
Шевченківський район зазнає
якісних змін
Голова КМДА Олександр Попов розповів киянам про головні проекти у 2013 році

Влітку на колії Києва вийде
новий зелений трамвай
Презентують новий потяг вітчизняного виробництва на День міста

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

На Київсь ом заводі еле тро-
транспорт ипить робота з
ви отовлення найс часнішо о
трисе ційно о трамвайно о
потя а. Йо о от ють пода-
р но иянам до Дня міста.
“Хрещати ” дізнавався, я ви-
лядатиме цей новий витвір
інженерно о мистецтва.

Новий трисекційний трамвайний по�

тяг довжиною 31 м зможе вмістити до 300

пасажирів. Він дещо досконаліший від

свого попередника — моделі Т�3UА�3,

відомої серед киян як “Каштан”. Зокре�

ма бежево�зелений потяг матиме сучас�

ний дизайн та буде обладнаний систе�

мою кондиціонування повітря для паса�

жирів і водія.

Салон трамвайного вагону укомплек�

товано зручними м’якими сидіннями,

електронною системою інформування

пасажирів (у тому числі й тих, що мають

вади зору) про маршрут та зупинки з ви�

користанням монітора та електронного

мовного інформатора.

Також вагони обладнані системою ві�

деонагляду, що дозволить водію бачити і

майданчики зупинок біля дверей, і вхідні

двері, і стан салону, що підвищує рівень

безпеки трамвайного сполучення.

Головна особливість нової розробки —

близько 45 % низької підлоги у вагонах.

Такий показник — найвищий серед ваго�

нів вітчизняного виробництва. “Три вхо�

ди в трамвай матимуть на 40—45 % під�

логу низького рівня, що прискорить ви�

хід і вхід пасажирів до вагону та зеконо�

мить близько 8—10 % простою на зупин�

ках”,— розповів “Хрещатику” головний

інженер КП “Київпастранс” Юрій Бом�

бандьоров.

За його словами, трамвай матиме вдос�

коналену гальмівну систему та осучасне�

ну електронну систему управління тя�

гою, що дозволить зберігати до 40 %

електроенергії у порівнянні зі старим ру�

хомим складом та забезпечить надійність

і плавність динамічних характеристик

нового трамваю.

Для людей з особливими потребами та

мам з колясками тут зроблені відкидні

рампи.

Поки всі три частини потяга комплек�

тують окремо. Паралельно інженери

працюють над “мозком” трамвая — зби�

рають електроніку, адже щоб він поїхав,

його треба начинити кабелями та вели�

кою кількістю схем управління. Зауважи�

мо, для комплектації трамвайного потягу

використовують здебільшого українське

обладнання.

Коштує така модель майже 10 млн грн,

що майже на 2—3 млн менше, ніж євро�

пейські аналоги.

Презентувати бежево�зелений трамвай

містянам планують у травні — до Дня

Києва.

Після цього він пройде випробування і

вже влітку почне курсувати на Борщагів�

ській лінії швидкісного трамвая.

Нагадаємо, що ПрАТ “Київський за�

вод електротранспорту” виграло тендер

на поставку “Київпастрансу” трисекцій�

ного трамвайного вагона.

Варто зазначити, що виробництво

власних трамваїв у столиці розпочало�

ся два роки тому за дорученням голови

КМДА Олександра Попова. Перший

вагон моделі Т�3UА�3 (“Каштан”) бу�

ло презентовано громадськості в грудні

2011 року. Його довжина становить

15,2 м, він може вмістити 148 пасажи�

рів.

“Ми розпочали виробництво трамваїв

два роки тому, аби задовольнити потреби

міста в оновленні рухомого складу. В ос�

новному КП “Київпастранс” збирає

трамваї: ми отримуємо кузов у метало�

конструкціях, а потім його повністю

оздоблюємо, кабіну робимо самі. 80 %

усіх необхідних запчастин купуємо в

Україні”,— відзначив заступник голови

КМДА Анатолій Голубченко та додав, що

на базі КП “Київпастранс” уже виготов�

лено 6 таких трамвайних вагонів. Наразі

вони експлуатуються на лінії швидкісно�

го трамвая на Троєщині.

Додамо, що система виготовлення

трисекційних трамвайних потягів в місті

добре налагоджена й за належного фі�

нансування фахівці “Київпастрансу” го�

тові виробляти до 20 одиниць цього виду

транспорту на рік

"Київавтодор" обіцяє залатати
дороги за місяць 
Я ість робіт ретельно перевіряють, в том числі
незалежні фахівці
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Лічильники тепла встановлять
мешканцям будинків за два роки 

Кошти на ви онання цих заходів вже за ладені в
місь ом бюджеті
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У "МММ" не без проблем 
Послідовни ам Мавроді за рож є римінальне
по арання
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Новини

Десять МАФів демонтували 
поблизу метро “Дарниця”
Працівни и ом нально о підприємства “Київбла-
о стрій” демонт вали 10 неза онно встановлених
малих архіте т рних форм, я і б ли розміщені в 20-
метровій зоні вход /виход зі станцій метро “Дар-
ниця”.
Я повідомили “Хрещати ” на підприємстві, під-

ставою для проведення робіт відносно цих спор д
б ло дор чення Департамент місь о о бла о ст-
рою та збереження природно о середовища КМДА,
що посилалось на висново правління з питань
надзвичайних сит ацій стосовно невідповідності
розміщення зазначених МАФів вимо ам державних
б дівельних норм “Спор ди транспорт . Метропо-
літени”. Крім то о, в азані малі архіте т рні форми
вза алі не мали дозвільних до ментів на розмі-
щення. Три з них, незважаючи на мораторій, б ли
встановлені близь о двох тижнів том . Тож праців-
ни и “Київбла о строю” демонт вали в азані об’є -
ти, а працівни и ом нально о підприємства шля-
хово-е спл атаційно о правління Дніпровсь о о
район прибрали територію від пи сміття, що за-
лишилась після цих іос ів

Столичні “легковики” хочуть 
створити кластер
Я повідомила дире тор Департамент промис-

ловості та розвит підприємництва КМДА Людми-
ла Денисю , представни и ле ої промисловості
вийшли з ініціативою об’єднатися ластер ле ої
промисловості. За словами пані Денисю , причи-
ною та о о рішення є вели е навантаження на ле -

промисловість і доро овартісна оренда. Незва-
жаючи на це, завдя и звільненню підприємств від
подат на приб то спостері ається зростання ви-
робництва ле ої промисловості. “За 2012 рі рі-
вень прод ції ле ої промисловості порівнянні з
іншими виріс на 19 %. Я що деревообробна про-
мисловість впала, то ле а промисловість підняла-
ся. На 10 ро ів звільнили від подат на приб то , і
відраз ле а промисловість почала підніматися”,—
зазначила Людмила Денисю

Станцію метро “Теремки” 
відкриють до Дня Конституції
Про це повідомив олова Київсь ої місь ої дер-

жавної адміністрації Оле сандр Попов. “Станція
“Терем и” К ренівсь о-Червоноармійсь ої лінії
столично о метрополітен б де від рита в першо-
м півріччі. Найближчим часом метроб дівці отри-
мають подальше фінанс вання, я е, на жаль, за-
трималося з почат ро . Та им чином до середи-
ни ро , я маю надію, 28 червня — на День Консти-
т ції — ми можемо від рити її для е спл атації”,—
заявив очільни місь адміністрації в ефірі теле а-
нал “Київ”

Інспектори перевірили, 
куди підприємці вивозять сміття
Учора інспе тори з бла о строю спільно з пред-

ставни ами КП “Київ ом нсервіс” перевірили
с б’є тів підприємниць ої діяльності щодо наявно-
сті до оворів на вивезення сміття. Під час рейд
б ло перевірено понад десять фізичних осіб-під-
приємців, с ладено один адмінпрото ол та внесе-
ні десять приписів з вимо ою ласти відповідні
до овори. За важимо, штрафи за пор шення цих
вимо с ладають від 850 до 1 700 ривень. “Хао-
тичні навали сміття, що трапляються містом,
більшості випад ів є “засл ою” тих, хто вирішив
зе ономити та, ховаючись від правоохоронних ор-
анів та наших інспе торів, с ладає сміття на под-
вір’ях, в рнах або просто “за т ом”. Та пра -
ти ми план ємо припинити й боремося за чисте
місто. А посилюючи наш взаємодію, значно під-
вищимо рез льтат та ої боротьби”, — зазначив
“Хрещати ” дире тор Департамент місь о о
бла о строю та збереження природно о середо-
вища КМДА Сер ій Садовой

Ірина ВАСИЛЕВСЬКА
“Хрещатик”

Днями Б дин вчителя олова КМДА
Оле сандр Попов з стрівся з ромад-
сь им а тивом Шевчен івсь о о район
столиці. Під час з стрічі йшлося про до-
ся нення шевчен івців різних ал зях
за мин лий рі та б ло о реслено спільні
завдання на 2013-й. Серед часни ів —
ерівни и підприємств різних форм влас-
ності, що розташовані на території райо-
н , лі арі, ом нальни и, транспортни и,
ромадсь і а тивісти.

Якщо торік при підготовці до Євро�2012 акцент при

ремонті доріг робився на в’їзди до міста, то нині основ�

на увага зосередиться саме на центральних вулицях сто�

лиці. “У цьому році ми розпочнемо комплексну рекон�

струкцію проспекту Перемоги. Зробимо його більш

комфортним для водіїв. Прокладемо сучасне асфальтне

покриття. Усе це дозволить збільшити пропускну спро�

можність та інтенсивність руху на магістралі”,— зазна�

чив голова КМДА Олександр Попов.

Зазнає розвитку й транспортна інфраструктура у цен�

трі міста. “У 2013�му розпочинаємо будівництво четвер�

тої гілки метро на Троєщину. Частина пересадочних

станцій припаде саме на Шевченківський район, зокре�

ма буде задіяно станцію “Вокзальна”,— розповів Олек�

сандр Павлович.

Під час засідання говорили також про паркування ав�

то, вдосконалення надання транспортних послуг, за�

провадження Столичного стандарту освіти, повернення

дитсадкам приміщень, які наразі використовуються не

за цільовим призначенням, збереження та використан�

ня туристичного потенціалу історичних та архітектур�

них об’єктів Шевченківського району та інше.

Не омине один з центральних районів і розвиток ме�

дичної галузі, адже незабаром планується поширення

реформи цієї сфери з двох пілотних — Дарницького та

Дніпровського — на всю територію міста. “У цих двох

районах ми змінили форму оплати праці медпрацівни�

кам. У результаті ставка сімейного лікаря залежить від

стану здоров’я його потенційних пацієнтів. І чим здоро�

віше населення, тим вища заробітна плата. Сьогодні лі�

карі у пілотних районах щомісяця в середньому отриму�

ють 6—7 тисяч гривень, а медсестри — понад 4 тисячі

гривень, і це не межа”,— зауважив голова КМДА.

Найближчим часом у районі планується і запрова�

дження медичного страхування за рахунок муніципаль�

ної лікарняної каси. Цей крок дозволить безкоштовно

обслуговувати та забезпечувати ліками соціально неза�

хищені верстви населення: пенсіонерів, афганців та ін�

ших. Окрім того, в районі буде реалізовано другий етап

медичної реформи, а саме створення сучасних консуль�

тативно�діагностичних центрів.

Глобальним результатом усіх цих заходів має стати

збільшення середньої тривалості життя киян. “Відпо�

відна ініціатива Стратегії розвитку Києва до 2025 року

передбачає збільшити проживання мешканців столиці з

71 року до 78 років”,— пояснив Олександр Попов.

Під час зустрічі очільник міськдержадміністрації від�

повів на актуальні запитання мешканців центрального

району Києва та поцікавився їхньою думкою щодо тих

заходів та реформ, які міська влада здійснює у столиці
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Новий трисе ційний трамвай иївсь о о виробництва презент ють ородянам на День міста, а після випроб вань вже вліт план ють вип стити на лінію
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Новини

Київ хоче залучити інвестиції з Австрії
На бізнес-фор мі Відні, я ий відб деться 22-24 березня, деле ація з

Києва запропон є інвесторам низ інноваційних прое тів, розроблених
на овими становами та КМДА. Про це повідомила в ефірі теле анал
“Київ” дире тор Департамент промисловості та розвит підприємниц-
тва Людмила Денисю . За її словами, в Департамент надійшло 89 заяво
від бізнес-ор анізацій та підприємств для часті цьом фор мі. “Ми про-
пон ватимемо д же ці авий прое т з ініціативи олови КМДА Оле сандра
Попова — створення інд стріально о пар на Троєщині, де б де дійсно
вся повна інфрастр т ра, де б де виділятися до 300 а землі для то о,
щоб створити виробництва, я і б д ть давати робочі місця і виробляти ім-
портно-замінн прод цію”,— зазначила вона.
Крім то о, Відні презент ють прое т Оле сандрійсь ої лінічної лі ар-

ні щодо створення на її базі с часно о медично о центр , а та ож спільні
прое ти розвит фармацевтичної ал зі. Варто відзначити, що завод
“Фарма ” на сьо одні вже має власне виробництво в Австрії

Лічильники тепла встановлять мешканцям 
будинків за два роки
Я повідомив олова КМДА Оле сандр Попов, ошти на ви онання цих

робіт вже за ладені місь ом бюджеті. “Ми план ємо завершити ці ро-
боти за 2 ро и. Сьо одні ряд визначив встановлення онтрольно-вимі-
рювальних приладів одним із страте ічних напрям ів. Я сподіваюся, що
найближчим часом б де прийнятий порядо ви ористання оштів, зо ре-
ма й на про рам з енер озбереження, і ми зможемо за допомо ою дер-
жавно о бюджет та про рам ряд реаліз вати нас вели іль ість та-
их прое тів. У місь ом бюджеті, я ий ми прийняли, є рес рс, але він не-
значний і принципово не виріш є питання. А от наша подальша співпра-
ця з Кабміном дозволить цьом році значно поліпшити сит ацію в опа-
лювальном сезоні. Лічильни и треба обов’яз ово поставити, том що
вони дають можливість е ономити до 20 % тепла на рі ”,— під реслив
очільни столиці в прямом ефірі теле анал “Київ”.
Зазначимо, що нині лічильни и тепла встановлені в третині столичних

б дин ів

Підтоплення столиці не загрожує
У період весняно о водопілля, я е очі ється вітні — на почат трав-

ня, підтоплення житлових масивів боятися не варто, заявив в ефірі теле-
анал “Київ” начальни правління з питань надзвичайних сит ацій Де-
партамент місь о о бла о строю та збереження природно о середови-
ща Віталій Пшеничний.
За йо о словами, про нози Гідрометцентр свідчать про те, що в пері-

од весняно о павод рівень води в Дніпрі с ладе 610 або 670 см над н -
лем поста (спеціальна познач а, я а приймається за н ль,— ред.).
“Це оворить про те, що ми маємо середнє значення ма симально о

рівня павод , напри лад, 715 см. При 715-ти немає за рози підтоплен-
ня житлових масивів, підприємств, станов, ор анізацій, інженерних ме-
реж. Рівень 610-615 см тим більше не несе за рози”,— с азав пан Пше-
ничний.
На сьо одні рівень води над н лем поста с ладає 510-520 см

Цифра дня

26 116 900 000 
доларів США, на таку суму було імпортовано товарів у столицю у січні�
грудні 2012 року 
За інформацією ГУ статистики в місті Києві 
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Прокуратура вимагає повернути громаді 5 га 
землі на Рибальському острові
Про рат ра Подільсь о о район заявила до Господарсь о о с д по-

зов та вима ає зобов’язати ТОВ “Гр па Н. М. К.” поверн ти до ом наль-
ної власності 5 а землі вартістю понад 20 млн рн на Рибальсь ом ос-
трові. Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі про рат ри Подол , рі-
шенням Київради серпні 2007 ро ТОВ “Гр па Н. М. К.” б ло передано
в оренд на 15 ро ів три земельні ділян и за альною площею 5 а на Ри-
бальсь ом острові для б дівництва, е спл атації та обсл ов вання тор-
овельно-офісно о омпле с з вб довано-приб дин овими приміщення-
ми ромадсь о о призначення з наземним та підземним пар ін ом на
в л. Еле три ів, 28 Подільсь ом районі.
За мовами до овор , заб довни повинен б в завершити роботи ще

2010 році. Натомість, за виснов ами Департамент земельних рес рсів
КМДА, 5 а землі на Рибальсь ом острові вільні від заб дови, захараще-
ні спор дами невизначено о призначення та част ово о ороджені тимча-
совим б дівельним пар аном.
До то о ж, я встановлено про рорсь ою перевір ою, ТОВ “Гр па Н.

М. К.” систематично не сплач є орендн плат та, за інформацією ДПІ
Подільсь ом районі, с ма подат ово о бор становить майже 1 млн рн.
У позові про рат ра район вима ає розірвати до овір оренди та зобов’-
язати ТОВ “Гр па Н. М. К.” поверн ти до ом нальної власності 5 а зем-
лі на Рибальсь ом острові

Неефективні підприємства винесуть за місто
У рам ах Страте ії розвит міста Києва до 2025 ро , а та ож ініціати-

ви “Зроблено Києві”, вели им і неефе тивним підприємствам запропо-
н ють винести своє виробництво з центр за межі міста або в інд стрі-
альний пар , я ий план ють створити на Троєщині.
“Тим підприємствам, я і є неефе тивними, але мають потенціал, необ-

хідно дати можливість піднятися до певно о рівня. Але ми, без мовно, ро-
з міємо, що в центральних районах нашо о міста розвивати промисло-
вість, та ще й е оло ічно небезпечн , не маємо права. Том ми повинні
відверто с азати ерівни ам цих заводів, що існ вання їх підприємств не
може б ти в центральних частинах міста. Тож б демо надавати їм час для
винесення заводів за межі міста, навіть в інд стріальний пар , в я ом во-
ни б д ть мати заохочення і потенціал розвит сво о виробництва”,—
на олосила дире тор Департамент промисловості та розвит підпри-
ємництва Людмила Денисю

Школярі читатимуть поезію Тараса Шевченка
У Всесвітній день поезії, я ий відзначають 21 березня, столиці відб -

деться ХІІ місь ий он рс читців поезії Тараса Шевчен а. У заході візь-
м ть часть чні 7-11-х ласів ЗНЗ столиці, я і читають або ви он ють
м зичном с проводі поезію Тараса Шевчен а, твори інших авторів про
Кобзаря, а та ож власні твори про поета.
Рівень ви онавсь ої майстерності он рсантів, постанов олос ,

сценічний образ, ідею та зміст поезій, власних творів оцінюватиме висо-
опрофесійне ж рі.
Переможці отримають звання ла реата, дипломанта, часни а он р-

с та б д ть на ороджені дипломами Гран-прі, ла реата I, II, III ст пенів,
цінними подар н ами

У столиці побільшає дружніх 
до молоді клінік
Цього року міська влада планує відкрити такі заклади 
ще у 4�х районах

Клініки розміщують на ба�

зі дитячих поліклінік, однак

їх забезпечують окремим

входом. Це робиться для то�

го, аби молодь випадково не

зустріла знайомих чи сусідів,

які користуються послугами

лікарняної установи.

Ці заклади обслуговують

підлітків віком від 14 до 18

років та молодь віком до 24

років. Усі послуги — без�

коштовні. Від клієнтів не

вимагають ніяких докумен�

тів чи правдивих даних про

особистість, адже основна

мета фахівців закладу — до�

помогти молодій людині ви�

рішити проблему, з якою во�

на не може поділитися з

батьками чи напряму з мед�

персоналом у лікарнях. “Ці

клініки не є альтернативою і

не замінюють для підлітко�

вої служби дитячі полікліні�

ки. Вони доповнюють одна

одну для досягнення єдиної

мети — забезпечення здо�

ров’я молодого покоління.

“Клініка, дружня до молоді”

надає не тільки медичний, а

ще й психологічний та соці�

альний комплекси послуг

для підлітків і молоді”,— за�

значила перший заступник

директора Департаменту

охорони здоров’я Валентина

Залеська.

Так, у клініці можна отри�

мати консультацію психоло�

га, уролога, гінеколога, дер�

матовенеролога, працюють і

підліткові кабінети, в яких

приймають лікарі загальної

практики. Також тут можна

пройти медичні обстежен�

ня, в тому числі на ВІЛ�ін�

фекцію та отримати контра�

цептиви. Якщо ж за станом

здоров’я клієнту потрібна

консультація спеціаліста ін�

шого профілю, то його спе�

ціально запросять до кабіне�

тів клініки — на тих же умо�

вах конфіденційності.

У закладі також розміщена

важлива інформація на стен�

дах, наявні буклети, які мо�

лодь може взяти з собою та

вивчити на самоті чи обгово�

рити з однолітками. Неодно�

разові приклади, коли юні

клієнти поверталися до закла�

ду вже разом з батьками. Час�

тіше за все родинами прихо�

дять на консультації до психо�

лога. До фахівця такого про�

філю молодь часто звертаєть�

ся з проблемами соціальних

конфліктів, непорозумінь зі

старшими членами сім’ї, ал�

ко� та тютюнозалежністю.

Працівники лікарняних

установ зазначають, що клі�

ніки користуються популяр�

ністю серед молоді. Так, за

підрахунками, кожен такий

заклад обслуговує 2�2,5 ти�

сячі клієнтів щорічно. У тих

же, які вже давно працюють

на території столиці, така

цифра сягає понад 3 тисячі

відвідувачів.

Детально дізнатися про

роботу таких клінік можна

на офіційному сайті Депар�

таменту охорони здоров’я.

Допомагають розповсюджу�

вати інформацію волонтери.

Не останню роль відіграє і

так зване “сарафанне ра�

діо”, коли на консультацію

приходять друзі чи знайомі

колишніх клієнтів.

Наразі у Києві працюють

шість таких клінік — у Шев�

ченківському, Печерському,

Подільському, Дніпровсько�

му, Оболонському та Голосі�

ївському районах. За слова�

ми Валентини Залеської, до

кінця цього року подібні за�

клади з’являться ще у чоти�

рьох районах, перший з них,

скоріш за все, відкриється на

Дарниці. Тим паче, що орга�

нізація таких закладів не по�

требує значних фінансових

затрат та може бути реалізо�

вана за допомогою фінансо�

вих потужностей столичних

РДА.

До слова, перші світові

моделі таких профілактич�

них служб з’явилися 40 ро�

ків тому у США

"Київавтодор" обіцяє залатати
дороги за місяць
Якість робіт ретельно перевіряють, у тому числі незалежні фахівці
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Незважаючи на несприятливі по одні
мови, столичні автодорівці продов-
ж ють лі відацію аварійно небезпеч-
ної ям овості. Та , станом на 20 бе-
резня роботи ви онано на площі 61
тис. в. м, що с ладає більше, ніж
60 % від затверджено о рафі . З
настанням тепла обіцяють працюва-
ти і вдень, і вночі, аби в ластися
запланований рафі .

“Всі бачать стан наших доріг. Але це не вина

шляховиків, районних адміністрацій та місцевої

влади, що в цьому році ми маємо понад 98 тис. кв.

метрів зруйнованого дорожнього полотна. Його

потрібно ремонтувати, ми продовжуємо це роби�

ти навіть у тих погодних умовах, які маємо сього�

дні”,— зауважив голова КМДА Олександр По�

пов.

Як розповів “Хрещатику” головний інженер

КК “Київавтодор” Василь Мельниченко, з на�

станням сприятливих погодних умов дороги ла�

татимуть ще інтенсивніше, аби встигнути завер�

шити роботи до 20 квітня. Зокрема збільшать

кількість ремонтних бригад. А коли нічна темпе�

ратура буде вище десяти градусів, то працювати�

муть також уночі. Аби не заважати руху транспор�

ту, у нічну зміну ремонтуватимуть вулиці, де тре�

ба буде залатати дорожнє полотно на площі 2�3

тис. кв. м.

Також із настанням сприятливої погоди “Ки�

ївавтодор” розпочне наймасштабніший цьогоріч

проект — реконструкцію проспекту Перемоги, в

результаті якої пропускна спроможність магістра�

лі збільшиться з 70 до 100 тисяч авто на добу.

“Найгірша на сьогодні ситуація із ямковим ре�

монтом у Святошинському та Солом’янському

районах,— пояснив Василь Мельниченко.—

Проблема у тому, що у цих районах більшість до�

ріг відслужила свій термін експлуатації. Напри�

клад, вулиця Палладіна, Окружна дорога потре�

бують повної заміни дорожнього покриття, а не

ямкового ремонту, який є неефективним при та�

кому навантаженні транспорту. Проте коштів,

аби капітально відремонтувати одразу всі магіс�

тралі міста, нема. Тож, щоб забезпечити безпеку

руху для авто, ми виконуємо ямковий ремонт”.

Водночас комунальники наголошують, що доро�

ги, на яких упродовж минулих років було проведе�

но капітальний або так званий середній ремонт, ви�

тримали зиму без якихось серйозних пошкоджень

полотна. Це бульвари Лесі Українки та Перова, ву�

лиця Червоноармійська, проспект Гагаріна та інші. 

У задовільному стані і внутрішньоквартальні

проїзди, які відремонтували у 2012 році.“Торік

“Київавтодор” був замовником робіт із ремонту

внутрішньобудинкових проїздів і кварталів. Було

виконано асфальтування 168 об’єктів. Нещодавно

ми проводили обстеження стану покриття і пере�

коналися, що ці вулиці перезимували нормаль�

но”,— повідомив пан Мельниченко.

У комунальній корпорації наголошують, що

якість проведених робіт контролюють служба

внутрішнього технагляду та незалежна лаборато�

рія. І якщо остання визнає, що дорогу залатали

неналежним чином, то підрядник змушений її

переробити. Адже у всіх без винятку договорах,

які укладає “Київавтодор”, прописується гаран�

тійний термін виправлення дефектів.

Нагадаємо, що на спільній нараді за участю

представників Мінрегіонбуду, КМДА та КК “Ки�

ївавтодор”, яка відбулася наприкінці лютого, бу�

ло ухвалено рішення завершити роботи з ліквіда�

ції ям на дорогах до 20 квітня.

Після цього “Київавтодор” продовжуватиме

роботи з поточного (середнього та дрібного) ре�

монту доріг до листопада цього року

Допома ають розповсюдж вати інформацію про "Кліні и, др жні до молоді" й численні
волонтери
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“Мозаїки Михайлівського Золото�

верхого не реставрувалися понад 30 ро�

ків. Ми дуже вдячні посольству США в

Україні за надану можливість віднови�

ти цю унікальну мистецьку спадщи�

ну”,— каже Сергій Миколайович.

Кошти першого траншу надають�

ся на проведення двох перших ета�

пів робіт. Так, 13 500 доларів спря�

мують саме на реставрацію мозаїк 

(7 одиниць музейного зберігання), а

3 750 доларів — на консервацію,

реставрацію та приведення до екс�

позиційного вигляду мозаїк, що

зберігаються у фондах заповідника

(3 одиниці музейного зберігання).

Учора в “Софії Київській” відбу�

лася реставраційна нарада за участю

представника посольства США в

Україні. Учасники наради оглянули

будівельні риштування, встановлені

у Михайлівській залі на другому по�

версі Софійського собору, де знахо�

диться експозиція мозаїк і фресок

Михайлівського собору.

Після узгодження методики та об�

сягу реставраційних робіт буде укла�

дено угоду з реставраційною органі�

зацією та розпочато роботи з

відновлення мозаїк.

Загальна сума гранту, наданого

Американським фондом на реалі�

зацію проекту “Робота, спрямова�

на на збереження колекції автен�

тичних мозаїк ХІІ ст. Михайлів�

ського Золотоверхого собору”,

становить 45 850 доларів. Проект

передбачає проведення заходів у

п’ять етапів. Підсумком цієї робо�

ти буде видання каталогу “Моза�

їки Михайлівського собору”. Тер�

мін дії гранту — до 30 червня 2013

року.

Зауважимо, загальна площа моза�

їк Михайлівського Золотоверхого

собору, які зберігаються сьогодні у

Національному заповіднику “Софія

Київська”, становить 49,5 кв. м

"Софія Київська" починає реставрацію
мозаїк Михайлівського собору
Заповідник отримав перший транш гранту Американського фонду
Оксана РАЙЧИНЕЦЬ
“Хрещатик”

Національний заповідни “Софія Київсь а” отримав пер-
ший транш рант Амери ансь о о посольсь о о фонд
зі збереження льт рної спадщини на реставрацію та
збереження оле ції автентичних мозаї ХІІ ст. Михай-
лівсь о о Золотоверхо о собор в с мі 17 250 доларів.
Про це “Хрещати ” повідомив заст пни енерально о
дире тора заповідни а Сер ій Гр здо.

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

“Кліні и, др жні до молоді” надають меди-
о-соціальн та психоло ічн допомо ді-
тям і молоді на основі др жньо о підход ,
ре омендовано о ВООЗ, ЮНІСЕФ на прин-
ципах дост пності, добровільності, добро-
зичливості, онфіденційності, анонімності та
неос дливо о ставлення до відвід вачів. У
1998 році при дитячій лі арні № 6 Шев-
чен івсь ом районі розпочала робот пер-
ша та а ліні а в У раїні. Зараз столиці
а тивно працюють шість та их ліні , а до
інця ро план ють від рити ще чотири.
Вчора з роботою “Кліні и, др жньої до мо-
лоді” Печерсь ом районі мали змо
ознайомитися ж рналісти.



Тенденції

Ділові новини

Досягнуто домовленостей 
із США про співробітництво
в ядерній безпеці 
та радіаційному захисті

Державна інспе ція ядерно о
ре лювання У раїни й Комісія
ядерно о ре лювання США під-
писали меморанд м про співро-
бітництво сфері ядерної безпе и
й радіаційно о захист на 2013—
2015 ро и. Про це с азано в пові-
домленні Міністерства за ордон-
них справ. До мент б в підписа-
ний за підс м ами ви онання до-
мовленостей президентів Ві тора
Ян овича й Бара а Обами, до-
ся н тих під час вашин тонсь о о
й се льсь о о самітів з ядерної
безпе и. Цим до ментом визна-
чені основні напрям и двосторон-
ньої взаємодії, а саме підтрим а й
технічне обладнання ре іональних
інспе цій з ядерної і радіаційної
безпе и, модернізація інформа-
ційної системи й посилення ом -
ні аційних можливостей

Кабмін очікує зростання 
експорту товарів і послуг
Кабінет Міністрів очі є зрос-

тання е спорт товарів і посл
на 2,3 % в 2013-м й на 10,8 % в
2014 ро ах. Про це с азано в
матеріалах ряд , повідомляють
“У раїнсь і новини”. Та их по-
азни ів Кабмін план є дося ти,
реаліз вавши пріоритети соці-
ально-е ономічно о зростання,
за ладені в державній про рамі
а тивізації розвит е ономі и
на 2013—2014 ро и. При цьом
протя ом 2013—2014 ро ів ряд
очі є збільшення щорічно о об-
ся зал чення рес рсів міжна-
родних фінансових ор анізацій
на 1—1,5 млрд доларів. Та ож
серед про нозів Кабмін зна-
читься зростання не менш ніж в
1,5 раз обся виробництва ра-
етно- осмічної техні и, зрос-
тання част и вітчизняної фарма-
цевтичної прод ції на вн тріш-
ньом рин на 5—10 % і зрос-
тання обся реалізації вітчизня-

ної сіль осппрод ції на вн тріш-
ньом рин на 25 %

Україна здатна випускати
практично всю сучасну 
медтехніку
Прем’єр-міністр Ми ола Аза-

ров вважає, що раїнсь і підпри-
ємства здатні вип с ати пра тич-
но всю с часн медичн техні .
“По с ті, У раїна вза алі має

можливість сама повністю все
(медобладнання) вип с ати, аб-
солютно все, за винят ом, мож-
ливо, я ихось ні альних зраз ів
медичної техні и... Ми вивчили
цю сит ацію і маємо можливість
пра тично все вип с ати се-
бе”,— вважає Ми ола Азаров.
На д м прем’єр-міністра, та-
а сит ація дає змо нашій дер-
жаві в найближчом майб тньом
звести до мінім м за півлю до-
ро ої іноземної медтехні и.
“Ми, до речі, ставимо завдання

перед нашими автовиробни ами,

щоб хоча б 50 % ло алізації авто-
мобілів “швид ої допомо и” б ло
в нас. Почнемо з 50 %, а потім
прийдемо до більш висо о о рів-
ня ло алізації й б демо за пов -
вати тіль и те, чо о не маємо”,—
зазначив пан Азаров.
Водночас він повідомив про на-

мір від риття в ожном обласно-
м центрі с часних лі вально-діа-
ностичних центрів, а та ож за ли-
ав ромадян оперативно інфор-
м вати ряд про нея існе або не-
своєчасне надання медпосл

“Київпастранс” збудує
торговельний комплекс 
із паркінгом 
у Дніпровському районі
Ком нальне підприємство “Київ-

пастранс” заявило про наміри ре-
онстр ювати б дівлю тор ово о
центр із приб довою триповерхо-
во о б дин (тор овельні зали й
пар ін ) і поб д вати лінійно-дис-
петчерсь станцію на в лиці Ми-

итен а, 6-8 Дніпровсь ом
районі столиці. Про це повідомля-
ють “У раїнсь і новини”. “Передба-
чається ре онстр ція приміщень
ТЦ із приб довою триповерхово о
б дин (тор овельний зал і пар-
ін ) і б дівництво о ремої двопо-
верхової лінійно-диспетчерсь ої
станції”,— с азано в заяві про на-
міри підприємства. У повідомленні
та ож йдеться, що ТЦ б де займа-
тися продажем б дівельних мате-
ріалів. “Київпастранс” є замовни-
ом цих б дівельних робіт, енпро-
е т вальни ом вист пило ТОВ
“Прое тсервіс”

При Митному союзі ЄЕП 
планують відкрити 
вітчизняне представництво
У раїна план є від рити своє

представництво при Митном
союзі Єдино о е ономічно о
простор (Росія, Білор сь і Ка-
захстан). Про це с азав прем’-
єр-міністр Ми ола Азаров, пе-

редають “У раїнсь і новини”.
“Ми створимо представництво в
Митном союзі, і наш представ-
ни б де брати часть прий-
нятті рішень із правом дорадчо-
о олос , тобто він не б де
брати часті в прийнятті само о
рішення, але йом б де дозво-
лено висловити наш пози-
цію”,— с азав Ми ола Азаров.
Він повідомив, що У раїна ве-

де пере овори з Митним со-
юзом про та ий формат співро-
бітництва, при я ом наша дер-
жава б де спостері ачем в ор-
анізації. Зі слів прем’єра, та-
им чином У раїна зможе за-
здале ідь знати про ті або інші
рішення, прийняті Митним со-
юзом та, відповідно, мати мож-
ливість зреа вати на них. Він
на олосив, що на пере оворах з
оле ами з Митно о союз він
завжди наполя ає на том , що
наша держава ні оли не піде на
прийняття рішень, я і б д ть їй
неви ідні

Обсяги депозитів 
та кредитів у гривні
ростуть
Одночасно відбувається 
зниження відсоткових ставок 
за обома видами операцій
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

На д м бан ірів, стабілізація сит ації на валютном
рин б де сприяти пост повом зростанню привабли-
вості ривневих депозитів для населення та здешевлен-
ню редитів. Більше то о, на даний час в У раїні пра -
тично відс тні інстр менти, я і можна порівняти з бан-
івсь ими депозитами за співвідношенням надійності та
дохідності.

Ситуація на валютному ринку

Минулого місяця на валютному ринку України спостерігалася відносна

стабілізація. За спостереженнями експертів, цьому сприяли доволі низька

активність населення та зростання золотовалютних резервів. У Незалежній

асоціації банків України (НАБУ) повідомляють, що загальний обсяг кон$

версійних операцій банків з фізичними особами був порівняно невеликим

і склав 2,45 млрд дол. США. Приміром, у серпні та жовтні минулого року

цей показник складав 4,02 та 4,51 млрд дол. США відповідно.

Досить успішне розміщення державних облігацій в іноземній валюті при$

звело до зростання обсягу золотовалютних резервів, і це попри значні ви$

плати країни за зовнішніми запозиченнями. У лютому обсяг золотовалют$

них резервів збільшився на 57,67 млн дол. США та склав 24 709,9 млн дол.

США.

“Офіційний курс гривні відносно долара залишався незмінним та на кі$

нець лютого становив 799,3 грн за 100 доларів США. Відносно євро гривня

девальвувала на 3,28 %, відносно російського рубля — на 1,93 %. Коливан$

ня національної валюти на готівковому та міжбанківському валютному

ринках у лютому теж були несуттєвими: максимальне відхилення між най$

більшим та найменшим значенням курсу у лютому не перевищувало 0,8 %;

різниця між середньоденним курсом придбання і продажу іноземної валю$

ти на готівковому ринку коливалась від 3,73 коп до 4,8 коп за 1 дол. США,

що може свідчити про повернення валютного ринку в стан рівноваги”,—

йдеться у повідомленні НАБУ.

Обсяги депозитів та кредитів у гривні ростуть, 
а ставки знижуються

Згідно з попередніми даними НБУ, обсяг банківських кредитів в еконо$

міці України впродовж лютого 2013 року збільшився на 0,7 %, тобто на 5,98

млрд грн. Найвищі темпи зростання продемонстрував портфель кредитів

підприємств: його обсяг за місяць зріс на 5,33 млрд грн (на 1,3 %) у націо$

нальній валюті та на 0,7 млрд грн (на 0,3 %) в іноземній валюті. Заборгова$

ність фізичних осіб за банківськими кредитами за цей період скоротилася

на 45 млн грн та становить 183,8 млрд грн.

За даними НАБУ, зростання кредитного портфеля банківської системи

було підкріплено, в тому числі, збільшенням клієнтських депозитів. Впро$

довж лютого обсяг депозитів в банківській системі зріс на 3,45 млрд грн.

При цьому обсяг депозитів у національній валюті збільшився на 5,91 млрд

грн, а в іноземній — скоротився на суму, еквівалентну 2,46 млрд грн. За$

гальне зростання відбулося передусім за рахунок коштів населення (при$

ріст депозитів громадян у національній валюті склав 8,28 млрд грн). Ва$

лютні депозити населення у зазначений період скоротилися на еквівалент

1,5 млрд грн.

Відсоткові ставки за кредитами та депозитами в національній валюті про$

довжують знижуватися: порівняно з січнем середньозважена ставка за стро$

ковими депозитами в гривнях скоротилася на 0,9 в. п.— до 11,71 %; відпо$

відна ставка за кредитами в національній валюті зменшилася на 0,88 в. п.

(до 15,63 %).

На думку експерта НАБУ Діляри Мустафаєвої, це є наслідком достат$

нього рівня ліквідності в банківській системі за одночасного збереження

слабкого попиту на банківські кредити. Маючи ресурси, низький рівень

інфляції та відносно стабільну ситуацію на валютному ринку, банки нама$

гаються стимулювати внутрішній попит на кредити за рахунок зниження їх

вартості
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У "МММ" не без проблем
Послідовникам Мавроді загрожує кримінальне покарання
Віктор ЛІСОВСЬКИЙ
“Хрещатик”

Незважаючи на об-
мани ба атомільйон-
ної армії в ладни ів,
с мнозвісний тво-
рець афери “МММ”
продовж є а тивн
діяльність раїнах
СНД. Щоб запобі ти
чер овим “фо сам”
Сер ія Мавроді,
раїнсь ий ряд

пропон є парламен-
тарям роз лян ти за-
онопрое т “Про за-
борон фінансових
пірамід в У раїні”.

Спокусливі обіцянки

Про історію з Мавроді,

який примудрився “кину$

ти” понад 10 мільйонів

вкладників, можна написа$

ти детективний роман. Як

відомо, ще десять років тому

його засудили до 13$ти міся$

ців позбавлення волі. У квіт$

ні 2007$го він отримав дру$

гий строк — 4,5 року. Та, по$

при останній вирок, Сергій

Пантелеймонович якимось

дивом вийшов із в’язниці

вже за місяць і знову розгор$

нув бурхливу “емемемну”

діяльність.

Позаторік Мавроді оголо$

сив про створення нового

проекту — “МММ$2011”,

торік — про “МММ$2012”,

нині — про “МММ$2013”.

Довірливим вкладникам

обіцяють вельми спокусливі

прибутки: 20 % щомісяця,

пенсіонерам та інвалідам —

30 % (тобто 240—360 % річ$

них). Запропонована схема

виявилася доволі привабли$

вою для багатьох людей: во$

ни почали відкривати ра$

хунки в електронних пла$

тіжних системах (у доларах

США) і купувати віртуальні

квитки, що зростають у ціні

як гриби після дощу.

Коли ідеї Мавроді про$

никли і в Україну, наші пра$

воохоронні органи заявили

про небезпеку виникнення

нової фінансової піраміди.

За інформацією МВС, ко$

жен учасник “МММ” пере$

раховував кошти не кон$

кретній організації, а неві$

домій фізичній особі, до то$

го ж без відповідних рекві$

зитів. Зрештою, сам Сергій

Мавроді й не приховував,

що він не має банківського

рахунку, що “люди просто

переводять гроші один од$

ному без жодної умови, га$

рантії й обіцянки”.

Чому ж українці, як, до

речі, і росіяни, прийняли

правила гри “з нульовими

гарантіями”? Відповідь,

очевидно, криється в психо$

логічних особливостях лю$

дей: кожен прагнув отрима$

ти чужі гроші, сподіва$

ючись, що інші виплатять

його вклади з обіцяними

відсотками. Тобто акції

“МММ” купували свідомі

громадяни: вони добре зна$

ли про високу ймовірність

свого програшу.

У нинішніх умовах нав$

ряд чи можна вести мову

стосовно покарання Мавро$

ді, який майстерно вико$

ристовував і використовує

прогалини в нашому зако$

нодавстві. Річ у тім, що його

піраміда не має статусу

юридичної особи, яка несе

відповідальність за свою ді$

яльність. А царина фінансо$

вих послуг базується саме

на цьому статусі. Опинив$

шись поза межами реально$

го правового поля, творець

“МММ” прекрасно почу$

вається у віртуальному

просторі Інтернету. Такі

процеси законодавчо не

врегульовані, тож і досі не

заборонені. Там, де немає

закону, говорити про склад

злочину дуже важко.

Проти схем Сергія Мав$

роді нині безсилий і Закон

України “Про захист прав

споживачів”: з одного боку,

він забороняє “утворення,

експлуатацію або сприяння

розвитку пірамідальних

схем” (ст. 19), з іншого — у

його преамбулі йдеться про

регулювання відносин тіль$

ки між споживачами та ви$

робниками (і продавцями)

товарів, тобто лише між фі$

зичними та юридичними

особами.

12 років за обман

Намагаючись протидіяти

подальшим МММ$планам,

ще позаторік у Верховній

Раді зареєстрували законо$

проект № 9476 “Про вне$

сення змін до деяких зако$

нодавчих актів України що$

до впровадження електрон$

них грошей та запобігання

створенню фінансових піра$

мід”. Проте згодом його від$

хилили й зняли з розгляду.

До цієї теми повернулися

лише влітку 2012 року: у

зв’язку з дорученням Пре$

м’єр$міністра України Мико$

ли Азарова (№ 13216/7/1$12

від 25.06.2012 р.) Нацкомісія з

регулювання ринків фінансо$

вих послуг розробила законо$

проект “Про заборону фінан$

сових пірамід в Україні”.

У першій статті проекту

визначено саме поняття фі$

нансової піраміди: “Фінан$

сова піраміда — надання

особою фінансових активів

у розпорядження організа$

торам фінансової піраміди в

обмін на отримання можли$

вості одержати фінансову

вигоду за рахунок залучення

до фінансової піраміди фі$

нансових активів від інших

осіб та перерозподілу фінан$

сових активів на користь та$

кої особи”. Згідно з другою

статтею, “в Україні заборо$

няється створення та спри$

яння діяльності фінансових

пірамід”, а в третій — за такі

дії передбачена кримінальна

відповідальність.

У Прикінцевих положен$

нях законопроекту йдеться

про доповнення Криміналь$

ного кодексу України стат$

тею 190$1: за сприяння ді$

яльності фінансової пірамі$

ди каратимуть штрафом від

ста до двохсот неоподатко$

вуваних мінімумів доходів

громадян, після повторного

скоєння таких дій — обме$

женням волі на строк від

трьох до п’яти років, за зло$

чини, скоєні у великих роз$

мірах або з використанням

комп’ютерних систем, “сві$

тить” до восьми років із

конфіскацією майна, а в

особливо великих розмірах

(або організованою гру$

пою) — позбавленням волі

на строк від восьми до два$

надцяти років з конфіска$

цією майна.

Уникнути покарання мо$

же лише та особа, яка “доб$

ровільно до притягнення до

кримінальної відповідаль$

ності повідомила про відпо$

відну діяльність правоохо$

ронні органи або іншим чи$

ном сприяла її припиненню

або запобіганню злочину, за

умови, що в її діях немає

складу іншого злочину” 

(п. 5 ст. 190$1 КК).

На необхідності ухвален$

ня запропонованих новел

наполягає голова Нацфін$

послуг Андрій Стасевський:

“На практиці діяльність фі$

нансових пірамід здійсню$

ється без реєстрації юридич$

ної особи або фізичної осо$

би$підприємця. Також фі$

зичних осіб, які вносять свої

кошти до фінансової пірамі$

ди, не можна вважати спо$

живачами у тому значенні,

яке використовується у За$

коні України “Про захист

прав споживачів”. Зазначе$

на проблема може бути роз$

в’язана шляхом прийняття

спеціального закону, який

визначає поняття “фінансо$

вої піраміди” та встановлює

заборону її діяльності”.

На думку Стасевського,

новий законопроект спря$

мований на вирішення

трьох важливих питань:

зменшення соціальної на$

пруги у суспільстві (через

припинення небезпечної ді$

яльності фінпірамід), підви$

щення рівня довіри насе$

лення до фінустанов, спри$

яння захисту майнових прав

та інтересів громадян.

Гроші з повітря

Очевидно, головна риса

фінансової піраміди поля$

гає у свідомій дезінформа$

ції та відсутності кінцевого

продукту. Скажімо, в

“МММ”, на відміну від ме$

режевого маркетингу, ніхто

не продає й не рекламує

якусь конкретну продук$

цію. Послідовники Мавро$

ді лише роблять ставку на

нескінченну мотивацію:

постійно ведуть порожні

балачки про фінансову не$

залежність, свободу. А за$

мість відповіді на конкрет$

ні запитання лунають голо$

слівні обіцянки, які не ма$

ють жодного підґрунтя.

Тож ці “фокуси$покуси”

розраховані на емоційних

людей, які й потрапляють в

лабети обману.

Наразі фінансові зло$

вживання можуть виника$

ти навіть у цілком закон$

них установах. Згадати хо$

ча б про інвестиційну ком$

панію “Еліта$Центр” (яка

залучала реальні кошти

вкладників під віртуальне

житлове будівництво). Такі

порушення відбуваються і

в інших сферах життя, вна$

слідок чого процвітає ді$

яльність різноманітних фі$

нансових пірамід. Саме то$

му економічні реалії вима$

гають, з одного боку, на$

лежного правового захисту

громадян від нових видів

шахрайства, а з іншого —

створення адекватних часу

правових засад для фінан$

сової діяльності підприєм$

ців.

Хочеться вірити, що за$

конопроект “Про заборону

фінансових пірамід в Укра$

їні” не відсунуть на “по$

тім”. Зрештою, парламент

не може ігнорувати оче$

видний факт: розвиток ін$

формаційних технологій

породжує нові форми під$

приємницької діяльності,

насамперед у сфері надан$

ня різноманітних фінансо$

вих послуг. Саме тому дер$

жава має вжити всі необ$

хідні заходи, аби цей роз$

виток служив на благо су$

спільства.

А тим часом прибічники

Мавроді безкарно запус$

кають чергову “МММ”,

використовуючи методи

психологічного зомбуван$

ня — мовляв, “ми можемо

багато чого!”, “все всім ви$

плачується!”... Доки люди

довірятимуть головному

будівничому пірамід, він

може зводити їх скільки за$

манеться. Спокуса легких

грошей не зникає і, ймо$

вірно, не зникне через та$

кий парадокс: ніхто не хоче

викидати гроші на вітер,

але більшість бажає отри$

мати їх саме з повітря...

Новий законопроект спрямований 
на вирішення трьох важливих питань: 

зменшення соціальної напруги 
у суспільстві (через припинення

небезпечної діяльності фінпірамід),
підвищення рівня довіри населення 

до фінустанов, сприяння захисту 
майнових прав та інтересів громадян
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ТТРРКК  ККииїївв

6.00, 11.35 Мультляндія
7.25, 1.50 Київ. Музика
8.00 СТН. Тижневик
9.00 СТН. Спорт. Тижневик
9.25, 19.30 Столиця

10.15 Прогулянки містом
13.20, 5.00 Громадська

приймальня
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,

23.00, 0.25 СТН
15.10 Т/с "Таємниця

старого моста"
16.10 В центрі уваги
16.50, 19.20, 23.20 Міська

варта
17.30, 22.00, 0.50

Тимчасово доступний
18.25 Якісне життя
21.25 Служба порятунку
23.25 Небосхил

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА

6.00 Доброго ранку, Україно!
6.03 Ранкова молитва
6.05, 7.00, 8.00 Новини
6.10, 7.05, 23.15, 1.10

Спорт
6.20 Рецепти здоров'я
6.25 АгроЕра
6.30 Сміх з доставкою

додому
7.15 Огляд преси
7.20 Гігабайт
7.25 Країна online
7.30 Гість студії
7.40 Ера бізнесу
7.45 Хочу все знати
8.15 Д/ф "Є. Сафонова. У

пошуках любові"
9.00 Підсумки тижня
9.40 Т/с "Маруся.

Повернення"
11.55 Без цензури
12.20, 15.00, 18.20 Новини
12.35, 15.40, 19.05, 21.25

Діловий світ
12.40 Всього доброго!
13.00 Право на захист
13.20 Темний силует
13.30 Т/с "Професія —

слідчий"
14.40 Вікно в Америку
15.15 Euronews
15.35 Наука
16.00 Т/с "Руїни

стріляють"
18.45 Світ спорту
18.55 Агро8news
19.25 Сільрада
19.45 Вітас. "Мама і син"
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.35 Віра. Надія. Любов

22.30 Книга.ua
22.55 "Трійка", "Кено",

"Секунда успіху"
23.00, 1.00 Пiдсумки
23.25 Кіно в деталях
0.25 Від першої особи
0.45 Між рядків

11++11

6.00 ТСН
6.45 Сніданок з 1+1
7.00 ТСН
7.10 Сніданок з 1+1
7.25 М/ф "Бернард"  
7.30 Сніданок з 1+1
8.00 ТСН
8.05 Сніданок з 1+1
9.00 ТСН
9.10 Сніданок з 1+1

10.00 Т/с "Прекрасне
століття.
Роксолана�2"  

12.05 Х/ф "Калачі"  
13.50 Не бреши мені83
15.55 Просто шоу
16.45 "ТСН. Особливе"
17.10 Т/с "Прекрасне

століття.
Роксолана�2"  

19.30 ТСН
20.15 Т/с "Лєдніков"
22.10 Гроші
23.20 ТСН
23.40 "ТСН. Особливе"
0.05 Х/ф "Доктор

Дуліттл�2"  
1.25 Гроші
2.15 Х/ф "Тринадцять"  
3.45 ТСН
4.00 Не бреши мені83

ІІННТТЕЕРР

5.45 Х/ф "Сни"
7.00 Новини
7.10 Ранок з Інтером
7.30 Новини
7.35 Ранок з Інтером
8.00 Новини
8.10 Ранок з Інтером
8.30 Новини
8.35 Ранок з Інтером
9.00 Новини
9.10 Т/с "Один на всіх"  

12.00 Новини
13.15 Слідство вели...
14.10 Судові справи
15.00 Сімейний суд
16.00 Чекай мене
17.45 Т/с "Свати�3"  
18.00 Новини
18.55 Т/с "Свати�3"
20.00 Подробиці
20.30 Т/с "Однолюби"

0.50 Парк автомобільного
періоду

1.30 Х/ф "Дріт під
струмом"  

2.50 Х/ф "Азартна гра"  
4.30 Подробиці

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

6.00 Т/с "Дорожній
патруль�2"  

7.00 Події
7.20 Ранок з Україною
9.20 Т/с "Слід"  

10.00 Т/с "Моє улюблене
чудовисько"  

13.50 Т/с "Слід"  
15.20 Щиросердне визнання
16.00 Критична точка
17.00 Події
17.20 Т/с "Слід"  
18.00 Т/с "Нерівний

шлюб"  
19.00 Події
19.20 Говорить Україна
20.00 Т/с "Профіль вбивці"  
22.50 Х/ф

"Ненароджений"  
0.35 Х/ф "Денне світло"  
2.40 Т/с "Безмовний

свідок�2"  
3.30 Події
3.50 Говорить Україна
4.25 Критична точка
5.15 Срібний апельсин

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

4.50, 6.00 Teen Time
4.55 Т/с "Ай�Карлі"  
6.05 Очевидець. Найбільш

шокуюче
6.40, 7.10, 7.40, 8.45

Підйом!
6.45 Піраньї
7.30, 8.30 Репортер
9.00 Х/ф "Людина�павук�

2"  
11.45 Т/с "Вороніни"  
13.30 М/с "Качині історії"  
14.50 Т/с "Друзі"  
15.45 Т/с "Кадетство"  
16.45 Т/с "Світлофор"  
17.50 Т/с "Вороніни"  
19.00 Репортер
19.15 Піраньї
19.35 Спортрепортер
20.00 Т/с "Щоденник

лікаря Зайцевої"  
21.00 Т/с "Кухня"  
22.00 Ревізор82
23.55 Репортер
0.10 Спортрепортер
0.20 Т/с "Щоденники

вампіра�3"  

1.15 Т/с "Вероніка  
Марс�3"  

2.00 Т/с "Шоу Білла
Енгвала"

2.45 Служба розшуку дітей
2.50—4.45 Зона ночі

ІІССTTVV

5.20 Служба розшуку дітей
5.30 Свiтанок
6.30 Ділові факти
6.40 Т/с "Таксі"
7.05 Т/с "Леся + Рома"
7.40 Ділові факти
7.45 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15 Надзвичайні новини

10.00 Х/ф "Ключ
Саламандри"

12.05 Х/ф "Скарб
Амазонки"

12.45 Факти. День
13.00 Х/ф "Скарб

Амазонки"
14.20 Т/с "Морські

дияволи�6. Смерч"
16.35 Т/с "Забійна сила"
18.45 Факти. Вечір
19.25 Надзвичайні новини
20.10 Т/с "Морські

дияволи�6. Смерч"
22.10 Т/с "Прокурорська

перевірка"
23.20 Свобода слова
1.15 Надзвичайні новини
2.15 Про8Zікаве.ua
3.20 Свобода слова

ТТООННІІСС

6.00 Цей дивовижний світ
6.30 Світ за тиждень
7.00 Ранковий еспресо
8.30 Світ за тиждень
9.00 В. Висоцький. Я прийду

по ваші душі!
10.00 Алло, лікарю!
11.15 Гренландія. Дика

природа вікінгів
12.15 Зустріч в еру

милосердя? Місце
зустрічі змінити не
можна

14.00 Чарівний Світ комах
15.00 Соціальний пульс
15.30 Світські хроніки
16.00 Цей дивовижний світ
16.50 Алло, лікарю!
17.45 Реальні історії
18.30 Соціальний пульс
18.50 Економічний пульс
19.00 У гостях у Д. Гордона
20.00 В. Ліванов. Який...
21.00 Соціальний пульс
21.25 Економічний пульс

21.35 Портрети
22.40 Неймовірні подорожі
23.40 Світ квітів
0.55 Амурні мелодії
1.10 Х/ф "Захоплення" 
2.30 Х/ф "Возз'єднання" 
3.40 Цей дивовижний світ
4.00 Світ квітів
5.00 Ранковий еспресо

55��йй  ККААННААЛЛ

6.30, 18.40, 3.30 Київський
час

6.45, 7.45, 18.50, 23.40,
0.30, 3.20 Час спорту

6.50, 7.35, 23.45, 0.35,
2.35, 3.25, 4.15
Огляд преси

7.00—1.00 Час новин
(щогодини)

7.15, 8.10, 22.40, 23.20,
0.15, 2.30, 3.15
Бізнес8час

7.20 Автопілот8новини
7.40, 8.40 Трансмісія8новини
8.20, 3.40 Ранок із зіркою
9.15, 13.10, 14.10

5 елемент
10.15 Велика політика
11.15 Підсумки тижня
12.15 "Новостеметр"
15.15 Мамина школа
16.10 Вікно в Європу
16.45 Мотор
17.15 Драйв8новини
17.25 У кабінетах
18.15 Територія закону
19.30, 20.10, 21.10, 1.10,

5.10 Час. Підсумки дня
21.40, 3.00, 4.00 Час8тайм
22.15, 2.40 Податковий

щоденник
22.45 Хроніка дня
23.30, 0.25 Crime news
4.20 Не перший погляд
4.40 Кіно з Я. Соколовою
5.00 Час новин

ННТТНН

6.00 Легенди кримінального
розшуку

6.30 Х/ф "Одиночне
плавання"  

8.05 Агенти впливу
9.00 Православні святі

10.40 Т/с "Павутина�6"
14.20 Т/с "Бригада"
19.00 Свiдок
19.30 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�9"
21.45 Т/с "Криміналісти.

Мислити, як
злочинець"  

22.45 Т/с "C.S.I. Лас�Вегас"  

23.45 Свiдок
0.15 Х/ф "2016. Кінець

ночі"  
1.50 Свiдок
2.20 Т/с "Типово

англійські
вбивства"  

4.00 Свiдок
4.30 Речовий доказ
4.50 Агенти впливу
5.15 Уроки тітоньки Сови
5.35 Правда життя

ССТТББ

5.15 Чужі помилки. Ціна
життя

6.05 Все буде добре!
7.50 Неймовірна правда про

зірок
9.10 Х/ф "Лекції для

домогосподарок"  
11.35 Майстершеф82
16.00 Все буде добре!
18.00 "Вiкна". Новини
18.20 Неймовірна правда

про зірок
20.00 Слідство ведуть

екстрасенси
21.00 Т/с "Мати�й�мачуха"  
22.00 Вiкна. Новини
22.25 Детектор брехні83
23.40 Битва екстрасенсів
0.35 Т/с "Доктор Хаус"  
1.35 Т/с "Загальна

терапія"  
3.25 Нічний ефір

ООРРТТ��УУккррааїїннаа

5.00 Новини
5.05 Добрий ранок!
9.00 Новини
9.15 Контрольна закупівля
9.50 Жити здорово!

10.55 Модний вирок
12.00 Новини
12.15 Час обідати!
13.00 Доброго здоров'ячка!
14.00 Інші новини
14.20 Зрозуміти. Пробачити
15.00 Новини
15.20 Т/с "Торговий центр"
16.10 Поки ще не пізно
17.00 Я подаю на розлучення
18.00 Новини
18.40 Давай одружимося!
19.55 Нехай говорять
21.00 Час
21.30 Т/с "Журов"
23.30 Вечірній Ургант
0.05 Нічні новини
0.20 Д/ф "Блиск і убогість

королеви комедії"
1.15 Нехай говорять
2.10 Т/с "Торговий центр"

3.10 Давай одружимося!
4.00 Новини
4.05 Модний вирок

РРТТРР  ППЛЛААННЕЕТТАА

4.00 Ранок Росії
8.05 Шукачі
9.00 Вісті
9.30 1000 дрібниць

10.15 Про найголовніше
11.00 Т/с "Єфросинія.

Тайгова любов"
12.00 Вісті
12.30 Вісті. Москва
12.50 Вісті. Чергова частина
13.00 Справа Х. Слідство

продовжується
14.00 Т/с "Таємниці

інституту
шляхетних дівчат"

15.00 Вісті
15.30 Вісті. Москва
15.50 Вісті. Спорт
15.55 Чужі таємниці. Пори

року
16.40 Т/с "Зроблене в

СРСР"
17.40 Вісті. Москва
18.00 Вісті
18.30 Прямий ефір
19.20 Т/с "Королева

бандитів"
21.05 Т/с "Каменська"
22.05 Д/ф "Рулетка великого

терору. Червоні8білі"
23.00 Т/с "В лісах і на

горах"
23.50 Вісті +
0.05 Х/ф "Клуб жінок", с. 1
1.20 "Городок"
2.15 Вісті.ru
2.30 Прямий ефір
3.10 Т/с "Єфросинія.

Тайгова любов"

ННТТВВ  ССВВІІТТ

4.00 НТВ вранці
6.10 Т/с "Повернення

Мухтара�2"
8.00 Сьогодні
8.25 О. Журбін. Мелодії на

згадку
9.05 Російські сенсації

10.05 Ти не повіриш!
11.00 Сьогодні
11.35 До суду
12.35 Суд присяжних
13.35 Надзвичайна подія
14.00 Сьогодні
14.30 Суд присяжних.

Остаточний вердикт
15.35 Т/с "Охоронець"
16.35 Надзвичайна подія
17.00 Сьогодні

17.30 Т/с "Прокурорська
перевірка"

18.35 Говоримо і показуємо
19.25 Т/с "Морські

дияволи. Смерч"
21.15 Сьогодні
21.40 Т/с "Павутина�6"
23.35 Т/с "Агент

особливого
призначення"

1.25 Т/с "Прокурорська
перевірка"

2.35 Говоримо і показуємо
3.30 Шаховий огляд. Турнір

претендентів

ТТЕЕТТ
6.00 Єралаш
6.30 Телепузики
7.00 Лентяєво
7.30 М/с "Даша8слідопит"  
7.55 Мультик з Лунтиком
8.25 М/с "Даша8слідопит"  
9.00 Т/с "Ранетки"  

10.00 Т/с "Всі жінки —
відьми"  

11.00 Т/с "Та, що говорить
з примарами"  

12.00 Т/с "Еллі Макбіл"  
12.55 Лялечка82
13.55 Т/с "Моя прекрасна

няня"  
15.30 "Даешь молодежь"!
16.05 Т/с "Ранетки"  
17.10 Досвідос82
17.45 Чортівня
18.15 Віталька
18.55 Бардак83
19.30 Богиня. Нова колекція
19.55 "Даешь молодежь"!
21.00 Віталька
22.20 Велика різниця
23.00 Дурнєв+1
23.25 "Мосгорсмех"
0.00 Т/с "Притулок"  
1.00 Твою маму!
1.25 Досвідос82
1.50 Бабуни і дідуни
2.15 До світанку

КК11

7.00 М/ф
9.45 Х/ф "Міський

пейзаж"  
11.20 Х/ф "Сили природи"  
13.20 "Пороблено в Українi"
14.45 Звана вечеря
15.45 КВК
18.00 Звана вечеря
19.00 Шопінг8монстри
20.00 Лямур Тужур
21.00 Розсміши коміка
21.50 Х/ф "Еон Флакс"  
23.40 Х/ф "Красень"  

1.30 Конкурс моделей Elite
Model Look

2.15 Нічне життя

22++22

8.00 Ульотне відео по8
російськи

9.00 Нереальні історії
10.00 Х/ф "Справжня

Маккой"  
12.10 Х/ф "Балістика. Екс

проти Сівер"  
14.00 Т/с "М.У.Р."  
18.00 Т/с "Версія"  
19.00 Ульотне відео по8

російськи
20.10 Помста природи
21.00 Новини 2+2
21.25 Божевільне відео по8

українськи
23.10 Т/с "Падаючі

небеса"  
1.10 Х/ф "Томмінокери"  
2.40 Дорожні війни
4.05 Х/ф "Дальній

постріл"   

ППЛЛЮЮСС  ППЛЛЮЮСС

6.00, 13.30, 4.00 М/ф
7.00, 16.30 М/с "Оггі і

кукарачі"
7.30 М/с "Бджілка Майя в

3D"
8.00, 10.30 М/с "Дружба —

це диво"
8.30 М/с "Клуб Міккі8Мауса"
9.00 М/с "Нові пригоди Вінні8

Пуха"
9.20 М/с "Перехрестя в

джунглях"
9.45 М/с "Джейк і пірати

Нетландії"
11.30 Містер Мейкер
12.00 М/ф "Мауглі"
14.45 Єралаш
15.30 Т/с "Ханна

Монтана"
17.00 М/с "Бернард"
17.20 М/с "Обережно,

ведмеді!"
18.00 М/с "Фінес і Ферб"
18.35 М/с "Рибологія"
19.00 М/с "Американський

дракон. Джейк Лонг"
19.30 М/с "Ліло і Стіч"
20.30 М/с "Чіп і Дейл

поспішають на
допомогу"

21.00 М/ф "Астерікс з Галії"
22.30 Знімала мама
23.30 Т/с "Пригоди

Шерлока Холмса"
0.30 М/с "Сімпсони"

4
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Про Тимчасовий порядок передачі (надання) 

земельних ділянок у користування або у власність 
із земель комунальної власності в місті Києві

Рішення Київської міської ради № 63/9120 від 28 лютого 2013 року

Відповідно до Земельного кодексу України, законів України "Про оренду землі", "Про Державний земельний кадастр", "Про вне.
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності", "Про земле.
устрій", "Про оцінку земель", "Про державну експертизу землевпорядної документації", "Про державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про внесення змін до Закону України "Про дер.
жавну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" та інших законодавчих актів України", "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціноч.
них робіт", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури відведення земельних діля.
нок та зміни їх цільового призначення", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про Перелік документів дозвіль.
ного характеру у сфері господарської діяльності", "Про адміністративні послуги", "Про захист персональних даних", "Про столицю
України — місто.герой Київ", "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою визначення порядку передачі (надання) земельних
ділянок в користування або у власність із земель комунальної власності Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Тимчасовий порядок передачі (надання) земельних ді�
лянок у користування або у власність із земель комунальної власності в
місті Києві згідно з додатком 1 до цього рішення.

2. Затвердити форми таких клопотань:
— клопотання про погодження місця розташування об'єкта згідно з до�

датком 2 до цього рішення;
— клопотання про надання дозволу на розроблення документації із

землеустрою згідно з додатком 3 до цього рішення;
— клопотання про надання дозволу на передачу земельної ділянки (її

частини) в суборенду згідно з додатком 4 до цього рішення;
— клопотання (лист�повідомлення) про поновлення договору оренди

земельної ділянки згідно з додатком 5 до цього рішення.
3. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Київської міської ра�

ди згідно з додатком № 6 до цього рішення.
4. Покласти на Департамент земельних ресурсів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) такі
функції з реалізації повноважень Київської міської ради:

4.1. Організація здійснення землеустрою, організація і здійснення кон�
тролю за використанням та охороною земель комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва при проведенні землеустрою.

4.2. Здійснення в установленому законодавством порядку заходів що�
до державної реєстрації земельних ділянок комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва в Державному земельному кадастрі.

4.3. Здійснення в установленому законодавством порядку заходів що�
до реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки територі�
альної громади міста Києва.

4.4. Здійснення в установленому законодавством порядку інформацій�
ної взаємодії з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, та його тери�
торіальним органом у місті Києві при веденні Державного земельного ка�
дастру та здійсненні Київською міською радою повноважень у галузі регу�
лювання земельних відносин.

4.5. Узгодження із юридичними і фізичними особами істотних умов до�
говорів оренди земельних ділянок та договорів про поновлення договорів
оренди земельних ділянок, які укладаються на підставі відповідних рішень
Київської міської ради.

4.6. Підготовка та видача розрахунку розміру орендної плати за зе�
мельні ділянки комунальної власності під час узгодження істотних умов
договорів оренди земельних ділянок та додаткових угод про поновлення
договорів оренди земельних ділянок (у разі зміни розміру орендної плати
при поновленні договору), які укладаються з юридичними і фізичними
особами на підставі відповідних рішень Київської міської ради, підписан�
ня цього розрахунку директором департаменту та скріплення його печат�
кою департаменту.

5. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації):

5.1. Забезпечити облік та зберігання других примірників договорів
оренди земельних ділянок, орендодавцем яких є Київська міська рада і
право оренди яких зареєстровано в установленому законом порядку.

5.2. Забезпечити в установленому законом порядку надання держав�
ним реєстраторам прав на нерухоме майно за їх запитами, зробленими
під час проведення реєстрації прав на земельні ділянки, інформації (до�
відки, копії документів тощо) про документи, що посвідчують право влас�
ності, постійного користування чи оренди земельних ділянок, які в уста�
новленому порядку зареєстровані Головним управлінням земельних ре�
сурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмініс�
трації) до 01.01.2013.

5.3. З метою організації здійснення землеустрою та контролю за ви�
користанням і охороною земель комунальної власності при проведенні
землеустрою забезпечити ведення міського земельного кадастру на
основі створеної за кошти міського бюджету автоматизованої систе�
ми — програмного комплексу "Кадастр", на базі якої виконавчим орга�
ном Київської міської ради (Київською міською державною адміністра�
цією) здійснювалось ведення Державного земельного кадастру в місті
Києві.

5.4. Забезпечити в установленому законодавством порядку вжиття за�
ходів щодо здійснення органами державної реєстрації прав або нотарі�
усом як спеціальним суб'єктом, на якого покладаються функції державно�
го реєстратора прав на нерухоме майно, реєстрації права оренди земель�
них ділянок комунальної власності територіальної громади міста Києва,
що передаються фізичним і юридичним особам в оренду на підставі від�
повідних договорів оренди землі.

5.5. Забезпечити зберігання в Департаменті земельних ресурсів вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) оригіналів документації із землеустрою, затвердженої та/або
розглянутої Київської міською радою, із дотриманням вимог рішення Ки�
ївської міської ради від 27.11.2008 № 658/658 "Про питання зберігання
документації із землеустрою".

5.6. Забезпечити відповідно до рішення Київської міської ради від
29.10.2009 № 534/2603 "Про питання зберігання документів, що посвід�
чують право власності та право користування земельними ділянками в 
м. Києві" зберігання других примірників державних актів на право власно�
сті на земельні ділянки, державних актів на право постійного користуван�
ня земельними ділянками та договорів оренди земельних ділянок, заре�
єстрованих і виданих Головним управлінням земельних ресурсів виконав�
чого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) до
01.01.2013 на підставі статті 33 Закону України "Про місцеве самовряду�
вання в Україні".

6. Встановити, що надання дозволу на розроблення документації із
землеустрою, що є підставою для державної реєстрації в Державному зе�
мельному кадастрі земельних ділянок державної власності, визначених
пунктами 4 і 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розмежування земель
державної та комунальної власності", а також затвердження зазначеної
документації із землеустрою здійснюється Київською міською радою в по�
рядку, затвердженому цим рішенням.

7. Рішення Київської міської ради, згоди Київського міського голови або
заступника міського голови — секретаря Київради чи їх доручення (резолю�
ції Київського міського голови або заступника міського голови — секретаря
Київради), які надані у порядку, що діяв на час їх надання, є підставою (зго�
дою, дозволом) для подальшого розроблення, розгляду, погодження, за�
твердження документації із землеустрою, приведення її у відповідність до
чинного законодавства та прийняття рішень Київської міської ради про на�
дання у користування або у власність цих земельних ділянок, а також реєс�
трації таких земельних ділянок у Державному земельному кадастрі.

8. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок погодже�
ні комісією з розгляду питань, пов'язаних із погодженням документації із
землеустрою, до набрання чинності Законом України "Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури від�
ведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення", але не за�
тверджені Київською міською радою до 01.01.2013, розглядаються Київ�
ською міською радою після державної реєстрації таких земельних ділянок
в порядку, встановленому Законом України "Про Державний земельний
кадастр".

9. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок розроб�
лені на підставі дозволів Київської міської ради, підписаних Київським
міським головою або заступником міського голови — секретарем Київра�
ди, але не погоджені комісією з розгляду питань, пов'язаних з погоджен�
ням документації із землеустрою, до набрання чинності Законом України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдоскона�
лення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового при�
значення" розглядаються Київською міською радою після їх погодження
та державної реєстрації таких земельних ділянок в порядку, встановлено�
му Земельним кодексом України та Законом України "Про Державний зе�
мельний кадастр".

10. Клопотання юридичних і фізичних осіб щодо надання дозволу на
розроблення документації із землеустрою, подані та зареєстровані до мо�
менту набрання чинності цим рішенням, але по яких Київською міською
радою не прийняті рішення про надання дозволу на розроблення доку�
ментації із землеустрою, розглядаються відповідно до Тимчасового по�
рядку, затвердженого пунктом 1 цього рішення.

11. Поновлення договорів оренди земельних ділянок, терміни дії яких
закінчилися та ці ділянки не зареєстровані в Державному земельному ка�
дастрі, здійснюється після державної реєстрації таких земельних ділянок
та реєстрації права власності територіальної громади на них відповідно до
Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме май�
но та їх обмежень". У такому разі дозволом на розроблення технічної до�
кументації із встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) є рішення Київської міської ради, на підставі якого укла�
дався договір оренди земельної ділянки, строк дії якого закінчився, або
доручення Київського міського голови чи заступника міського голови —
секретаря Київради на розроблення зазначеної технічної документації із
землеустрою.

12. Рішення Київської міської ради, прийняті до набуття чинності цим
рішенням, відповідно до яких зацікавлені особи мають право укласти до�
говори оренди землі, вважаються такими, що втратили чинність, через
два роки після набуття ними чинності у разі якщо від зацікавленої особи
не надійшло звернення про укладення договору оренди землі, не розроб�
лено технічної документації із землеустрою щодо встановлення (віднов�

лення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та/або технічної до�
кументації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують
право користування земельною ділянкою (у випадках, встановлених зако�
ном), та/або у разі якщо зацікавлена особа умисно ухиляється від підпи�
сання договору оренди земельної ділянки протягом цього строку.

13. Передати Державному агентству земельних ресурсів України копію
технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Києва,
в тому числі нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського
призначення в межах міста Києва, затвердженої рішенням Київської місь�
кої ради від 26.07.2007 № 43/1877 "Про затвердження технічної докумен�
тації з нормативної грошової оцінки земель міста Києва та Порядку її ви�
значення".

Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити у п'ятиден�
ний строк з дня офіційного оприлюднення цього рішення передачу за ак�
том приймання�передачі копії зазначеної технічної документації Держав�
ному агентству земельних ресурсів України.

14. Після прийняття та набрання чинності законом України про перелік
адміністративних послуг Тимчасовий порядок, затверджений пунктом 1 цьо�
го рішення, підлягає приведенню у відповідність до вимог такого закону.

15. До затвердження в установленому порядку планів зонування та де�
тальних планів території міста Києва Департаменту містобудування та ар�
хітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) забезпечити в установленому порядку розгляд та
погодження відповідних клопотань про надання дозволу на розроблення
документації із землеустрою та документації із землеустрою відповідно до
чинної містобудівної документації.

16. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті Київської міської ради
"Хрещатик".

17. Це рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.
18. Контроль за виконанням цього рішенням покласти на постійну комі�

сію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега
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Спортивні новини

Київ спортивний. У столиці відбудеться 
фестиваль плавання “Містер батерфляй”
У с бот 23 березня в басейні “На а-Спорт”, що розташований за

адресою: б львар А адемі а Вернадсь о о, 32, відб деться фести-
валь плавання “Містер батерфляй” за про рамою Київсь ої місь ої
спарта іади “Здоровий иянин”. Зма ання б ло започат овано в 2008
році видатним раїнсь им плавцем — чемпіоном світ та Європи, чо-
тириразовим володарем К б а світ , срібним призером Олімпійсь их
і ор в Сіднеї з плавання — Денисом Силантьєвим Запоріжжі. Тоді по-
дія приверн ла до себе ва не лише раїнсь ої, але й міжнародної
спільноти, адже серед запрошених б ли справжні зір и плавання сві-
тово о рівня. Основна мета цьо орічно о фестивалю — це пропа анда
здорово о способ життя, розвито орпоративно о спорт та поп ля-
ризації вміння плавання я необхідних навичо в житті ожної людини.
У зма аннях візьм ть часть збірні оманди оле тивів фізичної ль-
т ри серед я их: Київсь і місь і ал зеві профспіл и, столичні рай-
держадміністрації, працівни и ом нальних підприємств, охорони здо-
ров’я, соціальної сфери, омерційних стр т р та збірні оманди ме-
діа та ЗМІ міста Києва

Вільна боротьба. Павло Олійник став чемпіоном
Європи
У Тбілісі (Гр зія) старт вав чемпіонат Європи з вільної, ре о-рим-

сь ої та жіночої боротьби. Вже перший зма альний день вітчизняний
атлет Павло Олійни (ва ова ате орія до 96 ) порад вав вболіваль-
ни ів медаллю найвищо о ґат н . На шлях до перемо и раїнець не
залишав своїм с перни ам жодних шансів, здолавши по черзі бол а-
рина Любена Ілієва (3:0, 2:1), слова а Йозефа Яловара (0:1, 6:0, 6:0),
албанця І зона Шали (2:8, 3:0, 8:0) та фіналі поля а Каміла С ас е-
вича (1:0, 4:0)

Теніс. Еліна Світоліна та Леся Цуренко 
припинили боротьбу на турнірі в Маямі
В Маямі (США) завершилася валіфі ація до т рнір WTA Sony Open

Tennis. У раїнсь а тенісист а Еліна Світоліна, я а займає в світовом
рейтин 87 місце, не змо ла пробитися в основні зма ання. У фіналь-
ном ра нді валіфі ації наша спортсмен а пост пилася двох сетах
94-й ра етці світ Мелінді Цин з У орщини. З стріч завершилася з
рах н ом 6:7, 4:6. Та а ж доля спіт ала й інш представницю У раїни
на цьом т рнірі Лесю Ц рен о (74 місце світовом рейтин ), я а
впертій боротьбі пост пилася 38-й ра етці світ 27-річній С -Вей Се з
Тайваню з рах н ом 4:6, 6:7

Футбол. Андрій Шевченко намагатиметься 
отримати тренерську ліцензію
Один з ращих ф тболістів в історії раїнсь о о ф тбол Андрій

Шевчен о навчатиметься Центрі ліценз вання ФФУ. Зовсім с оро
розпочнеться перша сесія ново о рс Центр ліценз вання. За ре-
з льтатами вст пних співбесід визначився списо претендентів тре-
нерсь ої ліцензії А + В, серед них є й ім’я Андрія Шевчен а. Засл же-
ний майстер спорт У раїни і володар Золото о м’яча почне навчання
разом з сіма — 1 вітня

Температура —2°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 88 %

Температура +3°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 73 %

Температура —1°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 84 %

Прогноз погоди на 21 березня 2013 року

ОВНИ, ви налаштовані по-бойовом (енер ії — хоч реблю а-
ти), від чо о тол не б де — одна олотнеча та на нітання непри-
язні. Проте можна ле о знайти ч дов протиотр т , здатн тихо-
мирити б дь-я і чвари: це д шевне тепло, емоційна ч йність, по-
шана до сімейних традицій, др желюбність.
ТЕЛЬЦІ, на тлі с ладних взаємин з родичами вас є перева а,

а точніше — вдалий шлях до відст п . Саме та а страте ія найдо-
цільніша при вирішенні поточних проблем, тоді відповідь отрима-
єте поблажливість та вели од шність. Займайтеся добродійністю,
навіть оли це завдає лопотів.
БЛИЗНЯТА, не смітіть рошима, тримайте себе під емоційним

онтролем, іна ше під впливом спонтанних імп льсів та витребе-
ньо ризи єте опинитися злиднях. Др жіть з ерівни ом, нині
вас в р ах психоло ічний люч я до йо о серця, та і аманця.
РАКИ, присвятіть день собі, любим, модно причеп ріться. Все,

що йде від д ші або освячено родинними, національно- льт рни-
ми традиціями, сприйматиметься вами з особливим ент зіазмом.
Заряджає емоційним позитивом, робить витонченими і расивими
зсередини.
ЛЕВИ, зійдіть зі сцени й не форс йте події, нині ви д же враз-

ливі, марите страхами та підозрами, роблячи із м хи слона, тож
демонстр вати ті слаб ості Вашій оролівсь ій величності на п б-
ліці зовсім не до лиця. Пересидьте за лісами подалі від людсь о-
о алас , зе ономите сили й не на личете на свою олов зайвих
проблем.
ДІВИ асоціюватим ться із Зевсом, метаючи роми та блис ав-

и, що лише с ладнюватиме б ття, мініміз є прод тивність сто-
с н ів. Хоча все можна поверн ти в позитивне р сло, завдя и ч й-
ності та доброзичливості до оле і партнерів, я і є презентабель-
ними, юридично рамотними, мають висо ий вплив соці мі. Лі-
піться до вез нчи ів — і все б де аразд!
ТЕРЕЗИ, не мозольте очі шеф і пере лючіться на автономний

режим праці. Т т ви я майстер справи станете неперевершені.
Коле и б д ть захваті, д х співдр жності в оле тиві а тивіз єть-
ся. Спільність світо ляд , д мо , етичних позицій, д шевна спорід-
неність нині зі рає важливіш роль, ніж професіоналізм.
СКОРПІОНИ на хвилі романтично о піднесення та захопливих

надій, схильні ідеаліз вати всіх і все. Засліплені позитивними емо-
ціями, в стані ейфорії ви можете не помітити важливих дрібниць, а
треба одя ти о ляри раціоналізм і подивитися через них об’є -
тивно на реальний стан речей. Важливі вояжі не від ладайте, од-
на бажано о рез льтат не отримаєте.
СТРІЛЬЦІ, “зашифр йтеся”, ні ом не позичайте, нічо о не обі-

цяйте і делі атно натя ніть, аби вам поверн ли бор и. Родичі, до-
мочадці, земля и нині ваша най раща опора. Можливо це не зов-
сім до вподоби том , що обмеж є індивід альність і творч свобо-
д , тримає в ас етично моральних рам ах, обмеж ючи в розва ах,
задоволеннях. Одна пошана до сімейних традицій, за онів, авто-
ритет бать ів святе, іна ше сядете на матеріальн мілин . А р-
том з родиною б дете щасливі і ба аті.
КОЗОРОГИ, не чиніть спротив домочадцям, бо та им чином ви

на нітаєте атмосфер ворожнечі. Посварилися — мерщій ті айте з
оселі, пороз міння ліпше ш ати не в домашніх стінах, а по теле-
фон . З’ясов йте стос н и поза межами дом , в дорозі, де нів
розчиняється в свіжих враженнях чи через посередни ів. Вибирай-
те мови, що сприяють відновленню емоційної армонії. Знайти за-
тишн інтимн обстанов для тепло о спіл вання б де нес лад-
но. До запитів та звичо шлюбних с п тни ів поставтеся з особли-
вою т рботою.
ВОДОЛІЇ, я що т рб є здоров’я, а лі ар поставив страшний діа-

ноз, не впадайте відчай, все п сте, з одом з’яс ється, що то б -
ла помил а. На роботі, задля ни нення с тичо зі сл жбовим пер-
соналом, радо йдіть наз стріч оле ам, тоді й вам відплатять е ві-
валентно. Матеріальні, фізичні та д шевні втрати з одом о плять-
ся. Дотрим йтеся посадової с бординації, бійтеся ерівництва, то-
ді сл жбові реор анізації під ть на ористь.
РИБИ на непохитном п’єдесталі авторитет , вірять власні си-

ли та інстин тивно знають, що все б де добре. Пор шити спо ій та
вн трішню армонію мож ть хіба що поточні матеріальні справи,
проблеми дітей, непороз міння з оханими. Вам може бра вати
рошей для оплати своїх або ч жих спонтанних витребеньо . А це
за ли ає до е ономності, нині в ціні дбайливість і рентабельне
в ладання оштів ви ідні справи, за цей осподарсь ий хист вас
і поважатим ть...

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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ранок день вечір

Збірна України налаштована
на перемоги
"Синьо�жовта" дружина зіграє два матчі у рамках відбору 
до чемпіонату світу 2014 року
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

22 та 26 березня національна збірна
з ф тбол відновить свої вист пи на
міжнародній арені. У п’ятницю ра-
їнці на виїзді зі рають із омандою
Польщі, а серед в Одесі відб -
деться протистояння з представни-
ами Молдови. У цих матчах дебю-
т є і наставни “синьо-жовтої” др -
жини Михайло Фомен о. З о ляд
на т рнірне становище, аби збере -
ти шанси на потрапляння фінальн
стадію чемпіонат світ в Бразилії,
“синьо-жовтій” др жині потрібно ли-
ше перема ати.

У вівторок на тренувальній базі ФК “Динамо”

у Кончі�Заспі головний тренер збірної України з

футболу Михайло Фоменко розповів про підго�

товку команди до матчів кваліфікації чемпіонату

світу�2014 проти Польщі у Варшаві та проти

Молдови в Одесі. Зазначимо, що зустрічі з цими

колективами стануть для вітчизняного фахівця

першими офіційними на цій посаді. Нині перед

усім тренерським штабом, так само як і перед

футболістами, стоїть досить непросте завдання.

Адже турнірне становище українців залишається

вкрай скрутним. Провівши в осінній частині від�

бору три матчі під керівництвом Олега Блохіна, а

потім його помічника Андрія Баля, наша збірна

набрала лише два очки у трьох іграх, що відкину�

ло її на п’яте — передостаннє місце. “Ми чудово

розуміємо, яка ситуація склалася в турнірній таб�

лиці. Нам доведеться серйозно битися на полі,

щоб поліпшити своє становище”,— зазначив

Михайло Фоменко під час прес�конференції.

Складність завдання головний наставник вба�

чає у тому, що він не мав достатньо часу, аби пов�

ноцінно ознайомитися з командою. І це не див�

но, адже під керівництвом Михайла Фоменка на�

ціональна збірна зіграла лише одну товариську

зустріч із норвежцями. Тоді завдяки голам Мико�

ли Морозюка та Андрія Ярмоленка українці пере�

могли з рахунком 2:0. Але зі слів тренера оцінити

колектив лише за одним проведеним матчем

практично неможливо. “Перед грою в Севільї у

мене було всього півтора дня, щоб поспілкувати�

ся з кожним виконавцем та провести тренування.

Був би я магом, мені б вистачило й цього для пов�

ної оцінки їх можливостей”,— зазначив настав�

ник національної збірної.

Травми провідних футболістів додали додатко�

вих проблем тренерському штабу. Зокрема один з

найкращих гравців в осінній частині відбору —

представник дніпропетровського “Дніпра” Євген

Коноплянка — не зможе взяти участь у протисто�

янні з Польщею та Молдовою. У нього діагносту�

вали пошкодження хребта і він вже відправився

на консультацію до Німеччини. Також під сумні�

вом участь і центрального захисника донецького

“Шахтаря” Олександра Кучера, якому ще не зня�

ли шви після пошкодження.

Щодо нашого майбутнього суперника — збір�

ної Польщі, то Михайло Фоменко повідомив, що

вже переглянув у запису п’ять матчів за участю

цієї команди і визначив для себе її сильні та слаб�

кі сторони. “Ми добре ознайомлені зі збірною

Польщі. Майже всі їхні гравці представляють єв�

ропейські клуби. Відзначу правий фланг і тріо з

дортмундської “Боруссії” (Роберт Левандовскі,

Якуб Блащиковскі та Лукаш Піщек)”,— зазначив

пан Фоменко.

Тим часом самі футболісти у досить гарному

настрої готуються до майбутніх поєдинків. На�

приклад, ветеран збірної і гравець мюнхенської

“Баварії” Анатолій Тимощук не виявляв жодних

побоювань щодо суперника. “Нагадаю, у цьому

сезоні мій клуб двічі обіграв дортмундців у Бун�

деслізі. Звичайно ж, Блащиковскі, Піщек і Леван�

довскі — хороші футболісти. Втім, я схильний

вважати, що ці виконавці краще діють у клубах,

аніж у збірних. Національна команда Польщі

сильна не тільки ними. Нас чекає цікава бороть�

ба. Головне — належним чином налаштуватися. У

нас достатньо швидкісних гравців, а значить, ми

можемо розраховувати на контратаки, що завжди

були сильною стороною української збірної. Ду�

маю, якраз на виїзді таку тактику можна успішно

втілити в життя. Всі суперники намагаються гра�

ти першим номером, тому у нас є шанси шукати

щастя в контргрі. Але потрібно не забувати, що

насамперед все буде залежати від нас. Якщо

вдасться викластися на полі на всі сто відсотків і

успішно реалізувати задумане — результат не зму�

сить себе чекати”,— підсумував Анатолій Тимо�

щук
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Цей день в історії 21 березня

1666 — У першом переписі
населення Канади фі с ється,
що іль ість жителів цієї раїни
с ладає 3000 ромадян
1685 – народився Йо анн Се-

бастьян Бах, німець ий омпози-
тор
1839 – народився Модест М -

сор сь ий, російсь ий омпозитор
1895 — народився Леонід

Утьосов, а тор, співа , ерівни
ор естр
1927 — Києві виходить пер-

ший номер раїнсь ої «Літера-
т рної азети»
1975 — в Ефіопії б ла повале-

на 3000-річна монархія
1999 — після 478- одинної по-

дорожі Бертран Пі ар і Брайан
Джонс стали першими людьми,
що облетіли Землю на повітряній
лі

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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