
Дарниця стимулює розвиток Києва
Район є одним з найперспективніших в реалізації Стратегії розвитку Києва

Якісні зміни в медицині
тривають
Цьогоріч реформи в галузі охорони здоров’я переходять на новий рівень
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

У мин лом році систе-
ма охорони здоров’я в
Києві продовж вала
ф н ціон вати в мовах
змін. Та , продовж
2012 ро здійснювала-
ся робота, спрямована
на реформ вання ал -
зі, подальше вдос она-
лення її ф н ціон ван-
ня, поліпшення дост п-
ності, я ості та своє-
часності медичної до-
помо и, раціонально о
ви ористання наявних
рес рсів. Коле ія Де-
партамент охорони
здоров’я презент вала
рез льтати роботи за
рі мин лий та о рес-
лила перспе тиви роз-
вит ал зі на ниніш-
ній.

Наразі в столиці тривають ро�

боти з розділення первинної та

вторинної ланки надання ме�

дичних послуг, створення амбу�

латорій сімейної практики. В

2012�му було відкрито 81 таку

установу, завдяки чому первин�

на медико�санітарна допомога

стала доступнішою для киян.

Всього в столиці зараз діє 125

амбулаторій.

За словами директора Депар�

таменту охорони здоров’я Віта�

лія Мохорєва, в пілотних райо�

нах — Дарницькому та Дніпров�

ському — радіус наближеності

населення до лікаря скоротився

від 2�7 км до 500�700 метрів. За�

галом у рамках впровадження

реформи створено 9 центрів пер�

винної медико�санітарної допо�

моги та 5 консультативно�діа�

гностичних центрів у зазначених

районах. Окрім того, підготовле�

но проект рішення зі створення

16 центрів ПМСД та 8 КДЦ.

Задля зниження материн�

ської й перинатальної захворю�

ваності та інвалідності в 2012

році було відкрито Перинаталь�

ний центр на базі Київського

міського пологового будинку

№ 7 — це перший бюджетний

медзаклад, сертифікований від�

повідно до стандартів якості

ISO 9001.

Якісні зміни відбулися і в

системі надання екстреної та

невідкладної медичної допомо�

ги, які призвели до зменшення

часу доїзду бригад “швидкої” на

виклики та поліпшення якості

надання цієї допомоги киянам.

Як зазначив Віталій Мохорєв,

нині близько 70 % бригад екс�

треної медичної допомоги вкла�

даються в 10�хвилинний норма�

тив. Торік у жовтні було введено

в дію модернізовану автомати�

зовану інформаційно�диспет�

черську систему Київської місь�

кої станції швидкої медичної

допомоги, яка забезпечує

управління процесом в режимі

реального часу.

В 2012 році збільшили і ви�

датки на медикаменти з розра�

хунку на один виклик “швид�

кої” у 6 разів — до 36 гривень.

Також було закуплено 67 авто�

мобілів та створено 16 додатко�

вих пунктів тимчасового базу�

вання бригад.

Покращилося і забезпечення

медикаментами населення.

Зокрема розроблено алгоритм

забезпечення пільгових катего�

рій громадян, які отримують

“Картку киянина”, ліками віт�

чизняних виробників зі зниж�

кою 25�30 % та впроваджено пі�

лотний проект з державного ре�

гулювання цін на лікарські за�

соби для хворих на гіпертонічну

хворобу.

Позитивні зрушення відчули і

самі працівники медичної галу�

зі. Завдяки впровадженню сти�

мулюючих надбавок у медиків

первинної ланки Дарницького

та Дніпровського районів з ура�

хуванням обсягу та якості робо�

ти зарплата лікаря зросла до 

7 тис. грн, медичної сестри — до

5 тис. грн. Для цих цілей додат�

ково було виділено 10 млн грн.

А з метою забезпечення праців�

ників житлом було відведено зе�

мельну ділянку на вул. Підви�

соцького, 4В (тут планується

побудувати понад 200 квартир:

50 % — кошти населення, 

50 % — залучені кошти).

За словами пана Мохорєва,

такі стимули будуть збережені і

в цьому році та дадуть змогу ви�

рішити кадрову проблему в га�

лузі охорони здоров’я. 

За словами заступника голо�

ви КМДА Віктора Коржа, якісні

зміни в галузі охорони здоров’я

триватимуть. “Зі стратегічних

завдань варто відзначити по�

дальше впровадження реформи.

Сьогодні Київ має виходити зі

стану пілотного проекту та вхо�

дити в новий ритм функціону�

вання медицини. Всі 10 районів

столиці мають працювати за но�

вими підходами. Серед основ�

них завдань на цей рік хочеться

відзначити розвиток лікарня�

них кас, запровадження перших

варіантів страхування, насампе�

ред соціально незахищених

верств населення. Безумовно,

буде розвиватися ланка лабора�

торної діагностики, питання

контролю за якістю лікарських

засобів, отримає подальший

розвиток проект “Картка ки�

янина” стосовно медичних по�

слуг. Роботи дуже багато, але

приємно відзначити, що в пи�

таннях змін у галузі охорони

здоров’я Київ виглядає гідно і

надалі має задавати тон рефор�

маторським заходам”,— наго�

лосив Віктор Корж

Столичні комунальники борються
з негодою й ремонтують дороги 
"Київавтодор" працює з подвійним навантаженням
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У Києві можуть відновити конкурс
на найкрасивіший балкон 

Місь а влада план є знов щорічно відзначати
най раще озеленені б дин и
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Міжнародний орієнтир починається
зі школи 

Гімназія №176 плідно співпрацює з ЮНЕСКО
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Стенд України увійшов 
до п’ятірки кращих на виставці 
в Берліні
Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі КМДА,

за оцін ою Кельнсь ої бізнес-ш оли Національний
стенд У раїни посів п’яте місце серед сіх євро-
пейсь их е спонентів т ристичної вистав и ITB
Berlin 2013. За алом е сперти оцінили більше ніж
10 000 стендів 26 залах та обрали най ращий
ожній із представлених ате орій. Національний
стенд У раїни посів п’яте місце серед сіх євро-
пейсь их е спонентів за наст пними ритеріями:
ом ні аційна с ладова, заходи й дизайн, пропо-
новані посл и, реативність, сталість. Стенд У ра-
їни б в представлений 11-ма ре іонами раїни, в
том числі й містом Київ. Зо рема презентовано
т ристичні можливості столиці, проведено промо-
а ції та освітні заходи. Та , рам ах презентації
Києва ості е спозиції взяли часть ві торині “Що
ти знаєш про Київ?” й отримали с веніри від пред-
ставни ів міста. Відвід вачів част вали традиційни-
ми раїнсь ими напоями та стравами. За альна
площа Національно о стенд с лала майже 500 м2.
На адаємо, що ITB Berlin 2013 проходила з 6 до 10
березня в Німеччині. До речі, 2012 році стенд
У раїни посів 9-те місце серед 67 раїн- часниць
вистав и ITB Berlin

У місті відзначили кращих 
працівників дошкільної освіти
З на оди Міжнародно о жіночо о дня в Націо-

нальном а адемічном драматичном театрі іме-
ні Івана Фран а за частю олови КМДА Оле сан-
дра Попова відб лося свято для завід вачів до-
ш ільних навчальних за ладів Києва. Очільни
КМДА на ородив най ращих ерівни ів дитячих
садоч ів столиці відзна ами “Відмінни столичної
освіти”. “У народів східних льт р вважають, що
діти до 6 ро ів — це живі божества на землі, й ли-
ше д же особливі люди вміють знаходити з ними
спільн мов . Саме та і люди працюють ал зі
дош ільної освіти нашо о міста. Від вас залежить,
я ими вирост ть наші діти, а отже — і майб тнє
Києва”,— с азав Оле сандр Попов. Та ож в рам-
ах свята відб лася рочиста церемонія вр чення
дипломів з відзна ою майб тнім вихователям сто-
лиці — вип с ни ам Педа о ічно о інстит т Київ-
сь о о ніверситет імені Бориса Грінчен а на-
прям під отов и “дош ільна освіта”, я і 1 верес-
ня 2013 ро розпочн ть працювати в столичних
дитсад ах

Унікальні шпаківні з’являться 
у парку імені Рильського
Напри інці березня в пар імені Ма сима Риль-

сь о о з’являться особливі шпа івні. Незвичайні
різно ольорові б диноч и змайстр ють ш олярі
разом з олімпійсь ими чемпіонами та деп татами,
зір ами раїнсь ої естради, вчителями та бать а-
ми. Потім шпа івні разом розвіш ватим ть на те-
риторії зеленої зони. Для фарб вання б де ви о-
ристана спеціальна фарба, що має природн ос-
нов — вона не відля є птахів. Натомість шпа ів-
ні ви лядатим ть привабливо і сл ватим ть дов-
ше. “Традиційно в березні з стрічали птахів влаш-
тов ванням шпа івень. Ми вирішили додати до
цьо о заход барв і свята. Ви отовлення різно о-
льорових шпа івень ми наслід ємо з досвід єв-
ропейсь их раїн. У Росії, напри лад, вони тіль и
наб вають аматорсь ої поп лярності, а в Німеччи-
ні вже є спеціальна фабри а з їх ви отовлення.
Впевнений, що ми здатні див вати малень их и-
ян і надалі, ор анізов ючи орисні і ці аві захо-
ди”,— на олосив енеральний дире тор КО “Київ-
зеленб д” Михайло Царен о. У свою чер на-
чальни Департамент освіти і на и, молоді та
спорт О сана Добровольсь а зазначила, що пар
імені Ма сима Рильсь о о обрали невипад ово,
ос іль и видатний раїнсь ий поет та пере ла-
дач народився 19 березня

Дана ТАРАСОВА
“Хрещатик”

Дарниця стала піонером реалізації ба-
атьох за альнодержавних та столичних
про рам соціально-е ономічно о спрям -
вання. Та , за останні два ро и район
перед є б дівництві соціально значи-
мих об’є тів, одним із перших запрова-
дж є “еле тронн ” медицин тощо. Під-
с м и розвит 2012 році та подальші
перспе тиви об оворив з дарничанами
олова КМДА Оле сандр Попов.

Економічний розвиток столиці починається з розвит�

ку кожного окремого району, вважає очільник КМДА і

тому особисто проводить зустрічі з мешканцями різних

куточків міста.

Спілкуючись з дарничанами, Олександр Попов на�

голосив, що їхній район сьогодні є одним з найпо�

тужніших будівельних майданчиків міста і одним з

найперспективніших у реалізації основних пріорите�

тів, визначених у Стратегії розвитку Києва до 2025

року.

“Але на першому місці для нас,— зазначив голова

КМДА,— соціальний захист, і ми плануємо здійснити

серйозні кроки на шляху підвищення соціальних стан�

дартів. Йдеться як про загальнодержавні програми, так

і власні ініціативи Києва”. Приємно, що саме Дарниця,

додав Олександр Павлович, стала піонером у реалізації

багатьох таких проектів.

Це наглядно продемонстрував і звіт голови Дарниць�

кої РДА Сергія Вітковського про здобутки в 2012 році.

Так, за останні два роки в районі введено в дію соціаль�

но значимих об’єктів більше, ніж за попередні вісім, ра�

зом узятих.

Зокрема торік створено 3 консультативно�діагно�

стичних центри та 4 центри первинної медико�сані�

тарної допомоги з мережею 9�ти амбулаторій сімейної

медицини, відновлено діяльність водолікувального

комплексу з двома басейнами в Дитячому консульта�

тивно�діагностичному центрі. Окрім цього, відкрито

два нових дитсадки, виведено на проектну потужність

Київську інженерну гімназію, у 35�ти класах якої на�

вчаються 1 123 учні. Значна увага приділялась також

питанню фізичного розвитку дітей — в навчальних за�

кладах району функціонує 46 басейнів. Це, до речі,

найбільша кількість по місту. Також протягом 2012 ро�

ку в різних мікрорайонах Дарниці було облаштовано

12 скверів з фонтанами, зокрема реконструйовано

парк “Позняки” і розпочато модернізацію парку

“Партизанської слави”, здійснено комплексну рекон�

струкцію проспекту Миколи Бажана, збудовано доро�

ги по вулицях Ахматової, Урлівській, Колекторній,

Сортувальній.

Загалом відвертий діалог між дарничанами і головою

КМДА Олександром Поповим тривав близько двох го�

дин. Питання стосувались тарифів за оренду та кому�

нальні послуги, забезпечення медикаментами чорно�

бильців, будівництва соцжитла для вчителів, тендерних

закупівель. По кожному проблемному питанню Олек�

сандр Павлович давав помічникам доручення з пропо�

зицією його термінового розгляду.

На завершення він запевнив дарничан, що темпи роз�

витку столиці і її районів у цьому році значно зростати�

муть, а реалізація намічених планів забезпечить вдоско�

налення життєдіяльності міста і сприятиме систематич�

ному підвищенню рівня життя

ДО 1 ВЕРЕСНЯ В УСІХ

СТОЛИЧНИХ ШКОЛАХ

З'ЯВИТЬСЯ ІНТЕРНЕТ 
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ПАМ`ЯТНИК ШВЕДСЬКИМ

УБОЛІВАЛЬНИКАМ БУДЕ

"СИМВОЛІЧНИМ"
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МАРШРУТКИ

ПЕРЕВОЗЯТЬ 

700 ТИСЯЧ КИЯН 
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ПОНАД ПІВГЕКТАРА

ЗЕМЛІ ПОВЕРНУТЬ

ГРОМАДІ КИЄВА
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Сайт столичного Контакт�центру відвідали 
понад 5 тисяч користувачів
Механізм роботи сайт Конта тно о центр Києва демонстр є свою

ефе тивність — про це свідчить іль ість відвід вачів на сайті та залише-
ні ними звернення, с азав Оле сандр Попов прямом ефірі теле ана-
л "Київ". "За тиждень роботи сайт Конта тно о центр йо о відвідали
5066 орист вачів мережі, а понад 480 осіб залишили свої звернення.
Д маю, це оворить про те, що та а форма діало з ромадою має під-
трим серед населення міста. Том ми й надалі розвиватимемо с час-
ні техноло ії для ом ні ації з иянами та нама атимемося допомо ти
вирішенні їхніх проблем",— за важив пан Попов. Кожне звернення, я е
надійшло до Конта т-центр , б ло роз лян то співробітни ами та пере-
дано в робот профільним стр т рним підрозділам КМДА та ом наль-
ним підприємствам для опрацювання відповідно до чинно о за онодав-
ства. Та , найбільше ияни с аржаться на технічний стан проїжджих час-
тин, трот арів, приб дин ових територій тощо. Ба ато звернень сто-
с ється відновлення бла о строю після ви онаних планових, аварійних
робіт на цих об’є тах. Завдають незр чностей меш анцям столиці не-
сан ціонована тор івля та неза онне встановлення МАФів. Та ож ияни
повідомляють про необхідність ремонт під’їздів і дахів ба атоповерхіво
та відс тність освітлення на опорних стовпах. На адаємо, офіційна сто-
рін а Конта тно о центр Києва в Інтернеті — http://1551.gov.ua

Маршрутки перевозять 700 тисяч киян на день
Про це повідомив в ефірі теле анал "Київ" перший заст пни дире -

тора Департамент транспорт та зв’яз Іван Шпильовий. Всьо о по
міст , за йо о словами, за день проїжджає майже 4 мільйони пасажи-
рів, з них десь 1,6 млн перевозить столичний метрополітен, а інші 2,4
мільйона — наземний транспорт (тролейб си, трамваї, автоб си і мар-
шр тні та сомотори). "На долю та сомоторів припадає приблизно 700
тисяч пасажирів на день. На сьо одні маємо десь 2500 авто, я і працю-
ють в режимі маршр тно о та сомотор , і в середньом 223 на сьо о-
дні нас — маршр ти для та сомоторів. Ця цифра б ла наба ато біль-
шою, але дя ючи том , що за останній час ми йдемо правильним, на
мою д м , шляхом — це побажання і меш анців, і місь ої влади йти
шляхом зменшення іль ості маршр то і виведення з е спл атації їх
Києві,— із заміною автоб сів і тролейб сів вели ої та надвели ої міст-
ості, трамвайних нових олій і ва онів і збільшенням ліній метропо-
літен їх іль ість зменш ється",— на олосив пан Шпильовий

Цифра дня

16 391 300 
гривень, на таку суму в середньому було реалізовано послуг одним
столичним підприємством сфери послуг за січень—грудень 2012 року 
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У столиці можуть відновити конкурс 
на найкрасивіший балкон
Я поінформ вав олова КМДА Оле сандр Попов, місь а влада за-

мислюється над відновленням он рс на раще озеленення бал о-
нів. "Мин ло о ро ми проводили та ий е сперимент. Ми надавали
иянам, я і проживають центральній частині міста, віти і просили,
щоб вони їх розмістили себе на бал онах. Що мене особисто здив -
вало, що дея і ородяни відмовлялися. Я цьо о не мож зроз міти. Ба-
ато що змінилося в нашій ментальності не на раще, і нам це треба
виправляти. Я раз цей он рс мі би дати поштовх для то о, щоб та-
і ініціативи людей б ли підтримані. А раса все одно перема ає",—
впевнений Оле сандр Попов

До 1 вересня в усіх столичних школах з'явиться
Інтернет
Про це повідомив в ефірі теле анал "Київ" олова КМДА Оле сандр

Попов. "У плані соціально-е ономічно о розвит міста нас передба-
чено виділення оштів на та і про рами, і до 1 вересня ми план ємо
охопити до 100 % всіх ш іл. Десь ми про ладаємо оптоволо но, десь
встановлюємо техноло ію Wi-Fi, але ми маємо намір до 1 вересня це
завдання вирішити масштабно. У більшості ш іл сьо одні є Інтернет,
але ми проведемо модернізацію для то о, щоб він б в більш швид іс-
ним і працював досить ефе тивно",— під реслив він

Вагони столичного метрополітену модернізують
на Крюківському заводі
За іль а днів перші ва они столично о метрополітен , я і модерніз -

ють за ошти Кіотсь о о прото ол , б д ть відправлені на Крю івсь ий ва-
оноб дівний завод, розповів прямом ефірі теле анал "Київ" олова
КМДА Оле сандр Попов. С ть модернізації поля ає в заміні застаріло о
тя ово о привод ва она метрополітен , в основі я о о лежить принцип
релейно- онта тної системи правління, на більш с часний тя овий при-
від — за принципом частотно о правління з ви ористанням с часних
техноло ій. Після оновлення р хомий с лад б де е оло ічнішим (знижен-
ня ви идів СО2), е ономним споживанні еле троенер ії, йо о обсл ов -
вання і поточний ремонт б д ть дешевшими. Крім то о, б де поліпшено
е стер’єр та інтер’єр р хомо о с лад . "Ва они, я і ми план ємо модер-
ніз вати, надійшли до метрополітен 80-х ро ах мин ло о століття. Але
оли фахівці зробили заміри щодо їхньої придатності для подальшої е с-
пл атації, з’яс валося, що металеві ар аси мож ть просл жити ще іль-
а десят ів ро ів",— розповів олова КМДА. Прийняти перші 5 ва онів на
Крю івсь ом ва оноб дівном заводі отові найближчим часом, а вже за
іль а місяців столицю вони поверн ться повністю модернізованими.
За алом про рама передбачає оновлення 95 ва онів підзем и

Понад півгектара землі на Оболоні 
повернуть Києву
Господарсь ий с д задовольнив позов про рат ри Оболонсь о о

район столиці та зобов’язав ТОВ "У рРосБ д" поверн ти ом нальн
власність земельн ділян в Оболонсь ом районі. Я повідомили "Хре-
щати " в прес-сл жбі про рат ри Оболоні, Київрадою червні 2010 ро-

б ло ладено з ТОВ "У рРосБ д" до овір оренди 0,6 а землі на пере-
тині в лиць Маршала Тимошен а та Маршала Малиновсь о о в Оболон-
сь ом районі для б дівництва та е спл атації житлово о б дин з під-
земним пар ін ом. Про рорсь ою перевір ою встановлено, що ТОВ
"У рРосБ д" лише де іль а місяців сплач вало орендн плат . У подаль-
шом з р дня 2010 ро товариство перестало платити за орист вання
земельною ділян ою та (за інформацією подат івців) забор ованість на
сьо одні вже с ладає 118 тис. рн. З ідно із за онодавством, систематич-
на несплата земельно о подат або орендної плати є підставою припи-
нення права орист вання земельною ділян ою. За рішенням Господар-
сь о о с д Києва до овір оренди землі розірвано та ТОВ "У рРосБ д"
зобов’язано поверн ти земельн ділян до ом нальної власності

Пам'ятник шведським 
уболівальникам буде 
"символічним"
Його встановлять на Трухановому острові до річниці проведення 
Євро�2012
Ірина ЩЕРБАТА
"Хрещатик"

Кияни змож ть з ад вати
шведів частіше. Адже їхніх
болівальни ів на Євро-
2012, я і та сподобались
иянам, вічнять пам’ят-
ни , прое т я о о вже за-
твердило поважне ж рі. За
рез льтатами он рс
можна з впевненістю с а-
зати, що перемі врешті-
решт ф тбол.

Вчора у Департаменті містобуду�

вання та архітектури відбулося уро�

чисте оголошення результатів бліц�

конкурсу на кращий проект парко�

вої скульптури на згадку про швед�

ських фанів футбольного чемпіона�

ту. У церемонії взяв участь і голова

КМДА Олександр Попов, який

власне виступив ініціатором вста�

новлення такого пам’ятника.

"На початку червня столиця від�

значатиме річницю Євро�2012. Ми

проведемо шведсько�український

рок�фестиваль, а також встанови�

мо таку цікаву паркову скульптуру.

Ми хочемо, щоб до нас приїжджа�

ло якомога більше туристів, а шве�

ди — це вже друзі, які залишили

про себе хороші спогади у киян і з

позитивними враженнями про Ки�

їв повернулися додому. Навіть кем�

пінг на Трухановому острові став

особливим, оскільки занесений до

Книги рекордів України. Мені

приємно, що шведські вболіваль�

ники підтримали нашу ідею і долу�

чилися до проведення конкурсу.

Переконаний, вони ще не раз від�

відають Київ",— сказав Олександр

Попов.

Кращою за результатами конкур�

су стала робота знаного в Києві

творчого дуету Костянтина Скре�

туцького та Федора Баландіна.

Скульптура, яку запропонували ав�

тори, уособлює обійми цифр "оди�

ниці" та "двійки". Монумент буде за�

барвлено у жовті й блакитні кольо�

ри, які притаманні шведському та

українському прапорам. "Цифри

символізують три важливі складові

для україно�шведських футбольних

відносин. У 2012�му році відбулося

проведення Європейського чемпіо�

нату, 2:1 — рахунок у матчі Україна�

Швеція, а також уболівальника вва�

жають дванадцятим гравцем будь�

якої команди. Тому 12 — це сакраль�

не футбольне число",— розповів

"Хрещатику" переможець конкурсу

Федір Баландін.

Працювали митці над проектом

два місяці. Для виготовлення

скульптури у реальних розмірах зна�

добиться ще близько трьох місяців.

Проте, як запевняють автори ідеї, до

встановлених термінів, а саме — до

1�го червня — замовлення буде го�

тове.

Перевагу саме цій роботі надали і

українська комісія, і представники

Асоціації вболівальників Швеції,

що долучилися до проведення кон�

курсу. Як зазначив голова журі

Олександр Мазурчак, кожна з пред�

ставлених робіт варта уваги. "Осо�

бисто мені сподобався проект Ми�

коли Зноби. Його скульптура вира�

жає найбільше емоцій футбольного

вболівальника. Проте більшість жу�

рі віддали перевагу символізму твор�

чого дуету Скретуцького та Баланді�

на. Окрім того, шведські вболіваль�

ники також проголосували саме за

"Футбольні обійми" двох цифр",—

розповів Олександр Мазурчак.

Друге місце отримав спільний

проект архітекторів Володимира

Падуна, Людмили Роздобудько�Па�

дун та Івана Гамольського. Автори

запропонували встановити на Тру�

хановому острові композицію із

футбольного м’яча та шарфа вболі�

вальника.

Третю сходинку конкурсу посів

Микола Зноба. Його скульптура

зображує вболівальника на футболь�

ному м’ячі.

Всього на конкурс надійшло 18

робіт від 12 творчих колективів

скульпторів, художників та архітек�

торів

Столичні комунальники 
борються з негодою 
й ремонтують дороги
"Київавтодор" працює з подвійним навантаженням
Наталка СУХОРОНЧАК
"Хрещатик"

Для Києва сні середині березня —
диво не надто й вели е. Проте для
ом нальни ів це зайві лопоти. Ось
же два тижні працівни и "Київавто-
дор " проводять ям овий ремонт
дорі . Учора ж і сьо одні ремонт-
них бри ад вим шена перерва в ро-
боті, ос іль и вони перелашт валися
на вивезення сні зі столиці.

Останніми днями автодорівцям довелося пра�

цювати з подвійним навантаженням — крім ава�

рійних ремонтних робіт дорожнього покриття во�

ни також прибирали сніг з вулиць. Так, з міста бу�

ло вивезено 1,4 тис. тонн снігу, використано 185

тонн солі та 164 тонни піщаної суміші. За даними

КК "Київавтодор", у І зміну працювало 312 оди�

ниць техніки, у ІІ — 222 одиниці. Загалом із по�

чатку снігопадів працівники комунальної корпо�

рації вивезли понад 214 тис. тонн снігу.

Водночас з 8 до 10 березня київавтодорівці

встигли відремонтувати 4513 кв. метрів шляхо�

вого покриття — на дорогах міста працювало 35

бригад. Загалом 220 осіб проводили роботи з

ліквідації аварійнонебезпечної ямковості на

Кільцевій дорозі, проспектах Возз’єднання,

Свободи, Палладіна, Оболонському й Повіт�

рофлотському, на Набережному шосе, Дар�

ницькому бульварі, вул. Жмеринській, Газо�

провідній, Маршала Тимошенка, Лаврухіна,

Бальзака.

"Вчора та сьогодні — 12 та 13 березня — через

мінусову температуру та сніг, аби не порушувати

технологічних процесів, наші фахівці не здійсню�

вали ямковий ремонт вулиць,— пояснив "Хреща�

тику" головний інженер "Київавтодору" Василь

Мельниченко.— Ми щодня отримуємо від Гідро�

метцентру прогноз погоди на поточний день, а

також на перспективу. Зокрема, 15 та 16 березня

ми очікуємо в столиці мороз та помірні снігопа�

ди, тож відповідно скоригуємо свої плани: техні�

ку готуємо для вивезення снігу, а також будемо

виконувати підготовчі роботи для ямкового ре�

монту".

З настанням більш сприятливих погодних умов

латати вулиці будуть у цілодобовому режимі. Як

повідомляв раніше генеральний директор КК

"Київавтодор" Георгій Глінський, ямковий ре�

монт необхідно зробити на понад 98 тис. кв. мет�

рів київських дорiг. Завершити ці роботи плану�

ють до 20 квiтня.

Голова КМДА Олександр Попов вже неоднора�

зово налогошував, що пріоритетом для міської

влади є проведення капітального ремонту дорож�

нього покриття. Зокрема, в цьому році запланова�

но такі заходи виконати на ключовій транспортній

артерії міста — проспекті Перемоги. Як зазначив

голова Департаменту транспортної інфраструкту�

ри Євген Водовозов, після закінчення капремонту

магістралі необхідність у дорогому поточному ре�

монті відпаде на багато років. А це вже мільйони

зекономлених бюджетних коштів

Голова КМДА Оле сандр Попов та перший заст пни олови КМДА Оле сандр Маз рча ознайомилися з ращими
прое тами пар ової с льпт ри на з ад про шведсь их фанів ф тбольно о чемпіонат

У зв`яз з опадами столичні ом нальни и зм шені тимчасово приз пинити ремонт дорі і взятися
за вивезення сні з в лиць
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Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Прое т Асоційованих ш іл
(ПАШ) ЮНЕСКО започат-
овано 1953 році. На
сьо однішній день нарахо-
в ється понад 8 500 асо-
ційованих навчальних за-
ладів ЮНЕСКО 198-ми
раїнах-членах Ор анізації.
Столична с спільно- ма-
нітарна імназія № 176 з
мин ло о ро є часни-
ом цьо о прое т , постій-
но зал чаючи своїх чнів
до ці авих міжнародних
заходів.

Восени 1962 року в мальовничій

місцині Дніпровського району по

проспекту Юрія Гагаріна, 11 розпо�

чала свою навчальну діяльність за�

гальноосвітня школа № 176. З 1978

року вона стала спеціалізованою,

однією з двох шкіл столиці, де іс�

панська мова вивчалася поглибле�

но. У 2010 році навчальний заклад

було реорганізовано у суспільно�гу�

манітарну гімназію.

У 2012 році гімназія приєдналася

до великої родини Асоційованих

шкіл ЮНЕСКО. Цьому передувало

багато подій, які визначили праг�

нення учнівського та педагогічного

колективів стати частиною цього

міжнародного проекту. Протягом

багатьох років велась плідна і ціка�

ва робота, спрямована на розвиток

співпраці з посольствами Іспанії,

Мексики, Аргентини, Куби, кон�

сульством Болівії.

У центрі уваги гімназистів —
освіта та права людини

У межах проекту гімназія працює

в трьох основних напрямках: освіта

для сталого розвитку, міжкультурне

взаємозбагачення, світ і права лю�

дини.

Щороку творчий колектив учнів і

вчителів закладу бере активну

участь у цікавих заходах ПАШ

ЮНЕСКО і пишається своїми здо�

бутками. Серед таких подій —

участь у ХІІ Всеукраїнській конфе�

ренції учнів Асоційованих шкіл

ЮНЕСКО “Земля — наша спільна

домівка: на шляху до збереження

біорізноманітності та зближення

культур. Досвід ЮНЕСКО, міжна�

родна практика, українські реалії”;

участь у ХІV Всеукраїнській конфе�

ренції учнів Асоційованих шкіл

ЮНЕСКО, присвяченій проголо�

шеному ООН Міжнародному року

сталої енергетики для всіх “Стала

енергетика для всіх — крок до

спільного, більш безпечного май�

бутнього”; у Всесвітній акції

ЮНЕСКО “Освіта для всіх”; участь

в українознавчих просвітницьких

фестивалях: з нагоди Міжнародно�

го дня Африки “Діалог культур:

країни Африки”, “Діалог культур:

країни Латинської Америки”, “Діа�

лог культур: країни Європи”; у VІ

Всеукраїнській екологічній конфе�

ренції “Актуальні питання стійкої

енергетики”, у пілотному проекті

ЮНЕСКО “Навчання заради май�

бутнього”, у рамках якого гімназія

співпрацює з двома школами�парт�

нерами — гімназією № 39 (м. Уфа,

Республіка Башкортостан, Росія) та

школою “Vicho Grancharov” 

(м. Горна Оряховиця, Болгарія).

Гімназисти беруть активну участь

у численних конкурсах та заходах,

що організовують посольства Іспа�

нії, Мексики, Аргентини, Куби, а

вчителі гімназії — в роботі конгре�

сів іспаністів України, семінарах з

викладачами вітчизняних та іспан�

ських університетів, зустрічах із

представниками Міністерства осві�

ти Іспанії.

Вихованці навчального 
закладу охоче пізнають інші
культури та популяризують
власну

Відзначаючи визначені ООН

міжнародні свята, особливу увагу

гімназія надає тим, які пов’язані з

популяризацією мов різних народів

та міжкультурним взаємозбагачен�

ням. Так, у лютому 2012 року, у

Міжнародний день мови, гімназис�

ти відвідали Національну бібліоте�

ку України для дітей і взяли участь у

тренінгу “Жива бібліотека”, інтер�

активному заході, що надає люд�

ського виміру ідеї полікультурності,

оскільки сприяє спілкуванню між

людьми різних країн, національно�

стей та віросповідань. Цього дня

гості — представники Африкан�

ської ради з Судану, Гвінеї, Ефіопії,

Сьєрра�Леоне, Духовного управ�

ління мусульман України, Діаспори

чеченського народу, Єврейської

громади — стали учасниками акції,

власне “живими книгами”. За ко�

роткий час спілкування з кожною

“книжкою” можна було розпитува�

ти гостя про що завгодно! “Книж�

ки” були відкритими та відвертими,

щоб була можливість “прочитати”

їх якнайкраще.

У Всесвітній день радіо адмініс�

трація гімназії, вчителі — коорди�

натори проекту “Навчання заради

майбутнього” Асоційованих шкіл

ЮНЕСКО взяли участь у вебінарі.

Під час скайп�аудіосесії зі школа�

ми�учасницями проекту з Вірменії,

Азербайджану, Росії, Білорусі, Бол�

гарії, Естонії, Латвії, України були

визначені напрямки діяльності та

можливі теми майбутніх проектів у

рамках двостороннього партнер�

ства шкіл. “Наша гімназія внесла

пропозицію святкувати Міжнарод�

ний день книги — 23 квітня одно�

часним безперервним читанням

роману Сервантеса “Дон Кіхот”,

який посідає друге місце в світі за

кількістю перекладів іншими мова�

ми та сприяв соціальному і культур�

ному прогресу людства,— розпові�

дає директор гімназії Валентина

Лукашук.— У цей день Асоційовані

школи ЮНЕСКО, учасниці проек�

ту “Навчання заради майбутнього”,

можуть об’єднатися в акції “Книга

без кордонів”, одночасно читаючи

безсмертний твір своєю мовою”.

21 лютого, у Міжнародний день

рідної мови, в Національному музеї

літератури України відбувся літера�

турно�мистецький захід “І в серці

обізветься мова”, у якому активну

участь взяла делегація гімназії

№ 176. Родзинкою свята стала пре�

зентація творчості українського по�

ета Віктора Кушніра “Пішов у тихе

золото діброви...” з нагоди 75�річчя

від дня народження, яку підготували

учні 11 класу під керівництвом вчи�

теля української мови та літератури.

А 4 березня у тому ж Національному

музеї літератури відбулося безпере�

рвне читання Шевченкового “Коб�

заря” 1844 року видання, до якого

долучилися вихованці та вчителі

гімназії. Ця акція приурочена до дня

народження великого українського

поета та популяризації української

національної культури у світі.

“Ми пишаємося тим, що маємо

неабиякі досягнення у своїй роботі

з напрямків міжкультурної освіти,

впровадження принципів культури

миру та толерантності та перекона�

ні, що наша діяльність у проекті

Асоційованих шкіл ЮНЕСКО

сприяє розвитку міжнародного гу�

манітарного співробітництва, а від�

так, зміцненню національного ін�

телектуального потенціалу і його

інтеграції в регіональні та світові

науково�технічні та культурно�ос�

вітні процеси. Тож і надалі ми від�

криті для дружби, співробітництва і

партнерства”,— зазначила “Хреща�

тику” Валентина Лукашук

Прокуратура Печерська відкрила
кримінальне провадження 
за незаконне будівництво 
ресторанів 
Про рат ра Печерсь о о район столиці від ри-

ла римінальне провадження за фа том самовіль-
но о зайняття земельної ділян и та самовільно о

б дівництва власни ами столичних ресторанів "Сейф", "Апрель", "Рі-
шельє" (ч. 1 ст. 197-1 КК У раїни "Самовільне зайняття земельної ді-
лян и та самовільне б дівництво").
Дос дове слідство римінальном провадженні дор чено Печер-

сь ом рай правлінню міліції, повідомили "Хрещати " в прес-сл жбі
про рат ри Печерсь о о район .
Я відомо, 17 люто о столичном ресторані "Апрель" в центрі Киє-

ва виб хн в азовий балон, я ий знаходився в приміщенні хні. Під
час виб х постраждало 11 людей.
За фа том тра едії Печерсь им рай правлінням міліції від рито ри-

мінальне провадження за ч. 1 ст. 271 КК У раїни "Пор шення вимо за-
онодавства про охорон праці".
Наразі дос дове слідство триває

У Голосієві святкуватимуть 
Масляну 
16—17 березня на території М зею в Пиро ові,

що в Голосіївсь ом районі столиці, відб деться о-
лоритне та веселе свято проводів зими й з стрічі
весни — Масниця та Колодій, я ий давав надію на
щасливе одр ження молодим.
Гості м зею разом з фоль лорними оле тивами

та м зейним ртом "Дам лиха за абл ам" стан ть часни ами давніх
обрядів Масниці та Колодія, народних забав та і ор. О рім цьо о, від-
від вачі полас ють традиційними варени ами з сиром та сметаною,
млинцями, зваром, напоями з трав та мед . Народні майстри з сієї
У раїни запропон ють остям ращі зраз и де оративно- жит ово о
мистецтва

Дитяча школа мистецтв № 9 
відзначила ювілей 
З на оди 5-річчя від риття Дитячої ш оли мис-

тецтв № 9, що в Дарниць ом районі столиці, б ло
проведено свят ов про рам та вистав ращих
робіт вихованців за лад .
За свій молодий ві вони неодноразово б ли ла-
реатами та их фестивалів- он рсів: Все раїн-

сь ий фестиваль "Весняні ластів и" (2006—2011 рр.), Міжнародний
фестиваль "Ліптовсь а сніжин а" (2009—2013 рр., Словаччина), Все -
раїнсь ий фестиваль дитячих творчих оле тивів "Золота антилопа"
(2012 р.), IV Міжнародний он рс "PREMIER - 2013" (2013 р.), Міжна-
родний во ально-хорео рафічний фестиваль- он рс "АRТ PREMIER-
2010", ІІ Міжнародний фестиваль- он рс м зи и, пісні і танців "Golden
talents of the world" — 2010 р., Міжнародний фестиваль- он рс "FIFE
– Маро о" — 2010 р.
У ш олі проводився майстер- лас з видатним артистом У раїни Гри-
орієм Чап ісом та творчі з стрічі з артистами Іриною Біли , Аліною
Грос .
Ви ладачі ш оли та вихованці мож ть похвалитися Подя ами олови

Дарниць ої РДА, ор анізаторів он рсів-фестивалів за ва омий вне-
со створення д ховних і матеріальних цінностей та дося нення ви-
со ої майстерності професійній діяльності, плідн працю та під отов-

он рсантів

Під час рочистостей з на оди 50-річчя с спільно- манітарної імназії № 176

Новини районів

Благовіст

Міжнародний орієнтир 
починається зі школи
Гімназія № 176 плідно співпрацює з ЮНЕСКО

Преподобний Іоанн Касіян Римлянин за місцем наро-
дження і мовою, на я ій писав, належав Заход , але
д ховною бать івщиною свято о завжди б в православ-
ний Схід. У Віфлеємсь ій обителі, розташованій неда-
ле о від то о місця, де народився Спаситель, Іоанн
прийняв іноцтво. Після дворічно о переб вання в обите-
лі в 390 році преподобний з д ховним братом Герма-
ном протя ом семи ро ів подорож вав по Фіваїді і
С итсь ій п стелі, черпаючи з д ховно о досвід чис-
ленних подвижни ів.

Повернувшись в 397 році на корот�

кий час до Віфлеєму, духовні брати

три роки трудилися в повній самоті, а

потім вирушили до Константинопо�

ля, де слухали святого Іоанна Золото�

устого. У Константинополі преподоб�

ний Касіян прийняв сан диякона. У

405 році константинопольський клір

направив преподобного до Риму до

папи Інокентія і на чолі посольства —

шукати захисту безвинно стражда�

ючому святителеві.

У сан пресвітера преподобний Ка�

сіян був висвячений у себе на бать�

ківщині. У Марселі він вперше в Галії

влаштував два спільних монастирі,

чоловічий і жіночий, за статутом східних обителей. На прохання єпископа

Аптського Кастора преподобний Касіян в 417—419 роках написав 12 книг

“Про влаштування киновій” палестинських і єгипетських і 10 бесід з пус�

тинними отцями, щоб дати співвітчизникам зразки спільножитних монас�

тирів і познайомити їх з духом подвижництва православного Сходу.

У першій книзі “Про влашування киновій” мова йде про зовнішній ви�

гляд ченця; у другій — про чин нічних псалмів і молитов; у третій — про чин

денних молитов і псалмів; у четвертій — про чин відцурання від світу; у

восьми інших — про вісім головних гріхів. У бесідах отцівських наставник в

подвижництві святий Касіян говорить про мету життя, про духовне мірку�

вання, про ступені зречення від світу, про бажання плоті і духу, про вісім грі�

хів, про лиха праведників, про молитву. У подальші роки преподобним Ка�

сіяном написано ще чотирнадцять бесід: про довершену любов, про чисто�

ту, про Божу допомогу, про розуміння Писання, про дарування Божі, про

дружбу, про вживання мови, про чотири роди ченців, про життя самітниць�

ке і спільножитне, про покаяння, про піст, про нічні спокуси, про змертвін�

ня духовне, дано тлумачення слів “чого не хочу, це чиню”.

У 431 році святий Іоанн Касіян написав свій останній твір проти Несторія, в

якому зібрав проти єресі думки багатьох східних і західних вчителів. У своїх

творах преподобний Касіян ґрунтувався на духовному досвіді подвижників, за�

уважуючи шанувальникам Блаженного Августина (пам’ять 

28 червня), що “благодать далеко найменше можна захищати пишними слова�

ми і говірким змаганням, діалектичними силогізмами і красномовством Цице�

рона”.

За словами преподобного Іоанна Ліствичника (пам’ять 30 березня), “ве�

ликий Касіян міркує чудово і піднесено”. Святий Іоанн Касіян Римлянин

мирно спочив в 435 році

Інформацію надано Синодальним відділом Української
Православної Церкви 

Від творчого вчителя 
до обдарованого учня
Лауреат конкурсу "Учитель року$2013" Анна Бєлан має чимало
здібних вихованців
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Нещодавно проходив Все-
раїнсь ий он рс “Учи-

тель ро -2013”, в я ом
б дь-я ий вчитель мав
змо проявити себе, свої
творчі здібності, поділити-
ся досвідом з іншими пе-
да о ами. Цьо о ро
спеціалізованій ш олі
№ 316 з по либленим ви-
вченням раїнсь ої мови
Дарниць о о район сто-
лиці мали змо вітати
ла реата II (місь о о) т р
Все раїнсь о о он рс
“Учитель ро -2013” в но-
мінації “Інформати а” Анн
Бєлан та її чня 11-Б лас
Ми ол Гіл а.

Анна Бєлан активно застосовує ін�

формаційні технології в навчально�

виховному процесі і бере участь в ло�

кальному шкільному проекті “Впро�

вадження інтерактивних технологій”,

метою якого є розвиток компетентно�

сті вчителів�предметників через впро�

вадження інтерактивних технологій у

навчально�виховний процес. “Анна

Бєлан розробляє уроки з інформати�

ки для 9�го класу в електронну бібліо�

теку Дарницького району та уроки

для 5�го класу з математики як учас�

ник педагогічного експерименту з

упровадження елементів дистанцій�

ного навчання школярів у мережі се�

редніх загальноосвітніх закладів, за�

гальною метою якого є розроблені

моделі педагогічної взаємодії учасни�

ків освітнього процесу в ЗНЗ на осно�

ві дистанційних технологій навчан�

ня”,— розповіла “Хрещатику” дирек�

тор спеціалізованої школи № 316

Ольга Кондик.

Цього року в першому районному

турі Анна Бєлан посіла перше місце в

Дарницькому районі, а в другому

(міському) турі стала лауреатом кон�

курсу “Учитель року�2013”. У склад

журі входило чимало фахівців сере

них: О. Л. Кузьмінська, С. Б. Агафо�

нова, В. В. Давиденко, О. Г. Заводо�

вич, Л. А. Зінченко, О. М. Косенко, 

В. В. Луцакта інші. Очолювала журі

проректор Київського університету

ім. Бориса Грінченка, доктор педаго�

гічних наук, професор, член�корес�

пондент НАПН України Наталя Мор�

зе. Учасниками конкурсу були 10 вчи�

телів з 10�ти районів Києва.

Лауреат конкурсів Анна Бєлан го�

тує учнів до олімпіади з інформатики

та робототехніки. Серед її вихованців

учень 11�Б класу спеціалізованої

школи № 316 Микола Гілко, який в

2012—2013 навчальному році посів 

3 місце на III (міському) етапі Все�

української учнівської олімпіади з

офісних технологій. В перспективі він

виступить на III етапі Всеукраїнської

учнівської олімпіади з веб�дизайну.

До слова, вихованець навчального

закладу Микола Гілко є обдарова�

ною дитиною Дарницького району,

у 2012 році він взяв участь у онлайн�

конкурсі “HTML+ CSS”, де посів 

1 місце та отримав сертифікат з

Центру інформаційних технологій,

який засвідчує, що хлопець успішно

закінчив повний курс “Основи Web�

технологій”

Преподобний Іоанн
Касіян Римлянин

Вчитель спеціалізованої ш оли № 316, ла реат II (місь о о) т р
Все раїнсь о о он рс "Учитель ро -2013" в номінації "Інформати а"
Анна Бєлан та чень 11-Б лас Ми ола Гіл о

Гімназисти бер ть а тивн часть численних он рсах та заходах, що
ор анізов ють посольства Іспанії, Ме си и, Ар ентини, К би
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Додаток 2
до Порядку

ЗА ДОРУЧЕННЯМ
__________________________________
__________________________________

Прізвище, ініціали посадової особи
(відповідно до п.7.2 Інструкції)

№______від___________________________

ЗАМОВЛЕННЯ

“____”____________20___р. о ______год. у службовому приміщенні №_______

____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
(Прізвище та посада керівника, який проводить зустріч)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

приймає делегацію (проводить переговори, ділову зустріч) з ________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(представники іноземних держав, міжнародних організацій, ділових кіл тощо)

Прошу погодити пропуск іноземців:

1. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище та ім’я іноземців, держава, рід занять)

2. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище та ім’я іноземців, держава, рід занять)

3. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище та ім’я іноземців, держава, рід занять)

4. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище та ім’я іноземців, держава, рід занять)

Особи, зазначені у пп. _______ мають дипломатичний імунітет.

Іноземці будуть мати при собі__________________________________________________________________________________________________________________________
(відео;, кіно;, фото;, звукозаписувальну та іншу апаратуру)

Планується кіно;, фотозйомка _________________________________________________________________________________________________________________________
(зазначити місце проведення)

Зустрічати та супроводжувати іноземців та громадян України, які прибули разом з ними, 
буде________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ініціали та прізвище працівника)

“____” ________________20___р. _________ ________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

МП

Засвідчено: управління міжнародних зв’язків ____________________________________________________________________________________________________

Додаток 3
до Порядку

Додаток 4
до Порядку

ПОГОДЖЕНО
Начальник управління

адміністративно;господарського
забезпечення секретаріату Київради

_______________________________

“___”______________20__ р.

ПЕРЕПУСТКА
на вивіз (винос) матеріальних цінностей

з адміністративного будинку Київської міської ради та її виконавчого органу
(Київської міської державної адміністрації) на вул. Хрещатик, 36

Головний бухгалтер

Матеріально;відповідальний

М. П.

. *Копія видаткової накладної чи акту прийому;передачі, завірені мокрою печаткою відповідного підрозділу — є необхідним документом, що додає;
ться до перепустки.

Назва підрозділу,
який передає

матеріальні цінності
для вивозу (виносу)

Куди передаються матеріальні цінності Номер накладної,
що додається*

Дата вивозу 
(виносу)

Назва організації,
що здійснює 
вивіз (винос)

Номер 
автомобіля

ПІБ особи, 
що супроводжує

вантаж

Додаток 5
до Порядку

ПОГОДЖЕНО
Начальник управління

адміністративно;господарського
забезпечення секретаріату Київради

_______________________________

ЗАМОВЛЕННЯ №____

на проведення ___________________________________ робіт в приміщенні адміністративного 
будинку Київради та її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації)

на вул. Хрещатик, 36
на “____ “____________20___року

Час проведення робіт _____________________________________________________________________________________________________________________________

Характер робіт ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Місце проведення робіт____________________________________________________________________________________________________________________________

Відповідальний за проведення робіт______________________________________________________________________________________________________________

Організація, яка проводить роботи _______________________________________________________________________________________________________________

_______________________ ___________________________________ _____________________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

Додаток 6
до Порядку

ПОГОДЖЕНО
Начальник управління

адміністративно;господарського
забезпечення секретаріату Київради

_________________________________________

ЗАМОВЛЕННЯ

У зв’язку з_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(зазначити мету отримання запасного ключа)

прошу видати працівнику ________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ініціали та прізвище працівника, посада)

запасні ключі від службового приміщення № ___________________________________

Начальник (управління, відділу) __________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали)

________________________________
(підпис)

“___”_________________ 20__ р.

№
п/п

Прізвище, ініціали працівників Місце постійної 
роботи, посада Примітки



10.6. Розпоряджається коштами в межах затвердженого в установ;
леному порядку кошторису Департаменту, несе персональну відпові;
дальність за їх цільове використання.

10.7. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення
ефективності роботи Департаменту.
10.8. Звітує перед головою Київської міської державної адміністра;

ції про виконання покладених на Департамент завдань та затвердже;
них планів роботи.

10.9. Може входити до складу Колегії виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

10.10. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях Колегії пи;
тань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проек;
ти відповідних рішень.

10.11. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самовря;
дування.

10.12. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і кон;
тролює їх виконання.

Накази директора Департаменту, які зачіпають права, свободи та
законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підляга;
ють державній реєстрації у Головному управлінні юстиції у місті Києві
в установленому порядку.

Накази, які є регуляторними актами, розробляються, розглядають;
ся, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому зако;
нодавством України.

10.13. Здійснює добір кадрів.
10.14. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компе;

тентності державних службовців Департаменту.
10.15. Призначає на посади та звільняє з посад працівників Депар;

таменту.
10.16. Забезпечує комплексне вирішення питань роботи з керівни;

ками комунальних підприємств, що належать до комунальної власно;
сті територіальної громади міста Києва та підпорядковані Департамен;
ту, вносить пропозиції щодо призначення і звільнення їх керівників.
Відповідає за підготовку, своєчасне погодження та укладання контрак;
тів з директорами підпорядкованих підприємств. Здійснює аналіз ви;
конання умов та показників укладених контрактів з керівниками цих
підприємств, забезпечення своєчасного продовження та розірвання
контрактів.

10.17. Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади ке;
рівників комунальних підприємств, діяльність яких належить до компе;
тенції Департаменту та які передані до сфери управління районних в
місті Києві державних адміністрацій.

10.18. Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади ке;
рівників відповідних структурних підрозділів районних в місті Києві
державних адміністрацій.

10.19. Призначає на посади і звільняє з посад керівників закладів
соціальної сфери, що підпорядковані Департаменту.

10.20. Погоджує призначення на посади і звільнення з посад керів;
ників закладів соціальної сфери, що передані до сфери управління
районних в місті Києві державних адміністрацій.

10.21. Бере участь у формуванні резерву кадрів та вирішенні кад;
рових питань щодо керівників територіальних органів центральних ор;

ганів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що нале;
жать до сфери управління Мінсоцполітики.

10.22. Проводить особистий прийом громадян з питань, що нале;
жать до повноважень Департаменту.

10.23. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил
внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

10.24. Без доручення діє від імені Департаменту, представляс в ус;
тановленому порядку Департамент у відносинах з державними органа;
ми, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установа;
ми і організаціями в Україні та за її межами, укладає від імені Депар;
таменту угоди (договори), видає довіреності.

10.25. Здійснює інші повноваження, що випливають із цього Поло;
ження.

11. В Департаменті для погодженого вирішення питань, що нале;
жать до його компетенції, може утворюватися колегія у складі дирек;
тора Департаменту (голова колегії), його заступників (згідно з розпо;
ділом обов’язків), інших відповідальних працівників Департаменту.

До складу колегії можуть входити депутати Київської міської ради
(за згодою), керівники інших структурних підрозділів виконавчого ор;
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
інших установ та громадських організацій.

Склад колегії затверджується розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за
поданням директора Департаменту.

Рішення колегії провадяться в життя наказами директора Департаменту.
12. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій в Департа;

менті можуть створюватися наукові ради і комісії.
Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує директор

Департаменту.
13. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету міста Ки;

єва.
Гранична чисельність працівників Департаменту затверджується

розпорядженням Київського міського голови.
Кошторис і штатний розпис Департаменту затверджується Київ;

ським міським головою після попередньої їх експертизи у Департа;
менті фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).

Структура Департаменту затверджується розпорядженням виконав;
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі;
ністрації).

14. Майно Департаменту є комунальною власністю територіальної
громади міста і закріплене за ним на праві оперативного управління.

15. Департамент є юридичною особою публічного права; має само;
стійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби,
печатку із зображенням Державного Герба України та своїм наймену;
ванням.

Місцезнаходження Департаменту: 03165, м. Київ, проспект Комаро;
ва, 7.

16. Припинення Департаменту здійснюється за рішенням Київської
міської ради в порядку, визначеному законодавством України.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

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

від 03 листопада 2010 року № 905 “Про будівництво дороги 
від Подільського мостового переходу 
через р. Дніпро до проспекту Ватутіна 

з будівництвом транспортної розв’язки 
на примиканні в урочищі Горбачиха 

до Подільського мостового переходу через р. Дніпро 
та заїзду з вул. Верхній Вал через Гавань 

на Подільський мостовий перехід 
через р. Дніпро”

Розпорядження № 193 від 14 лютого 2013 року
Відповідно до підпункту 2 пункту “а” частини 1 статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 34 Зако


ну України “Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2011 року № 982 “Де

які питання реалізації проекту “Інфраструктурні об’єкти Київського регіону””, у зв’язку з змінами обсягів робіт з будівництва По

дільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської місь;
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 листопада
2010 року № 905 “Про будівництво дороги від Подільського мостово;
го переходу через р. Дніпро до проспекту Ватутіна з будівництвом
транспортної розв’язки на примиканні в урочищі Горбачиха до Поділь;
ського мостового переходу через р. Дніпро та заїзду з вул. Верхній
Вал через Гавань на Подільський мостовий перехід через р. Дніпро”:

1. Заголовок розпорядження викласти в новій редакції: “Про будів;
ництво заїзду на Подільський мостовий перехід з вул. Набережно;Хре;
щатицької в районі вул. Верхній;Нижній Вал у складі будівництва По;
дільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві”.

2. Пункт 1 викласти в новій редакції:
“1. Здійснити будівництво заїзду на Подільський мостовий перехід з

вул. Набережно;Хрещатицької в районі вул. Верхній;Нижній Вал у складі
будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві”.

3. Підпункт 2.1 пункту 2 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 2.2 — 2.4 вважати відповідно підпунктами

2.1 —2.3.
4. У підпункті 2.1 пункту 2 слова “будівництва заїзду з вул. Верхній Вал

через Гавань на Подільський мостовий перехід через р. Дніпро” заміни;
ти словами “будівництва заїзду на Подільський мостовий перехід з вул.
Набережно;Хрещатицької в районі вул. Верхній;Нижній Вал у складі бу;
дівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві”.

5. Підпункт 2.2 пункту 2 викласти в новій редакції:
“2.2. Зведені кошторисні розрахунки на будівництво заїзду на По;

дільський мостовий перехід з вул. Набережно;Хрещатицької в районі
вул. Верхній;Нижній Вал у складі будівництва Подільського мостового
переходу через р. Дніпро у м. Києві в установленому порядку включи;
ти до складу зведених витрат на будівництво Подільського мостового
переходу через р. Дніпро.".

6. Підпункт 2.3 пункту 2 викласти в новій редакції:
“2.3. Визначити на конкурсних торгах згідно з чинним законодав;

ством генеральні проектну та будівельну організації для виконання ро;
біт з проектування та будівництва заїзду на Подільський мостовий пе;
рехід з вул. Набережно;Хрещатицької в районі вул. Верхній;Нижній
Вал у складі будівництва Подільського мостового переходу через р.
Дніпро у м. Києві.”.

7. Пункт 3 викласти в новій редакції:
“3. Взяти до відома, що фінансування робіт з проектування та бу;

дівництва заїзду на Подільський мостовий перехід з вул. Набережно;
Хрещатицької в районі вул. Верхній;Нижній Вал у складі будівництва
Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві буде здій;
снюватися в рамках фінансування проекту “Будівництво Подільського
мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві”.".

Голова О. Попов

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

від 28 листопада 2011 року № 2229 
“Про реконструкцію вул. Михайла Драгомирова 

на ділянці від буд. № 1 до буд. № 10/10 
у Печерському районі”

Розпорядження № 194 від 14 лютого 2013 року
Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України “Про дорожній рух”, статті 19 Закону України “Про автомобільні дороги”, частини

4 статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, у зв’язку з необхідністю продовження термінів виконання
робіт з реконструкції вул. Михайла Драгомирова на ділянці від буд. № 1 до буд. № 10/10 у Печерському районі, в межах функцій ор

гану місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 28 листопада 2011
року № 2229 “Про реконструкцію вул. Михайла Драгомирова на ділянці
від буд. № 1 до буд. № 10/10 у Печерському районі”:

1. В пункті 1 слова та цифри “в 2011;2012 роках” виключити.
2. У підпункті 4.1 пункту 4 слова “на конкурсних торгах” виключити.

3. Доповнити пункт 4 підпунктом 4.6 такого змісту:
“4.6. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему

організації дорожнього руху на період виконання робіт, зазначених в
пункті 1 цього розпорядження.”.

Голова О. Попов

Про внесення змін у додаток 1 до розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

від 30 квітня 2008 року № 608 “Про створення
комісії з вирішення земельно
майнових

питань і визначення та відшкодування
збитків власникам землі та землекористувачам”

Розпорядження № 187 від 14 лютого 2013 року
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року № 284 “Про Порядок визначення та відшкодування

збитків власникам землі та землекористувачам”, у зв’язку з необхідністю внесення змін до персонального складу комісії з вирішен

ня земельно
майнових питань та визначення і відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам:

Внести зміни у додаток 1 до розпорядження виконавчого органу Київ;
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 квітня
2008 року № 608 “Про створення комісії з вирішення земельно;майнових
питань і визначення та відшкодування збитків власникам землі та земле;
користувачам” (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 грудня
2012 року № 2327), виклавши його в редакції, що додається.

Голова О. Попов

Додаток 1
до розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 30 квітня 2008 року № 608

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

14.02.2013 № 187

Персональний склад
комісії з вирішення земельно
майнових питань і визначення 

та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам *

* Примітка. До складу комісії вважаються включеними власники землі або землекористувачі, яким заподіяно збитки, представники під'
приємств, установ, організацій та громадяни, які будуть їх відшкодовувати.
У разі коли збитки заподіяні погіршенням якості земель або приведенням їх у непридатність для використання за цільовим призначен'
ням, до складу комісії включаються представники територіального органу Держсільгоспінспекції України в м. Києві та санітарно'епіде'
міологічного органу в м. Києві.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Голубченко 
Анатолій Костянтинович  

заступник голови Київської міської державної адміністрації, 
голова комісії

Петрук 
Віктор Іванович  

директор Департаменту земельних ресурсів, 
заступник голови комісії

Кислицин
Володимир Олександрович

директор КП “Дирекція будівництва шляхово'транспортних споруд м. Києва”, 
секретар комісії

Воробйов 
Володимир Владиславович

директор ДП “Інститут “Київдормістпроект” ПАТ “Київпроект” 
(за згодою)

Глінський
Георгій Ярополкович

генеральний директор КК “Київавтодор” 
(під час розгляду питань, пов’язаних з будівництвом шляхів та споруд на них)

Гудзь
Андрій Анатолійович

заступник директора Департаменту' начальник управління приватизації,
корпоративних прав, формування і розподілу комунальної власності
Департаменту комунальної власності м. Києва

Давидов
Геннадій Матвійович

заступник начальника управління екології та охорони природних ресурсів Департаменту
міського благоустрою та збереження природного середовища

Денисенко 
Володимир Миколайович

перший заступник директора Департаменту будівництва 
та житлового забезпечення

Войнович 
Іван Іванович

голова правління ПАТ “Київсоюзшляхпроект” 
(за згодою)

Маміна
Ольга Володимирівна

перший заступник директора Департаменту економіки та інвестицій 

Мороз
Олександр Семенович

заступник директора Департаменту — начальник управління фінансів
транспорту, зв’язку та сфери послуг Департаменту фінансів

Новгородський 
Сергій Олександрович

заступник начальника Управління охорони культурної спадщини

Палій 
Валерій Якович

генеральний директор ТОВ “Союзтранспроект” (за згодою)

Погрібний 
Олександр Іванович

заступник начальника з будівництва ДТГО “Південно'Західна залізниця” 
(за згодою) (під час розгляду питань, пов’язаних з об’єктами залізничного транспорту)

Сушко
Микола Михайлович

перший заступник начальника КП “Київське міське бюро технічної інвентаризації 
та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна”

Федоренко
Володимир Іванович

начальник КП “Київський метрополітен” (під час розгляду питань, пов’язаних 
з об’єктами метрополітену)

Целовальник 
Сергій Анатолійович

директор Департаменту містобудування та архітектури

Черній
Віктор Данилович

директор комунального підприємства “Київдорсервіс”

Щербак
Ігор Михайлович

заступник начальника Державного управління охорони навколишнього природного 
середовища у м. Києві (за згодою)

Янікін
Віктор Володимирович

директор ДП “ПІ Укрметротунельпроект” (за згодою)

Про капітальний ремонт шляхопроводу 
на перетині просп. Науки та магістралі 

безперервного руху
Розпорядження № 198 від 14 лютого 2013 року

Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 18, пунктів 1, 2 статті 19, пункту 4 статті 20
Закону України “Про автомобільні дороги”, статей 6,23,24, частини 1 статті 26 Закону України “Про дорожній рух”, статей 17
19,
статті 21 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, з метою поліпшення транспортного обслуговування пасажирів, ство

рення належних умов організації руху автомобільного транспорту, поновлення надійності і довговічності несучих конструкцій,
конструкцій гідроізоляції та покриття проїзної частини і тротуарів шляхопроводу на перетині просп. Науки та магістралі безпере

рвного руху, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити розробку проектно;кошторисної документації та викона;
ти роботи з капітального ремонту шляхопроводу на перетині просп. На;
уки та магістралі безперервного руху (далі — капітальний ремонт шляхо;
проводу).

2. Визначити комунальну корпорацію “Київавтодор” замовником вико;
нання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3. Комунальній корпорації “Київавтодор”:
3.1. Визначити генеральну проектну та генеральну підрядну організа;

ції для виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.
3.2. Розробити проектно;кошторисну документацію, провести її екс;

пертизу та затвердити у встановленому порядку.
3.3. Забезпечити виконання робіт з капітального ремонту шляхопрово;

ду відповідно до затвердженої в установленому порядку проектно;кошто;
рисної документації.

3.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви;
конання будівельних робіт з капітального ремонту шляхопроводу.

3.5. Роботи виконати згідно з Правилами благоустрою м. Києва, за;
твердженими рішенням Київської міської ради вщ 25 грудня 2008 року
№ 1051/1051.

3.6. Роботи з капітального ремонту шляхопроводу виконувати з част;

ковим обмеженням руху на ділянці виконання робіт із зайняттям полови;
ни ширини проїзної частини цілодобово.

3.7. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему ор;
ганізації дорожнього руху на період виконання робіт з капітального ре;
монту шляхопроводу.

4. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київ;
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) як головному
розпоряднику коштів міського бюджету здійснити фінансування робіт з роз;
робки проектно;кошторисної документації та виконання робіт з капітального
ремонту шляхопроводу на перетині просп. Науки та магістралі безперервного
руху в межах бюджетних призначень, затверджених у бюджеті м. Києва на ка;
пітальний ремонт об’єктів вулично;шляхової мережі на 2013 та наступні роки.

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

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

Голова О. Попов

Продовження. Початок № 23 (1151) за 6 березня 
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№ Вид заходу Сума на 2013 рік, тис. грн. Замовник

1 2 3 4
1. Закупівля кущів троянд 15 000,0 КО "Київзеленбуд"

2. Закупівля саджанців дерев 7 820,0 КО "Київзеленбуд"

3. Закупівля кущів 540,0 КО "Київзеленбуд"

4. Закупівля насіння газонних трав 1 600,0 КО "Київзеленбуд" 

5. Закупівля насіння квіткових культур 700,0 КО "Київзеленбуд" 

6. Закупівля цибулин квіткових рослин 1 621,0 КО "Київзеленбуд" 

7. Закупівля розсади багаторічних
квіткових рослин

750,0 КО "Київзеленбуд"

8. Закупівля субстрату для вирощування
розсади квітів в теплицях та вертикаль&
ного квіткового озеленення

424,0 КО "Київзеленбуд"

9. Закупівля квіткової продукції для ство&
рення районних експозицій та виставок
квітів на території Печерського 
ландшафтного парку

2 500,0 КО "Київзеленбуд"

10. Закупівля ампельних рослин для верти&
кального квіткового озеленення

1 420,0 КО "Київзеленбуд"

11. Захист зелених насаджень від шкідни&
ків та збудників хвороб (видалення
омели та збудників хвороб)

990,0 КО "Київзеленбуд"

11.1. Голосіївський район 99,0

11.2 Дарницький район 99,0

11.3. Деснянський район 99,0

11.4. Дніпровський район 99,0

11.5. Оболонський район 99,0

11.6. Печерський район 99,0

11.7. Подільський район 99,0

11.8. Святошинський район 99,0

11.9. Солом’янський район 99,0

11.10. Шевченківський район 99,0

12. Придбання родючого ґрунту 2 015,5 КО "Київзеленбуд"

13. Капітальний ремонт зелених насаджень 8700,0 КО "Київзеленбуд"

13.1. Голосіївський район 870,0

13.2. Дарницький район 870,0

13.3. Деснянський район 870,0

13.4. Дніпровський район 870,0

13.5. Оболонський район 870,0

13.6. Печерський район 870,0

13.7. Подільський район 870,0

13.8. Святошинський район 870,0

13.9. Солом’янський район 870,0

13.10. Шевченківський район 870,0

14. Капітальний ремонт зелених насаджень
на схилі вул. Інститутської у Печерсько&
му районі

300,0 КО "Київзеленбуд"

15. Капітальний ремонт зелених насаджень
на вул. Хрещатик

2 850,0 КП УЗН
Шевченківського району м. Києва

Всього 47230,5

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про затвердження Заходів з оновлення зеленої зони м. Києва, 
запланованих Київським комунальним об’єднанням зеленого будівництва 

та експлуатації зелених насаджень міста 
“Київзеленбуд” на 2013 рік

Розпорядження № 197 від 14 лютого 2013 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”. “Про благоустрій населених пунктів”, рішення Київської

міської ради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 “Про бюджет міста Києва на 2013 рік”, рішення Київської міської ради від 27 жовт*
ня 2011 року № 384/6600 “Про затвердження Порядку видалення зелених насаджень на території міста Києва”, з метою виконан*
ня робіт з озеленення, реконструкції, капітального ремонту парків, скверів та вуличних насаджень, оновлення зеленої зони м. Ки*
єва та поліпшення санітарного стану міста, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Заходи з оновлення зеленої зони м. Києва, заплановані
Київським комунальним об’єднанням зеленого будівництва та експлуата�
ції зелених насаджень міста “Київзеленбуд” на 2013 рік, що додаються.

2. Департаменту міського благоустрою та збереження природного се�
редовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) забезпечити фінансування Заходів з оновлення
зеленої зони, що затверджені п. 1 цього розпорядження, за рахунок бю�
джетних призначень, передбачених у спеціальному фонді бюджету міста
Києва на 2013 рік по коду тимчасової класифікації видатків та кредитуван�

ня місцевих бюджетів 240900 бюджетної програми “Створення та віднов�
лення зелених насаджень”,

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов’язків забезпечити висвітлення в засобах масової ін�
формації змісту цього розпорядження.

4. 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) 14.02.2013 № 197

ЗАХОДИ
з оновлення зеленої зони м. Києва, заплановані

Київським комунальним об’єднанням зеленого будівництва 
та експлуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд” на 2013 рік

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

від 29 липня 2011 року № 1331 
“Про реконструкцію дороги Київ — Гостомель 

в межах м. Києва”
Розпорядження № 191 від 14 лютого 2013 року

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

Внести зміни та доповнення до розпорядження виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 лип�
ня 2011 року № 1331 “Про реконструкцію дороги Київ — Гостомель в ме�
жах м. Києва”:

1. В пункті 1 слова та цифри “в 2011�2012 роках” виключити.
2. Доповнити пункт 3 підпунктом 3.5 в наступній редакції:
“3.5. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему

організації дорожнього руху на період виконання робіт, зазначених в
пункті 1 цього розпорядження.”

3. В пункті 4 слова “Головному управлінню транспорту та зв’язку” за�
мінити словами “Департаменту транспортної інфраструктури”, а слова

“Головного управління економіки та інвестицій” замінити словами “Де�
партаменту економіки та інвестицій”.

Голова О. Попов

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

від 16 листопада 2011 року № 2129 
“Про будівництво та реконструкцію маневрових пристроїв 

на трамвайній мережі Лівобережної частини міста”
Розпорядження № 192 від 14 лютого 2013 року

Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України “Про дорожній рух”, статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра*
їні”, у зв’язку з необхідністю продовження термінів виконання робіт з будівництва та реконструкції маневрових пристроїв на
трамвайній мережі Лівобережної частини міста, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 16 листопада 2011
року № 2129 “Про будівництво та реконструкцію маневрових пристроїв на
трамвайній мережі Лівобережної частини міста”:

1. В підпункті 2.1 пункту 2 слова та цифри “, в 2011�2012 роках за ра�
хунок власних та залучених коштів” виключити.

2. Доповнити пункт 2 підпунктом 2.6 такого змісту:
“2.6. Земельні питання вирішити у встановленому порядку.”
3. Пункт 3 викласти в новій редакції:

“3. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у встанов�
леному порядку подати до Департаменту економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт, визначених у
пункті 1 цього розпорядження, до програм економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2013 та наступні роки.”

Голова О. Попов

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

від 08 серпня 2008 року № 1126 
“Про реконструкцію транспортного вузла на правобережних підходах 

до Південного мосту зі з’їздами з вул. Саперно*Слобідської 
на Столичне шосе у Голосіївському районі”

Розпорядження № 123 від 4 лютого 2013 року
Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України “Про дорожній рух”, статті 19 Закону України “Про автомобільні дороги”, статті 34

Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, з метою покращення руху транспорту у Голосіївському районі, в ме*
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Доповнити пункт 3 розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08 серпня
2008 року № 1126 “Про реконструкцію транспортного вузла на правобе�
режних підходах до Південного мосту зі з’їздами з вул. Саперно�Слобід�
ської на Столичне шосе у Голосіївському районі”, підпунктом 3.6. такого
змісту:

*3.6. В установленому порядку вирішити майново�правові питання”.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�

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

Голова О. Попов

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

від 16 травня 2008 року № 688  “Про капітальний ремонт 
Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах”

Розпорядження № 195 від 14 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 Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах, в межах функцій органу місцевого са*
моврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 16 травня 2008 року № 688 “Про ка�
пітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах”:

1. У пункті 1 слова та цифри “в 2008�2012 роках” виключити.
2. Підпункт 3.4 пункту 3 викласти в новій редакції:
“3.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку вико�

нання будівельних робіт.”
3. Підпункт 3.5 пункту 3 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 3.6 — 3.7 вважати відповідно підпунктами 3.5 —3.6.
4. Підпункт 3.5 пункту 3 викласти в новій редакції:
“3.5. Роботи виконувати відповідно до Правил благоустрою міста Києва,

затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року
№ 1051/1051.”

5. В пункті 4 слова “Головному управлінню транспорту та зв’язку” заміни�
ти словами “Департаменту транспортної інфраструктури”.

Голова О. Попов

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

від 04 серпня 2011 року № 1363 
“Про реконструкцію з розширенням просп. Григоренка”

Розпорядження № 196 від 14 лютого 2013 року
Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України “Про дорожній рух”, статті 19 Закону України “Про автомобільні дороги”, частини

4 статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, у зв’язку з необхідністю продовження термінів виконання
робіт з реконструкції з розширенням просп. Григоренка, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни та доповнення до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
04 серпня 2011 року № 1363 “Про реконструкцію з розширенням
просп. Григоренка”:

1. В пункті 1 слова та цифри “в 2011�2012 роках” виключити.
2. Доповнити пункт 3 підпунктом 3.5 у такій редакції:
“3.5. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схе�

му організації дорожнього руху на період виконання робіт, зазначених
в пункті 1 цього розпорядження.”.

3. В пункті 4 слова “Головному управлінню транспорту та зв’язку”
замінити словами “Департаменту транспортної інфраструктури”, а

слова “Головного управління економіки та інвестицій” замінити слова�
ми “Департаменту економіки та інвестицій”.

Голова О. Попов

Про перезатвердження проекту 
“Реставрація з пристосуванням під розміщення 

Державного спеціалізованого мистецького навчального закладу 
“Київська дитяча школа мистецтв № 2 ім. М. І. Вериківського”, 

об’єкта на вул. Воровського, 2 з прибудовою 
до нього концертної зали” у Шевченківському районі

Розпорядження № 120 від 31 січня 2013 року
Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто*герой Київ” та постанови Кабінету Міністрів

України від 11 травня 2011 року № 560 “Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи
та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”, з метою виконання робіт на об’єкті “Рес*
таврація з пристосуванням під розміщення Державного спеціалізованого мистецького навчального закладу “Київська дитяча шко*
ла мистецтв № 2 ім. М. І. Вериківського”, об’єкта на вул. Воровського, 2 з прибудовою до нього концертної зали” у Шевченківсько*
му районі міста Києва, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Перезатвердити проект “Реставрація з пристосуванням під розміщення Державного спеціалізованого мистецького навчального закладу “Київська
дитяча школа мистецтв № 2 ім. М. І. Вериківського”, об’єкта на вул. Воровського, 2 з прибудовою до нього концертної зали” у Шевченківському райо�
ні міста Києва”, рекомендований до затвердження спеціалізованою державною організацією “Київська міська служба Української інвестиційної експер�
тизи (служба “Київдержекспертиза”)" (позитивний висновок комплексної державної експертизи від 23.10.2007 № 5753) та погоджений Головним управ�
лінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища (лист�погодження від 24.12.2007 № 25�15282), з такими основними техніко�еко�
номічними показниками:

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ) та коштів на покриття витрат, пов’язаних з інфляційними процесами (з ПДВ), що передбачені зведе�
ним кошторисним розрахунком вартості будівництва, замовник здійснює на підставі обгрунтувальних документів та результатів їх детальної перевірки дер�
жавним підприємством “Спеціалізована державна експертна організація — центральна служба Української державної будівельної експертизи”.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 бе�
резня 2008 року № 419 "Про затвердження проекту “Реставрація з пристосуванням під розміщення Державного спеціалізованого мистецького навчального
закладу ‘’’Київська дитяча школа мистецтв № 2 ім. М. І. Вериківського”, об’єкта на вул. Воровського, 2 з прибудовою до нього концертної зали” у Шевчен�
ківському районі".

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

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

Голова О. Попов

Показники Одиниці виміру Кількість

Площа ділянки га 0,2451

Площа забудови м2 1671,80

Поверховість пов. 2; 5 (у т. ч. мансардний)

Будівельний об’єм мЗ 30873,87

Загальна площа м2 7143,66

Кількість класів та навчальних кабінетів шт. 44

Чисельність учнів чол. 300

Тривалість будівництва міс. 18,00

Кошторисна вартість реставрації в цінах 2007 року (з урахуванням
ПДВ, коштів на покриття витрат, пов’язаних з інфляційними проце&
сами та ризиком) 
ут. ч. :&БМР(безПДВ)

& кошти на покриття ризику (з ПДВ)
& кошти на покриття витрат, пов’язаних з інфляційними 
процесами (з ПДВ)

тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.

тис. грн.

52023,542
30136,677
1322,112

2247,589
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Фестивальну кіновесну 
розпочинає IRISHFEST
Столичним кіноманам пропонують подивитися нове ірландське кіно
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

З 14 по 20 березня в іно-
театрі “Київ” пройде
“IRISHFEST: Нове іно Ір-
ландії” від МКФ “Моло-
дість”. Четвертий поспіль
інофестиваль Країни Три-
лисни а привезе в У раїн
7 родзино фестивально о
сезон та представить ір-
ландсь ий по ляд на м зи-
, іно і навіть фото ра-

фію.

14 березня о 19.00 відкриває фес�

тиваль стрічка “Good Vibrations” від

режисерського тандему Лізи Баррос

Д’Са та Ґлена Лейберна (повтор 19

березня о 19.00). В основу покладена

реальна історія Террі Хуллі, який у

неспокійні 1970�ті роки відкрив у

Белфасті музичну крамничку і став

хрещеним батьком ірландського

панку. Фільм демонструвався на ми�

нулорічному МКФ у Карлових Варах

та став володарем премії IFTA (Irish

Film and Television Awards). Ще одна

жінка у режисерській палітрі фести�

валю — Кірстен Шерідан зі своєю

стрічкою “Ляльковий дім” (15 берез�

ня о 19.00, 18 березня о 17.00). Дочка

одного з найвідоміших ірландських

режисерів, у 2002 році Кірстен пре�

зентувала свою роботу “Дискосвині”

на МКФ “Молодість”. Її нова робота

“Ляльковий дім” — фільм про групу

підлітків, що якось вривається в ба�

гатий будинок.

Історію однієї переламної ночі

розповість Ленні Абрахамсон у філь�

мі “Що зробив Річард” (17 березня о

19.00, 20 березня о 19.00). Красун�

чик�атлет та лідер мажорної тусівки

вважає, що навколишній світ нале�

жить йому, але його ілюзії розбиваю�

ться вщент. Нещодавно стрічка от�

римала 5 премій IFTA (Irish Film and

Television Awards) у категоріях “Най�

кращий фільм”, “Найкращий ак�

тор”, “Найкращий режисер”, “Най�

кращий монтаж” та “Найкращий

сценарій”. “Дні “Стелли” Тадеуша

О’Саллівана (16 березня о 19.00, 19

березня о 17.00) — історія любові

священика до кінематографа. Отець

Деніел Беррі відкриває у своєму міс�

течку кінотеатр, попри те, що всі

ставляться до цього вороже. Викона�

вець головної ролі Мартін Шин вда�

ло зобразив образ священика�кіно�

мана, здатного заснувати власний

кінотеатр, пішовши супроти усього

міста.

Стрічка “Пірс” Джерарда Хьорлі з

ним же в головній ролі (15 березня о

17.00, 20 березня о 17.00) — ірланд�

ські “Батьки й діти” на мальовничо�

му узбережжі. Фільм розповідає про

повернення додому Джека МакКар�

ті, якого викликав додому нібито

помираючий батько. Син знаходить

татуся живим і здоровим, але вирі�

шує залишитися і вимагати у бор�

жників повернути татові борги. Ме�

ломанам має сподобатися “Тиша”

Пата Коллінза (17 березня о

17.00) — унікальна історія звукоре�

жисера Йоґанна, перед яким став�

лять непросте завдання: знайти та

записати на плівку тишу в місцях, де

немає створених людиною звуків.

Саундтрек називають геніальним, а

пейзажі в фільмі — незабутніми.

Родзинка програми — докумен�

тальна стрічка “Обід на хмарочосі”

Шона О Куалена (16 березня о 17.00,

18 березня о 19.00). Режисер витон�

чено і напрочуд цікаво розповідає

історію створення легендарної од�

нойменної фотографії, зробленої на

69�му поверсі відомого хмарочоса

GE Building

В музеї іграшки розповідають
"Лялькові історії"
У новій експозиції представлені авторські роботи сучасних майстрів
Марія БЄЛЯЄВА
"Хрещатик"

У Державном м зеї і раш и в Києві
свої роботи презент ють ляль арі з
різних міст У раїни, Російсь ої Фе-
дерації та Гр зії. Понад 50 фі ро ,
я і ви онані різних стилях та з різ-
номанітних матеріалів, б д ть ці аві
я дітям, та і дорослим. Вистав а
присвячена першом офіційном
свят ванню Дня авторсь ої ляль и,
що відзначається 7 березня.

Експозиція об’єднала 25 лялькарів із різних

міст України, Росії та Грузії, а організатором ви�

ступило Громадське об'єднання лялькарів Києва.

"Ми існуємо в столиці вже півтора року і регуляр�

но проводимо тематичні виставки ляльок,— роз�

повіла "Хрещатику" засновник об’єднання Окса�

на Воропай.— Зараз лялькарство все більше стає

популярним: з’являються можливості навчитися

у майстрів з досвідом, спробувати різні техніки, у

тому числі і такі, як вироби з шарнірами або з

фарфору".

Про кожну авторську іграшку майстри написа�

ли історію: лялька "Інфанта Маргарита" створена

за портретом інфанти роботи Дієго Веласкеса з

музею Прадо (Мадрид); іграшка "Чудное мгнове�

ние" має дві таємниці: профіль Олександра Пуш�

кіна, анфас Наталії Гончарової, а у шухлядці ди�

вану, на якому сидить лялька, є місце для таєм�

ниць; виріб "Пастушок Август" створений за ма�

люнком, що нанесений на емальовану чашку ра�

дянських часів, є тут ведмедики, герої мультфіль�

му "Ёжик в тумане" та інші роботи. Експозицію

доповнюють предмети з колекції музею 1850�60�х

років.

Одну з робіт — "Пастушок Август" — майстри

дарують музею іграшки. "Я була кравцем, тож

добре знаю фігуру людини, а також вмію малюва�

ти,— поділилась з "Хрещатиком" її автор Роксана

Рубіс.— Коли з’явилися спеціальні матеріали для

ліплення ляльок та почали проводити майстер�

класи, захопилася цим напрямком, працюю з са�

мозастигаючим пластиком. Першими моїми

ляльками був Козак Мамай та П’єро".

До уваги відвідувачів також унікальні гіпсові

ляльки, об’єднані темою "Історія українського

костюму в легендах та міфах слов’ян", створені

скульптором�лялькаркою Ядвігою Григорівною

Василевською, авторкою понад 100 іграшок,

впроваджених у виробництво на українських

підприємствах у 60�80 роках ХХ сторіччя.

Оздоблення костюмів виконані відомими майс�

тринями�вишивальницями Ольгою Атаманен�

ко, Аллою Вишневецькою, Ганною Бистрик. За

словами майстрині, вона відобразила богів, які

перевтілилися в людей, щоб передати знання

людству у вигляді ремесел — гончарства, ви�

шивки, ткацтва. Серед таких слов’янських бо�

гинь Травниця�знахарка у народному костюмі

Полісся, Лада�рожениця (Полтавщина), Муза

рукоділля (Київщина), Богиня плодючості зем�

лі (Івано�Франківщина), Богиня долі "Макошь"

(Галичина). Як розповіла "Хрещатику" Ядвіга

Василевська, процес створення таких гіпсових

фігур є надзвичайно складним, а ось учнів, го�

тових переймати це непросте мистецтво, на

жаль, немає.

Виставка "Лялькові історії" триває у Державно�

му музеї іграшки (Кловський узвіз, 8) до 30 берез�

ня. Довідки за телефоном 253�54�00

До ожної авторсь ої і раш и майстри написали історію, напри лад - ляль а "Інфанта Мар арита" створена
за портретом інфанти Діє о Велас еса з м зею Прадо

Стріч а "Що зробив Річард" Ленні Абрахамсон про рас нчи а-атлета нещодавно отримала 5 премій на Irish Film and
Television Awards
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Відповіді на сканворд 

СТРУКТУРНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
"КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО"
повідомляє про наміри отримати дозвіл на ви иди забр днюючих

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
районної отельні "Пар" (далі — РК "Пар"), що знаходиться за
адресою: 04074, м. Київ, Оболонсь ий район, в л. Резервна, 8.
РК "Пар" спеціаліз ється на виробництві теплової енер ії, я а постачається

споживачам. У отельній залі знаходяться та і отлоа ре ати: ДКВР-20/13
ст. №№2,3,4,5 — 4 шт.; ДЕ-25/14 ст. №6 — 1 шт.; ДКВР-10/13 ст. №7 — 1 шт.;
КВГМ — 50 ст. №№8,9 — 2 шт. Протя ом 2010-2012 ро ів працювали три парові отли
ДКВР-20/13 ст.№№2,5 та ДКВР-10/13 ст. №7. Встановлена ма симальна пот жність
при одночасній роботі трьох парових отлів — 29,6 МВт/ од. Інші отли тимчасово
виведені з е спл атації або знаходяться на онсервації.

Ви иди забр днюючих речовин, що творюються при спалюванні природно о аз в
отельних а ре атах, відводяться в атмосфер через два димаря висотою 120 м та 60 м.
Джерелами творення забр днюючих речовин від допоміжно о обладнання є

техноло ічні ре ламентовані процеси із введення та з пин и ГРП та отлоа ре атів,
ремонтні роботи (еле трозварювання, азове різання метал , фарб вання
техноло ічно о обладнання) і трансформатори, в я их ви ористов ється мастило я
охолодж вальна рідина.

На території РК "Пар" знаходиться 13 стаціонарних джерел, від я их здійснюються
ви иди забр днюючих речовин в атмосферне повітря іль ості 8,8913 т/рі , обся
ви идів парни ових азів (в лецю діо сид СО2, азот (І) о сид N2O, метан СН4) —
3900 т/рі .

Перелі інших видів та обся и забр днюючих речовин, я і ви идаються в
атмосферне повітря від РК "Пар": о сид в лецю — 0,801 т/рі , о сиди азот (о сид та
діо сид азот ) перерах н на діо сид азот — 3,618 т/рі ; неметанові ле і ор анічні
спол и — 0,011 т/рі ; силол — 0,009 т/рі ; ацетон — 0,001 т/рі ; б тилацетат —
0,001 т/рі ; діо сид та інші спол и сір и — 0,0001 т/рі ; етиловий ефір етилен лі олю
— 0,001 т/рі ; тол ол — 0,004 т/рі ; метан — 4,443 т/рі ; метали та їх спол и —
0,003 т/рі ; ремнію діо сид — 0,0002 т/рі ; титан діо сид — 0,00005 т/рі .

Величини ви идів по всіх ін редієнтах не перевищ ють нормативів ранично
доп стимих ви идів забр днюючих речовин від стаціонарних джерел та і ієнічних
нормативів ви идів на раниці санітарно-захисної зони та в селітебній зоні. Заходи
щодо с орочення ви идів забр днюючих речовин в атмосферне повітря не
передбачаються.

За важення та пропозиції надсилати місячний термін до відділ е оло ії
Оболонсь ої районної державної адміністрації в місті Києві за адресою: 04205, м. Київ,
в л. Маршала Тимошен а, 16, тел.: 419-31-86, 418-30-64.

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

Орендодавець: Голосіївсь а районна в місті Києві державна адміністрація

Балансо трим вач: Управління освіти Голосіївсь ої районної в місті Києві
державної адміністрації (м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 118-б, тел. 257-12-57).
Адреса об'є та: в л. Горь о о, 130/17 (СЗШ № 37) за альна площа 650,0

(по одинно) орендна плата за 1 один (без ПДВ): 36,65 рн.
Цільове ви ористання: розміщення с б'є тів осподарювання, що здійснюють

освітню діяльність (по одинно)
Ма симально можливий стро оренди: 2 ро и 364 дні
Балансо трим вач: Полі ліні а № 1 Голосіївсь о о район м. Києва (м. Київ,

в л. Червоноармійсь а, 104, тел. 529-05-02)

Адреса об'є та: в л. Червоноармійсь а, 104

Площа оренди: 83,0 в.м (1 поверх)

Цільове ви ористання: розміщення апте и, що реаліз є отові лі и

Орендна плата за 1 в. м (без ПДВ): 177,68 рн.

Ма симально можливий стро оренди: 2 ро и 364 дні

Термін прийняття заяв про оренд : 10 робочих днів з дня п блі ації
о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: просп. 40-річчя Жовтня,
42, Голосіївсь а районна в місті Києві державна адміністрація.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: м. Київ, просп. 40-річчя
Жовтня, 42, Голосіївсь а районна в місті Києві державна адміністрація, аб. 410,
телефон для довідо : 281-66-24.

Київсь а місь а державна адміністрація о олош є он рс
на заміщення ва антних посад в апараті ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації):
- заст пни а начальни а відділ ор анізаційно о забезпечення діяльності заст пни а олови

Київсь ої місь ої державної адміністрації з манітарних питань;
- оловно о спеціаліста юридично о правління;
- провідно о спеціаліста правління інформаційно о забезпечення та дост п до п блічної

інформації;
- оловних спеціалістів (2 посади) правління міжнародних зв'яз ів.

Основні валіфі аційні вимо и до андидатів:
- вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним рівнем

ма істра, спеціаліста;
- стаж роботи за фахом на державній сл жбі не менш я три ро и або стаж роботи за фахом

інших сферах — не менш я п'ять ро ів;
- вільне орист вання ПК;
- вільне володіння державною мовою;
- для оловних спеціалістів правління міжнародних зв'яз ів знання іноземної мови;
- аналітичні здібності, висо а працездатність та відданість роботі.

До менти на часть он рсі подаються до правління адрової роботи і на ород апарат
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: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, ( ім. 316)
тел. 202-75-97, 202-75-28.

Святошинсь а районна в місті Києві державна адміністрація
о олош є про намір передати в оренд об'є т, щодо я о о надійшла заява:

- нежитлові приміщення, розташовані підвалі полі ліні и №2 Святошинсь о о район
м.Києва за адресою: м. Київ, в л. Ри ова, 2, за альною площею 31,4 в. м, для
розміщення тор овельно о об'є та з продаж продовольчих товарів, рім товарів
піда цизної р пи (реалізація овбасних, ондитерсь их виробів та напівфабри атів
власно о виробництва) терміном на 2 ро и 364 дні. Балансо трим вач — полі ліні а №2
Святошинсь о о район м. Києва, тел. 403-38-72.
Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення в

азеті. Телефон для довідо : 424-12-69.

Посвідчення особи, я а постраждала внаслідо чорнобильсь ої

атастрофи, ате орія 1, серія А, № 051501 та в лад № 176224 на

ім’я Деревян о Діни Іванівни 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

Ко л ь о р о п од і л А 2

(формат 660х560 мм)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
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Спортивні новини

Шахи. Жіноча збірна України — чемпіон світу
У за лючном т рі омандно о ЧС-2013 в Астані (Казахстан) наші

шахіст и здоб ли необхідн нічию протистоянні з російсь ою збір-
ною і вперше в історії стали ращими на планеті. У дев’яти т рах ра-
їн и не зазнали жодної пораз и, набравши 16 очо з 18 можливих. Усі
чотири партії з стрічі з Росією за інч валися на 31-32 ход підписан-
ням мирно о до овор . У підс м — 2:2 матчі і вітчизняні шахіст и
стали недосяжними для переслід вачів. Др сходин посіли пред-
ставниці Китаю, я і хоч і перемо ли в за лючном т рі збірн Індії
(2,5:1,5), але все ж на одне оч о відстали від раїно за альном за-
лі . Трій лідерів зам н ли росіян и

Бокс. В’ячеслав Узєлков дізнався ім’я 
нового суперника
Стало відоме ім'я ново о с перни а В'ячеслава Узєл ова (28-2, 17

КО). Він замінить швейцарця Софія Себіхі, я ий нещодавно зазнав
дош льної травми. Я повідомлялося раніше, на одном із за лючних
спарин ів бо сер д же серйозно пош одив ребро, після чо о відмо-
вився від поєдин . Та им чином, 16 березня на арені иївсь о о Па-
лац спорт 33-річний В'ячеслав Узєл ов відстоюватиме пояс Інтер о-
нентально о чемпіона WBO напівваж ій вазі в 12-ра ндовом двобої
з франц зом Д д Ен мб (30-4, 11 КО). Опонент раїнця на профе-
сійном рин вист пає з весни 2007 ро , провів 34 поєдин и, здо-
б вши 30 перемо (11 з них — но а том) при 4 пораз ах. Ен мб 31
рі , йо о зріст становить 180 см, бо с є в стійці правші. За шестиріч-
н професійн ар'єр завойов вав тит ли Інтернаціонально о чемпіо-
на WBC і Чемпіона Афри ансь о о бо серсь о о союз (двічі), а та ож
пояс Чемпіона світ за др орядною версією WBF

Художня гімнастика. Аліна Максименко здобула
дві медалі на турнірі в Ізраїлі
В Ізраїлі завершився ХІ "Гран-прі Холон" із х дожньої імнасти и. На

т рнірі вист пили найсильніші спортсмен и з Росії, Білор сі, Іспанії,
Бол арії, Литви, Фінляндії, Кіпр , Узбе истан , У орщини, Латвії, Мол-
дови, Австрії, Азербайджан , Гр зії, Словаччини, Казахстан , Польщі,
Італії та Ізраїлю. У др ий день зма ань раїнсь а імнаст а Аліна
Ма симен о піднялася на найвищ сходин п’єдестал пошани
вправах із б лавою та здоб ла "бронз " в зма аннях зі стріч ою

Дзюдо. Вітчизняна Кадетська збірна виборола
п'ять нагород на етапі Кубка Європи
У раїнсь і адети вибороли п’ять медалей К б а Європи з дзюдо,

я ий відб вся в За ребі (Хорватія). У перший день зма ань наші
спортсмени зібрали повний омпле т на ород. Крістіан Бадзо (Уж о-
род) та Валентина Шмаль (Волинсь а обл.) здоб ли "бронз ", иянин
Ярослав С опнен о — "срібло", чемпіоном К б а Європи став Бо дан
Ядов (Київ). Наст пно о дня ще один столичний борець Леонід Гасю
піднявся на др сходин п'єдестал пошани. У за ально омандном
залі У раїна посіла 6 позицію. Най ращою стала збірна Словенії

Температура —5°С

Атм. тиск 739 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 89 %

Температура +2°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 81 %

Температура —1°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 89 %

Прогноз погоди на 13 березня 2013 року

ОВНИ фонтан ють енер ією; не зниж йте вибрано о напередо-
дні темп , і ви всти нете ба ато чо о зробити. А переш оди та
тр днощі мають психоло ічн природ і йд ть із армічно о мин -
ло о. Це недолі досвід , небажання дотрим ватися дисципліни,
невміння план вати, відс тність терпіння. Я що ви зіт н лися з фа-
тальним збі ом обставин або з мо тнішою силою, вам, можливо,
слід тимчасово відст пити і не нама атися пробити лобом бетонн
стін .
ТЕЛЬЦІВ очі є спіх на партизансь ом фронті в справах, що

вима ають онфіденційності, дипломатичності. Робіть добропо-
рядні вчин и, без л авства та інтри , оли в цьом немає на аль-
ної потреби. У вас висо ий др жній рейтин і пс вати йо о з метою
підс н ти ом сь свиню (навіть засл жен ) протипо азано. То до-
ля ницих д хом, не приниж йтеся до тих апостей. А ось зробити
арний подар но чи сюрприз близь им необхідно!
БЛИЗНЯТА, дивіться в майб тнє зі світлим оптимізмом та пря-

м йте т ди, де амірно, веселій др жній омпанії поч ватимете-
ся, я риба воді. Спільність д ховних інтересів стане ч довим
стим лом я на ділових, та і на сердечних фронтах. Тож оли лю-
бовна пристрасть тане, я віс , не засм ч йтеся, з бла овірним вас
зцемент є д ховність!
РАКИ, охайтеся з роботою, це ваша М за, я що нинішня про-

фесійна діяльність відповідає по ли серця, тоді отримаєте ма -
сим м насолоди від праці й ар’єра піде в ор . Не дистанціюйте-
ся від ерівництва, ваші онта ти б д ть плідними, об оворюйте
плани на майб тнє, обмінюйтеся інформацією, дотичні інтереси
знайти б де ле о.
ЛЕВИ, птах вашо о щастя літає дале о від домів и, тож оли

вдома не цін ють (насправді то лихі д м и) не марн йте сил, аби
довести свою значимість, а робіть став на дале і раї, там пере-
б вають шан вальни и вашо о талант , прихильни и, люди, я им
можна довіритися д шею і серцем.
ДІВ заради дося нення поставленої мети нічим не заля ати, на-

лаштовані на е стрим, отові відважно йти ва-бан , ризи вати. І
я що дотрим ватим ться за он , ретельно з одж ватим ть ожен
ро , не лізтим ть зопал на рожен — переможний фінал в ритич-
ній сит ації вам арантований.
ТЕРЕЗАМ доведеться продемонстр вати еройсь і я ості і до-

вести не словом, а ділом, бла ородним вчин ом по азати, що на
вас можна розрахов вати. У разі острих принципових розбіжнос-
тей ш айте пороз міння, орієнт ючись на досвід с противни а, їм
нині дано більше талантів, ент зіазм , тож з ле істю віддавши
ермо правління, про раші не опинитеся.
СКОРПІОНІВ очі є тр довий аврал, втім, вас це не заля ає,

навпа и, сили приб ватим ть процесі роботи, орієнт йтеся на
начальниць і нот и та професійно підтанцьов йте шеф . Ви здатні
наполе ливо тя н ти тр дове ярмо та " нати іль ість", одна нині
слід ви он вати завдання на висо ом творчом рівні, тоді не пе-
ревтомитесь, заплативши за "вал" здоров’ям.
СТРІЛЬЦІ, оді блитися в домі, виходьте на полювання, роз-

чохліть свій са айда і зап с айте ам рні стріли, вони потраплять
ціль! І хоча романтичні знайомства матим ть швид оплинне за-

хоплення, зате залишать в д ші нез ладимий слід. Се с альний
аспе т взаємин ратиме провідн роль.
КОЗОРОГИ, зосередьтеся на сімейних лопотах, одна це не

повинно заважати роботі, там теж слід всти ати, адже шефа ви
під овпа ом. Я що ви заці авлені в затишном поб ті, армоній-
них стос н ах з домочадцями, не обмеж йте їхніх інтересів, а р-
том обла ородьте домашнє ніздо (по и палаєте ент зіазмом) за-
ради сімейно о щастя. Нині є ризи стати зар чни ом власних пе-
реживань, адже ваша реа ція на все, що відб вається, виявиться
занадто б рхливою. Контролюйте себе емоційно та фізично, пере-
вантаження за рож ють втратою здоров’я.
ВОДОЛІЇ налаштовані на др желюбний лад, одна не всіх пре-

тендентів на панібратство слід п с ати в свою орбіт . Є заці авле-
ність — жорст о відсійте зерна від олю і створіть оло товари-
шів, я і вам до вподоби ("відпрацьований баласт" не потрібний) та
разом розпочинайте важливі справи.
РИБИ, дбайливо поставтеся до фінансових запасів, роші люб-

лять рах но . Я що вже намітили списо бажаних по по , і не тер-
питься побал вати себе, тримайтеся від не айно о рейд по
рамницях. Ще раз перевірте, чи не залізаєте в ч ж ишеню, чи
не за рож є вам в перспе тиві бор ове рабство. Ви ористов йте
ожн мить, аби навчитися чом сь новом

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  1 3  Б Е Р Е З Н Я

ранок день вечір

Національна жіноча збірна 
з біатлону підтвердила 
статус лідера
Вітчизняні спортсменки здобули срібну нагороду на етапі Кубка світу
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У Сочі відб вся восьмий і
передостанній етап К б а
світ з біатлон . Жіноча
збірна У раїни вже чет-
верте в сезоні піднялася
на п’єдестал пошани.
Цьо о раз національна
оманда с ладі Юлії
Джими, Олени Під р шної,
Валентини Семерен о та
дебютант и Марії Панфі-
лової вибороли срібло в
естафеті 4х6 м. Перемо-

ж онці здоб ли
представниці Німеччини,
я і на 12 се нд випере-
дили вітчизняних спортс-
мено . А трій лідерів
зам н ли норвезь і біат-
лоніст и.

У Сочі на трасі, де в наступному

році будуть розіграні олімпійські

медалі, завершилися останні в ни�

нішньому сезоні естафети. За їх під�

сумками визначились переможці

загального заліку Кубка світу в ко�

мандних перегонах. Той факт, що ця

гонка буде особливою, підтвердив

тренерський штаб української збір�

ної. Вже стартовий етап естафети

вселив вітчизняним вболівальни�

кам віру у здобуті медалі. Перегони

розпочала Юлія Джима, яка на вог�

невих рубежах лише одного разу бу�

ла неточною та йшла четвертою.

Однак у вирішальний момент

спортсменка все ж таки не впорала�

ся з напруженням і припустилася

помилки. Під час передачі естафети

Юлія Джима проїхала поруч з Оле�

ною Підгрушною, не торкнувшись

її, і була змушена розвертатися,

втративши більше 10 сек. Щоправ�

да, лідер збірної Олена Підгрушна

приклала максимум зусиль, аби ні�

велювати цю похибку партнерки,

використавши лише один запасний

патрон і продемонструвавши висо�

ку швидкість, підтягнула свою

команду з четвертого місця одразу ж

на друге.

На третьому відрізку дистанції

представниці збірної України доче�

калися помилок конкуренток (а їх

було чимало) при стрільбі і захопили

лідерство. Команда Чехії, яка йшла

першою, через штрафне коло Йіткі

Ландова скотилася на п'яту пози�

цію. Збірна Німеччини також дещо

пригальмувала через неточності Мі�

ріам Гесснер, яка пройшла зайвих

150 м. Втім, німкені стали другими,

не дуже відстаючи від українок —

трохи більше 8 секунд.

За такої щільності претендентів

на золоті нагороди вирішальним по�

винен був стати заключний етап

гонки. І побоювання вітчизняних

вболівальників були цілком виправ�

дані, адже цей відрізок тренери дові�

рили дебютантці команди Марії

Панфіловій. До того ж, серед її кон�

куренток були лідери своїх збірних.

На щастя, увесь острах був мар�

ним — Марія Панфілова не підвела

тренерів і майже бездоганно відпра�

цювала на вогневих рубежах, вико�

риставши лише один запасний пат�

рон, а на лижні довгий час утриму�

вала комфортну відстань від німкені

Лаури Дальмайер і грізної Тури Бер�

гер з Норвегії. Однак на одному з

підйомів останнього кола представ�

ниця Німеччини пішла від Панфі�

лової у відрив. Але срібло наша біат�

лоністка, яка змінила у цьому сезоні

російське громадянство на україн�

ське, всупереч всім старанням Тури

Бергер, все ж втримала. У підсумку

збірна Німеччини здобула "золото",

а команда Норвегії завоювала

"бронзу" і малий Кришталевий гло�

бус, як найкраща команда у еста�

фетних перегонах за підсумками

усього сезону. Українки здобули

свою четверту естафетну нагороду в

сезоні і фінішували другими в за�

гальному заліку дисципліни
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Цей день в історії 13 березня

1781 — ан лійсь ий астроном
Вільям Гершель за допомо ою
власнор ч с онстр йовано о те-
лес опа від рив Уран, сьом пла-
нет Сонячної системи
1888 — народився Антон Ма-
арен о, раїнсь ий педа о і
письменни ("Педа о ічна по-
ема", "Прапори на баштах")
1913 — народився Сер ій Ми-

хал ов, дитячий письменни , ав-
тор те стів державних імнів
СРСР і Росії
1917 — над б дівлею Цен-

тральної Ради хвалено підняти
жовто-бла итний прапор
1938 — російсь мов запро-

вадили я обов'яз овий предмет
для навчання в сіх ш олах СРСР
1949 — Канаді розпочала ді-

яльність У раїнсь а Вільна А а-
демія На

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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