих" раїн на fash-
ion-рин "старої"
Європи".

Цьогоріч Український

тиждень моди відбувати�

меться раніше, ніж зазви�

чай, і збігатиметься з Між�

народним жіночим днем.

Тож захід стане чудовим по�

дарунком представницям

жіночої статі, які стежать за

модою. "Час дуже зручний

для заходу, бо маємо певний

інформаційний простір. Ми

впритул наблизилися до Па�

ризького тижня моди і збіга�

ємося у часі лише з Токій�

ським",— пояснила органі�

затор Українського тижня

моди Ірина Данилевська.

У 32�му Українському

тижні моди бере участь 51

дизайнер, 15 з яких пред�

ставлять свої колекції у рам�

ках проектів New Names та

Fresh Fashion, майданчиків

"нової хвилі" української

моди. Серед постійних учас�

ників — Лілія Пустовіт, Вік�

торія Гресь, Віктор Анісі�

мов, Олексій Залевський,

Олена Буреніна, Лілія Літ�

ковська, Андре Тан, Серж

Смолін для IDoL тощо. На�

гадуємо, що традиційно ди�

зайнери показують своє ба�

чення модних тенденцій на

півроку вперед, тож цього

разу демонструватимуться

колекції сезону prеt�a�porter

"Осінь�зима 2013—2014".

Крім основних показів,

під час Ukrainian Fashion

Week презентують й окремі

fashion�проекти за участі

українських дизайнерів. Так

6 березня відкриється спіль�

ний для UFW та журналу

ELLE Україна проект "Рет�

роспектива аксесуарів укра�

їнських дизайнерів", який

стане першою спробою ак�

центувати увагу на наявно�

сті та перспективності ліній

аксесуарів вітчизняних ди�

зайнерів. А вже 8 березня

Ukrainian Fashion Week

представить проект Fashion

Move On, що продемонструє

співпрацю творчих особис�

тостей з різних сфер — ре�

жисерів, блогерів, моделей і

сучасних митців, яка вті�

люється у трейлери або ко�

роткометражні фільми, що

яскраво ілюструють настрій

та філософію, ідею та кон�

цепцію дизайнерських

брендів. Окрім fashion�відео

(знятих за останній рік

брендів LITKOVSKAYA,

P O U S T O V I T ,

kameskakononova, OMELYA,

sasha. kanevski, ARTEMK�

LIMCHUK) буде презенто�

вано фільм про світову топ�

модель Ірину Кравченко

(Україна) від Юлії Романов�

ської та ексклюзивне відео

про роботу дизайнерів над

колекціями. Окрім цього, 9

березня запланований круг�

лий стіл "Дизайнери "нових"

країн на fasion�ринку "ста�

рої" Європи", де обговорю�

ватимуть питання просуван�

ня дизайнерів країн постра�

дянського простору на євро�

пейські fashion�ринки. У

продовження теми на спеці�

альному показі представ�

лять свої колекції Айнур Ту�

рісбек (Казахстан) та Костя

Омеля (Україна).

Повністю ознайомитися з

презентованою програмою

32�го Ukrainian Fashion Week

можна на сайті fashionweek.

ua. А всі, хто бажають побу�

вати на показах, але не ма�

ють запрошень, можуть що�

денно долучатися до модної

події за допомогою он�лайн

трансляцій.

Організатори Українсько�

го тижня моди звернули ува�

гу і на просування вітчизня�

них дизайнерів у світі. Зок�

рема керівник міжнародної

виставки TRANOЇ (Париж)

David Hadida після знайом�

ства з українськими дизай�

нерами запросив шістьох із

них (BEVZA, BEKh,

DS'Dress by ALONOVA,

ELENAREVA, v o z i a n o v)

до участі в ній. Також мину�

лого року наші дизайнери

брали участь у виставках

WHITE (Мілан) та WHOТS

NEXT Pret�a�Porter Paris

(Париж)

Незабаром вітчизняні дизайнери представлять своє бачення модно о сезон "Осінь-зима 2013—2014"

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

У Колонній залі КМДА пройшов ала- онцерт та на о-
родження переможців одраз двох он рсів Об’єднан-
ня первинних профспіл ових ор анізацій Київради та
КМДА — "Зорепад талантів-2013" та "Рідна У раїна —
пісень і вишиво раїна". Прис тні змо ли помил ватися
ращими вишиваними роботами та поч ти ла реатів
он рс самодіяльності.

Ор анізатор он рсів, олова ОППО Київради та КМДА Віра Белей та член ж рі,
оловний реда тор ж рнал "Дніпро" Ми ола Л ів задоволені висо им рівнем
під отов и часни ів

На ала- онцерті ла реати он рс "Зорепад талантів-2013" приймали вітання
та представляли свої номери
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Департамент земельних рес рсів
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

О олош є он рс на заміщення ва антної посади:

1.Головний спеціаліст відділ земле строю Оболонсь о о район
правління земле строю;
Основні обов'яз и:

- втілює в життя відповідном адміністративном районі міста, в межах
своєї омпетенції, політи Департамент щодо ви онання заходів, пе-
редбачених Про рамою земельної реформи м. Києві;

- роз лядає, в межах своєї омпетенції, звернення ромадян, підпри-
ємств та ор анізацій, що стос ються земельних відносин.
Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів: освіта вища, зем-

левпоряд вання та адастр або юридична, за освітньо — валіфі ацій-
ним рівнем ма істра, спеціаліста; стаж роботи за фахом на державній
сл жбі не менше 1 ро або стажем роботи за фахом в інших сферах не
менше 3 ро ів.

На заміщення посади:
2.Головний спеціаліст відділ моніторин правління по онтролю
за ви ористанням та моніторин земель
Основні обов'яз и:

- здійснює самоврядний онтроль за додержанням власни ами землі та
земле орист вачами земельно о за онодавства, встановлено о режи-
м ви ористання земель відповідно до їх цільово о призначення та
мов надання.

Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів:
- освіта вища, за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста.

До менти на часть он рсі подаються до се тора з адрової робо-
ти Департамент земельних рес рсів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) протя ом 30 днів з дня
п блі ації о олошення в азеті, за адресою: в л. Хрещати , 32-а, м. Київ,
01601, аб. 220, телефон для довідо 202-79-89.

Департамент льт ри ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
о олош є он рс на заміщення ва антних посад: заст пни а начальни а відділ
апітальних в ладень, матеріально-технічно о забезпечення за ладів льт ри;
оловно о спеціаліста відділ з питань релі ій (за стро овим тр довим
до овором); оловно о спеціаліста-юрис онс льта се тор правово о
забезпечення, провідно о спеціаліста планово-е ономічно о відділ (за
стро овим тр довим до овором).

Вимо и: вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо-
валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста: стаж роботи для заст пни а
начальни а відділ за фахом державній сл жбі на посаді оловно о спеціаліста
не менше 3-х ро ів або стаж роботи за фахом не менше 5-ти ро ів; для оловно о
спеціаліста відділ з питань релі ій вища освіта спеціально о професійно о
спрям вання; для оловно о спеціаліста-юрис онс льта се тор правово о
забезпечення стаж роботи за фахом на державній сл жбі не менше 2-х ро ів або
за фахом в інших сферах не менше 3-х ро ів, для провідно о спеціаліста планово-
е ономічно о відділ стаж роботи за фахом державній сл жбі на посаді
провідно о спеціаліста не менше 1- о ро або стаж роботи за фахом не менше
2-х ро ів".

До менти приймаються протя ом місяця за адресою: м. Київ-01004,
б львар Т.Г. Шевчен а, 3.

Довід и за тел. 279-52-82; 279-72-51.

У зв'яз із зростанням мінімальної заробітної плати, цін на енер орес рси,
матеріали, тощо, ТОВ Фірма "Квартет" ЛТД 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 р. №869, подані до Київсь ої місь ої державної адміністрації на
встановлення. Стр т ра, періодичність та стро и надання посл відповідають
вимо ам розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) від 09.03.2011 р. №307 та розміщені на інфор-
маційних стендах під'їздах б дин ів.

За важення і пропозиції приймаються за адресою: м. Київ, пр. 40-річчя
Жовтня, 118-б протя ом 14 днів з дня повідомлення про встановлення тариф .

Тел. 258-69-15

№ п/п Адреса Тариф, рн Тариф 1- о поверх , рн

1 В л. Д бініна, 6 3,44 2,83

2 В л. О. Тр тен а, 9-6 3,93 3,06

3 Пров. В. Ж овсь о о, 8/17 1,90 1,90

4 В л. Ломоносова, 53 5,91 5,91

5 Пров. В. Ж овсь о о, 14 4,49 4,49

Солом'янсь ий районний с д м. Києва (м. Київ, в л. М. Кривоноса, 25,
аб. 17) ви ли ає на 10.30 25.03.2013 ро Павлючен а Володимира Володими-
ровича, 28.02.1988 р.н. я відповідача по цивільній справі за позовом
ПАТ "А ціонерний бан "Е спрес-Бан " до Павлючен а Володимира Володи-
мировича про стя нення забор ованості.

При цьом повідомляємо, що в разі вашої неяв и в с дове засідання без
поважних причин або не повідомлення про причини своєї неяв и, с д виріш є
справ на підстав наявних ній до азів.

С ддя В.В. Лазарен о

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає я відповідачів Дерев'янч Нін
Степанівн та ТОВ "ВВ — Автолізин " на роз ляд цивільної справи за позовом
ПАТ "АКБ Бан " до Дерев'янч Н.С., ТОВ "ВВ -Автолізин " про звернення стя нення
на предмет іпоте и та стя нення забор ованості. Роз ляд справи відб деться
07.03.2013 р. о 14:30 в приміщенні Деснянсь о о районно о с д м. Києва
(пр. Мая овсь о о, 5-В, аб. 17).

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

Втрачені дипломи ма істра №21363177 від 25.01.2003 та ба алавра
№ 17288303 Київсь о о Національно о ніверситет імені Тараса
Шевчен а (юридичний фа льтет) на ім'я Балиць ої Оль и Станіславівни
вважати недійсними.

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

Відповіді на сканворд 
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Спортивні новини

Легка атлетика. Національна збірна вдало 
виступила на чемпіонаті Європи
В неділю шведсь ом місті Гетебор завершилася онтинентальна

першість з ле ої атлети и залі. Вітчизняні спортсмени вдало вист пили
на зма аннях, виборовши 4 медалі — 2 "золота", "срібло" та "бронз ". На
найвищ сходин п’єдестал пошани піднялися Оль а Салад ха та Ната-
ля Л п . Оль а на шлях до перемо и впевнено здолала он ренто
се торі для потрійно о стриб а. У фіналі раїн а вже першій спробі
встановила новий власний та національний ре орди, стрибн вши на 14 м
88 см. При цьом їй вдалося випередити найближч переслід вач на 58
см. А Наталі Л п не б ло рівних бі на 800 метрів. Час спортсмен и
становить 2 хв 0,36 се . "Срібло" на зма аннях з бі здоб ла Марія Рє-
мєнь, я а спринті на 60 м по азала др ий рез льтат — 7,1 се . Щоправ-
да, та ий самий час мала і переможниця забі Тезджан Наімова з Бол а-
рії. Тож лише фотофініш визначив розподіл місць. І наостано , "бронз "
для раїнсь ої збірної принесла п’ятибор а Анна Мельничен о. Завдя и
вдало проведеном чемпіонат , національна оманда підс м посіла 4-
те місце за альном залі

Художня гімнастика. Українські грації вибороли дві
медалі на Гран�прі в Москві
З 1 по 3 березня столиці Росії тривав міжнародний т рнір Гран-прі

Мос ва-2013, на я ом вист пили імнаст и з понад 30 раїн світ . Збір-
н У раїни в р пових вправах представляли спортсмен и Ш оли Дерю-
іних: Єв енія Гомон, Олена Дмитраш, Світлана Про опова, Оле сандра
Гридасова, Валерія Г дим. Др о о березня с мі ба атоборства, я е
одночасно є і валіфі ацією до першо о етап серії Гран-прі, збірна У ра-
їни стала бронзовим призером із іль істю балів 30,550. Перше місце
здоб ла оманда Росії (32,600), др ими б ли бол ар и (31,350). А вже 3
березня фіналах Гран-прі наша оманда р пових вправах двічі підні-
малася на п’єдестал за "сріблом". Перша медаль за вправ з п’ятьма б -
лавами, др а — три м’ячі і дві стріч и. "Золото" дісталося оманді Росії,
"бронза" — Бол арії

Фехтування. Вітчизняна команда шаблісток — 
переможниця етапу Кубка світу
Жіноча збірна У раїни з фехт вання на шаблях с ладі Оль и Харлан,

Оль и Жовнір, Олени Вороніної та Галини П нди посіла перше місце в о-
мандном т рнірі на етапі К б а світ , що відб вся в Болоньї (Італія). На
шлях до перемо и наші дівчата здолали спортсмено із Респ блі и Корея
(45:42), Польщі (45:34) і США (45:43). У вирішальном двобою вони здо-
б ли перемо над осподар ами т рнір італій ами (45:41), "бронза" —
збірної Амери и

Спортивна гімнастика. Олег Верняєв став срібним
призером на “American Cup”
В амери ансь ом Уорчестері відб вся престижний міжнародний т рнір

зі спортивної імнасти и “American Cup”. У раїна на цих зма аннях б ла
представлена Оле ом Верняєвим. У підс м вітчизняний імнаст, набрав-
ши 87,298 балів, з мів обійти срібно о призера Олімпійсь их і ор-2012
Марселя Н єна з Німеччини (87,031), але пост пився переможцю т рні-
р Дже об Далтон (89,398)

Температура 	9°С

Атм. тиск 756 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 82 %

Температура 	2°С

Атм. тиск 756 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 62 %

Температура 	4°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 66 %

Прогноз погоди на 5 березня 2013 року

ОВНИ, я що вас немає міцно о тил , впевненість собі три-
мається на волосинці, при от йтеся до підст пних переш од. Тре-
н йте реа цію, розвивайте прони ливість, с оріше за все, вам зна-
добиться тілесна чи психоло ічна лабільність. Я що поч ваєтеся
епсь о, дбайте про здоров’я, іна ше боляч и перейд ть хроніч-
н форм .
ТЕЛЬЦІ, ймовірність ділових невдач висо а, не е сперимент й-

те з ризи ом, в онитві за острими відч ттями — про раєте. Я що
др запропон є вам часть принадном , але небезпечном про-
е ті, і оли ви не в силах відмовитися від спо си, дерзайте! Дійте
швид о, сміливо і мобільно підлаштов йтеся під мінливі сит ації.
БЛИЗНЯТА, при от йтеся до биття орщи ів. Дов ола атмосфе-

ра онфронтації, розбіжності з начальни ом, партнером, діловими
он рентами мож ть дійти до стадії сенсаційно о с андал . Я що
ви надаєте посл и іншим людям, б дьте отові до незадоволено-
сті лієнтів, їх апризів, нездійсненних вимо .
РАКИ, чвалати хвості протипо азано, я що ваші обов’яз и

входить а тивна діяльність, не зниж йте темп, б дьте оперативни-
ми, винахідливими, пра ніть до опатися до с ті предмета, дос о-
нало все вивчити. Можливі ло альні онфлі ти з оле ами по робо-
ті, не нама айтеся доводити свою правот , відстоювати точ зо-
р , а смиренно несіть тя ар залежності від ч жих інтересів, вимо ,
потреб.
ЛЕВИ, надмірна впевненість собі є від л аво о і може перей-

ти р йнівний авантюризм. Грайте та не за равайтеся, життєва
арена — це місце, де вам відведено роль а тора тра ічних омедій
з неприємними побічними наслід ами. Я що війшли в раж і від-
мовитися від ненаситно о бажання зірвати ба атий ш ( в роман-
тичній, діловій, фінансовій сфері) сил немає, знайте — за цю слаб-
ість доведеться заплатити новими проблемами.
ДІВИ, дов ола зловісна розова атмосфера з ромами та блис-

ав ами, поводьтеся дипломатично, візьміть емоції під онтроль,
не підливайте масла во онь с тичо . Це за рож є розривом від-
носин з при оломшливим с андалом, де все таємне стане явним,
на поверхню виплив ть хворобливі образи та різний бр д, на опи-
чений в мин лом .
ТЕРЕЗИ, зась лінощам! Від вас вима ається б ти а тивними,

мітливими ви он вати все прис ореном темпі. Не ви лючені
сит ації аврал , поломо , неполадо , дезінформації, онфлі тів з
оле ами, підле лими. Прорах вати все з метою рентабельності
дій та отримання прод тивно о рез льтат б де с ладно.
СКОРПІОНИ, день землетр сний, повітрі пахне бан р тством,

і хоча ризи ваша рідна стихія, переля ом ( ни н вши збит ів) мо-
ж ть обійтися лише пра тичні С орпіони, я их є нюх на приб т-
и; є за роза про олотися з інвестиціями та додат овими заробіт-
ами, операціями півлі-продаж , починів сфері ре лами і шо -
бізнес .
СТРІЛЬЦІ, для розд мів час обмаль. Ваші бажання – пот жний

детонатор, проте це не означає, що ви можете безтямно по оря-
тися першом ж спонтанном імп льс . Перш ніж зробити той або
інший вчино , певніться, що це піде на бла о і не завдасть ш оди
вам, сім’ї, помеш анню, стос н ам з домочадцями. Я і нині чом сь
та і дратівливі, а це прово є відповідн а ресію вашій д ші.
КОЗОРОГИ, облиште ініціативний пост п, день армічний, спо-
та ріхів йде через за острення хронічних хвороб. Пра ніть до
армонії в д ші і робіть лише необхідне. Б дьте в рай обережни-
ми, надаючи ом сь термінов допомо та переб ваючи в дорозі,
за ермом, на во залі, в аеропорт , с пермар еті, я ом -неб дь
за ритом за ладі. Не варто з’ясов вати стос н и з неврівноваже-
ними людьми, особливо я що підґр нтям для с переч и є онфлі т
пере онань, світо лядів.
У ВОДОЛІЇВ день авантюр, при од, е спериментів стосовно по-

ш ів нових про ресивних шляхів, що є вашою особливою слаб іс-
тю. Але не заб вайте, що б дь-я ий почин здатний прийняти вель-
ми ритичний оберт. На вашом шлях мож ть з’явитися неперед-
бачені с ладнення. С оріше всьо о, ви зіт нетеся з фінансовою,
юридичною, технічною або психоло ічною проблемою, я дове-
деться терміново с вати. Том на лаври перемо и не розрахов й-
те, отримаєте їх пізніше ...
РИБИ, прибор айте а ресивно о они а в собі, це за рож є

травматичними сит аціями, фатальними р йнаціями взаємин.
Найпре расніші лицарсь і пориви, он рентний азарт, імп льси
творчо о натхнення матим ть неприємні наслід и, я що ви не з -
мієте тримати себе в р ах...

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  5  Б Е Р Е З Н Я

ранок день вечір

"Динамо" не втримало 
перемогу над "Кривбасом"
Відновився вітчизняний чемпіонат України з футболу
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Цими вихідними
пройшли матчі 19
т р Прем’єр-лі и
У раїни. Столичне
“Динамо” невдало
старт вало др ій
частині чемпіонат ,
зі равши з риво-
різь им “Кривбасом”
нічию 1:1. Забивши
першими, ияни не
змо ли втримати
здоб т перева .
Цей рез льтат від и-
н в оманд Оле а
Блохіна на четверт
сходин т рнірної
таблиці. Лідир вати
ж продовж є донець-
ий “Шахтар”, я ий
вдома впевнено здо-
лав опір л ць ої “Во-
лині” — 4:1.

У заключному матчі 

дев’ятнадцятого туру сила�

ми повинні були помірятися

футболісти київського “Ди�

намо” і “Кривбасу”.

Господарі  перед матчем

опинилися на четвертому

місці, оскільки “Металіст” у

домашньому двобою проти

донецького “Металурга”

здобув перемогу з рахунком

3:2 і перемістився на третю

сходинку.

Столичні футболісти з

перших же хвилин спробу�

вали прибрати гру під свій

контроль, однак помітний

поспіх вплинув на якість гри

“синьо�білих”. Гості ж спо�

кійно діяли на контратаках і

постійно тримали оборону

суперника в напрузі. До се�

редини першого тайму

команди на двох змогли

здійснити всього три удари

по воротах. Перший дійсно

небезпечний момент у матчі

створили футболісти київ�

ського клубу. На 35 хвилині

Олег Гусєв пішов з лівого

фланга в штрафну і завдав

прицільного удару у дальній

верхній кут воріт. Лише ре�

акція голкіпера “Кривбасу”

не дозволила м’ячу влетіти у

сітку. Через кілька хвилин

Андрій Ярмоленко пробив

з�за меж штрафного, але й

цього разу на висоті був во�

ротар гостей, відбивши не�

простий м’яч. Помітно кра�

ще почали діяти “динамів�

ці” у кінцівці першого тай�

му, однак голів до перерви

так зафіксовано і не було.

Не минуло й кількох хви�

лин другого тайму, як раху�

нок на табло став 1:0. Браун

Ідейє легко розправився з за�

хисником “Кривбасу” і з лі�

нії штрафного майданчика

пробив по воротах, але влу�

чив точно в хрестовину. М’яч

відскочив у поле, де першим

на добиванні в районі оди�

надцятиметрової позначки

був Лукман Аруна, який і

відкрив рахунок в цьому мат�

чі. З плином часу динамівці

лише додавали, спрямову�

ючи на ворота суперника од�

ну атаку за іншою. На 64 хви�

лині кияни занадто захопи�

лися у нападі і ледь не попла�

тилися за це. Гості розіграли

швидку комбінацію, яку за�

вершував Володимир При�

йомов — на щастя для місце�

вих вболівальників м’яч влу�

чив у штангу воріт.

На жаль, столичні футбо�

лісти не сприйняли своєрід�

не попередження “Кривба�

су” і на 72 хвилині у схожій

ситуації пропустили. Воло�

димир Прийомов відкрився

на лівому куті штрафного

майданчика і пробив по во�

ротах, м’яч зачепив Євгена

Хачеріді і полетів точно в

дальню “дев’ятку”. Рахунок

став 1:1, а до кінця зустрічі

часу залишалося все менше.

При розіграші чергового

стандарту криворіжці знову

потурбували стража воріт

“Динамо”. Федорчук виграв

боротьбу на другому поверсі

після закидання в штрафну і

пробив по воротах, направ�

ляючи м’яч під поперечину,

але Олександр Шовков�

ський встиг вистрибнути і

врятував свою команду від

поразки. Ближче до завер�

шення матчу темп гри став

значно вищим, однак ані

господарям, ані гостям так і

не вдалося схилити шальки

терезів на свою користь. У

підсумку зустріч завершила�

ся з рахунком 1:1.

Лідирувати в чемпіонаті

продовжує донецький

“Шахтар”, який вдома впев�

нено здолав опір луцької

“Волині” — 4:1. А дніпро�

петровський “Дніпро”,

який наразі займає другу

сходинку, виявився сильні�

шим за столичний “Арсе�

нал” — 3:0
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Цей день в історії 5 березня

1827 – народився Леонід Глі-
бов, раїнсь ий поет, пись-
менни , більш відомий я бай-
ар
1836 – Семюель Кольт почав

промислове виробництво ре-
вольвера 34- о алібр
1868 – в Ан лії запатентова-

но степлер
1939 – Київсь ом ніверси-

тет присвоєно ім'я Тараса
Шевчен а
1961 – народилася Олена

Я овлєва, російсь а іноа тор-
а ("Інтердівчин а", "Ан ор, ще
Ан ор!")
1979 – амери ансь ий ос-

мічний апарат "Вояджер-1" до-
ся н в планети Юпітер
2000 – ан лійсь і вчені впер-

ше в світі провели спішн опе-
рацію з лон вання свиней

Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д

Х Р Е Щ А Т И К
одне з племен
стародавньої

Італії
забава

одиниця
довжини
6,096 м
(ан .)

первісна
печерна
людина

очова сімейна
р па (мон ол.)

східний вітер

фран. х дожни
с льптор
19-20 ст.
"За охані"

несподване
поч ття страх

вели і свійсь і
тварини

нім. жіноче ім’я

пра нення,
бажання

жіноче ім’я
(ле а)

південь У раїни

дав. рец.
поети й співці

солод а
страва (сироп
+ желатин)

р.
письменни
"Авірон"

місь ий олова

по они,
при рашені
золотими

поз ментами,
бахромою

ідроло ацій-
ний пристрій

Історія
У раїни-Р сі
р. істори

місто Китаї
р.

письменни
"Хмельниць ий"

рошова
одиниця
Албанії

раби в м с л.
раїнах

(сер.віч.)
ін’є ція

ощадливість
вічнозелені

воло і тропічні
ліси

невели а
льтова

спор да (дав.
Рим. еллініст)

Півзахисни "Динамо" Л ман Ар на (на передньом плані) від рив рах но матчі проти "Кривбас "
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