
Усі столичні райони під контролем рятувальників

Місця можливого підтоплення 
повеневими водами у місті

У Києві застосовують 
протипаводкові заходи
На допомогу столичним рятувальникам прибуває спецтехніка 
з інших регіонів України

Як розповіла “Хрещатику”

начальник відділу метеорологіч�

них прогнозів Укргідрометцен�

тру Людмила Савченко, протя�

гом тижня температура повітря

почне підвищуватися. “Вночі

очікується від 0 до —2
0

С,

вдень — +5...+7
0

С. В окремі дні

стовпчик термометра сягне +12
0

С”,— інформує пані Савченко.

Відповідно до таких показни�

ків сніг у столиці танутиме по�

ступово. “Тала вода буде сходи�

ти поступово, адже через нічні

заморозки вона примерзатиме,

що дасть можливість більш про�

дуктивно боротися з цією сти�

хією”,— відзначає директор Де�

партаменту міського благоуст�

рою та збереження природного

середовища Сергій Садовой.

За його словами, міська влада

тримає “руку на пульсі” — для

попередження надзвичайних

ситуацій столичні фахівці скла�

ли карту територій та вулиць, які

перебувають у зоні ризику. Та�

кож у кожному районі столиці

створено оперативні групи з мо�

ніторингу територій імовірного

підтоплення. “Наразі ситуація з

підтопленнями в столиці пере�

буває під цілковитим контро�

лем. До штабу при КМДА та

Контактного центру протягом

вихідних звернулося лише шість

киян. На всі заяви ми оператив�

но зреагували, підтоплення були

ліквідовані”,— розповідає пан

Садовой.

Окрім цього, він зазначив, що

основні сили комунальників

спрямовані на розчищення зли�

востоків, які мають прийняти

велику кількість талої води. Ста�

ном на 1 квітня 2013 року в місті

очищено 78 % зливоприймачів,

а на територіях, які визначені як

потенційно небезпечні — 100 %

об’єктів. “Разом з талим снігом

до зливоприймачів потрапляє

різноманітне сміття, яке знову їх

забиває, тому роботи з очищен�

ня цих об’єктів тривають по�

стійно, в цілодобовому режи�

мі”,— зауважив Сергій Садовой.

На випадок масштабного та�

нення снігу й підтоплення сто�

личних будівель (в зоні ризику їх

понад 200) у Києві в режимі го�

товності до роботи перебуває

вся спецтехніка. Так, на базі

Управління з питань надзвичай�

них ситуацій представили спеці�

альну техніку та обладнання, які

вже не один рік рятують місто

від “високої” води. Як розповів

“Хрещатику” командир Київ�

ської аварійно�рятувальної

служби Роман Ткачук, у відом�

стві наявні насоси потужністю

від 6 до 800 куб. м/год., спеці�

альна електростанція потужніс�

тю 300 кВт, обладнана на базі ав�

томобіля КАМАЗ (завдяки їй

фахівці можуть працювати ціло�

добово), а також промислові по�

вітродувки, які використовують

для просушки приміщень та під�

валів у разі локального підтоп�

лення. Щоденно на базі ряту�

вальної служби на вул. Вишго�

родській, 21 цілодобово чергує

14 фахівців, ще 8 — на рятуваль�

ній станції на затоці Оболонь.

На допомогу столичним ря�

тувальникам прибуває й техні�

ка з регіонів — зокрема вчора

до Києва доставлено п’ять та�

ких одиниць із Запорізької об�

ласті — одна пожежно�насосна

станція та рукавний автомо�

біль, три оперативно�рятуваль�

ні машини і дев’ять мотопомп

для відкачування води. Тринад�

цять рятувальників подолали

понад 500 км, щоб допомогти

киянам у разі необхідності.

“Ми завжди готові прийти на

допомогу, адже маємо добре

підготовлених спеціалістів й

хорошу техніку”,— стверджує

заступник начальника аварій�

но�рятувального загону спеці�

ального призначення ГУ

ДСНС Запорізької області

Дмитро Маклюк.

До того ж на допомогу у бо�

ротьбі з водою до столиці вже

прибули рятувальники з Пол�

тавської, Харківської та Дніпро�

петровської областей. Очікують

на бригади з Луганської та Ми�

колаївської областей і АР Крим.

Нагадаємо, про будь�які про�

яви підтоплень киян просять

повідомляти на номер Контакт�

ного центру міста: 15�51 (зі ста�

ціонарного телефону), (044)

205�73�37 (з мобільного). Опе�

ратори Контакт�центру негайно

сповістять про це відповідні

служби, які оперативно виїдуть

на місце та вживуть необхідні

заходи

Учора до Києва приб ли п’ять одиниць техні и із Запорізь ої області, серед них – одна пожежно-насосна станція та р авний автомобіль

Сергій ЦЕЛОВАЛЬНИК: 
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Українці призвичаїлися до
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У номері

Новини
У центрі столиці можливе 
ускладнення руху транспорту 
через масові акції
Київсь а місь а державна адміністрація повідом-

ляє, що через заплановані на 2 вітня політичними
партіями а ції можливе с ладнення р х транспор-
т , вини нення заторів на Європейсь ій площі, на
в лицях Михайла Гр шевсь о о, Інстит тсь ій та
Шов овичній.
Том в КМДА радять иянам та остям столиці, я і

сьо одні план ють перес ватися ромадсь им
транспортом або власним авто в центральній части-
ні міста, за можливості обирати інші маршр ти пе-
рес вання

Олександр Попов відзвітує 
про подолання наслідків стихії 
та попередження підтоплень
Голова Київсь ої місь ої державної адміністрації

Оле сандр Попов зверн вся до Київради з ініціати-
вою відзвіт вати на чер овом засіданні деп татів за
проведен робот з лі відації наслід ів стихії та по-
передження підтоплень місті.
Та , заст пни Київсь о о місь о о олови — се -

ретар Київради Галина Гере а підписала розпоря-
дження “Про проведення 17.04.2013 пленарно о за-
сідання XI сесії Київсь ої місь ої ради VI с ли ання”.
На засіданні Оле сандр Попов вист пить перед

деп татсь им орп сом Київради зі звітом про
масштабн робот ом нальних сл жб міста
спільно з підприємствами, представни ами бізне-
с , волонтерами, я а б ла спрямована на подо-
лання наслід ів рясних сні опадів Києві. Та ож
очільни місь держадміністрації розповість про
низ заходів для попередження підтоплень тери-
торій міста, забезпечення стало о проходження
весняно о павод та лі відації наслід ів можли-
вих підтоплень

За добу з вулиць міста вивезли 
понад 14 тисяч тонн снігу
Я повідомили “Хрещати ” в Місь ом штабі з

лі відації наслід ів надзвичайних сит ацій, про-
довж доби з в лиць Києва вивезено 14 146 тонн
сні . З почат стихії спільними з силлями ом -
нальни ів на спеціально відведені майданчи и ви-
везено 120 332 тонни сні . За весь період сні опа-
дів (з 3 р дня 2012 ро ) вивезено 340 739 тонн
сні .
З 31 березня на 1 вітня до розчищення міста від

сні б ло зал чено 4317 працівни ів ом нальних
сл жб міста та 505 одиниць спеціалізованої техні и.
Та ож ви ористано 109 тонн піщано-соляної с міші.
У Місь ом штабі на олосили, що наземний ро-

мадсь ий транспорт працює штатном режимі від-
повідно до рафі ів роботи. Та , 1 вітня на маршр -
ти вийшло 380 автоб сів, 385 тролейб сів, а та ож
290 трамваїв

“Київзеленбуд” готує нові кадри
120 сл хачів столично о профтехза лад стан ть

стажерами районних ом нальних підприємств з т-
римання зелених насаджень. Упродовж трьох міся-
ців фахівці “Київзеленб д ” проводитим ть для май-
б тніх флористів та озеленювачів майстер- ласи з
ви ористання сировини, охорони праці, методи и
застос вання інстр ментів тощо.
“Під отов а майб тніх озеленювачів, флористів і

дизайнерів — пріоритетний напрямо в модернізації
“Київзеленб д ”. Найближчим часом ми маємо вирі-
шити питання ре онстр ції баз відпочин , прове-
дення льт рно-спортивних заходів. Упевнений, що
форм вання оле тивно о товариства зеленб дівців
підсилить стат с працівни а житлово- ом нальної
сфери та сприятиме підвищенню відповідальності
ожно о, хто робить столицю У раїни ращою”,—
за важив енеральний дире тор КО “Київзеленб д”
Михайло Царен о
На адаємо, ом нальне об’єднання "Київзеленб д"

наліч є понад 2500 працівни ів

ЦІНИ НА ГАЗ ДЛЯ

НАСЕЛЕННЯ НЕ

ЗРОСТАТИМУТЬ
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Оксана ДОБРУЧ,
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Цьо о тижня температ -
ра повітря в Києві поч-
не підвищ ватися —
сні тан тиме, а в лиці
перетворяться на с -
цільні алюжі. Можливі
місця підтоплення в
столиці фахівці вже ви-
значили. Паралельно
ом нальни и працю-
ють над мінімізацією
наслід ів повені. На до-
помо столичним рят -
вальни ам приб ває й
спецтехні а з інших ре-
іонів У раїни.

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

В правлінні з питань надзвичайних сит -
ацій Департамент місь о о бла о строю
та збереження природно о середовища
с лали перелі проблемних місць можли-
во о підтоплення повеневими водами на
території Києва.

Так, до переліку тривожних територій у Голосіїв�
ському районі увійшли наступні адреси: Паньківщина

(русло річки Либідь) — вул. Гайдара, Единбурга, Набе�

режно�Жилянська, Короленківська, Либідська, Ям�

ська, Боженка, Грінченка, Кіровоградська, Москов�

ська площа, Ізюмський ринок; Мишоловка (каскад

ставків) — вул. Набережно�Корчуватська, Комуналь�

на, Бродівська; Чапаєвка (русло річки Віта) — вул.

Лютнева, Вітавська, Замивна, Залужна; Корчувате

(русло річки Дніпро) — провул. Охотський, вулиці Ос�

трівна, Плєщеєва.

У Дарницькому: Червоний Хутір: вулиці Ялинкова,

Ташкентська, Борова, Грузинська; Бортничі: вул. Дя�

ченка, Нижній Вал, Левадна, Мостова, Шевченка,

Промислова, Переяславська, Автотранспортна, про�

вул. Левадний; Позняки: вул. Любарська, Тепловозна,

Тальнівська, Здолбунівська, Канальна; Осокорки: вул.

Іжевська, Трускавецька, Річна, Маслівка, Зарічна;

просп. Бажана: між транспортними розв’язками “По�

зняки” й “Харківська” та від транспортної розв’язки

“Позняки” до розв’язки “Осокорки”; вул. Вереснева:

від вул. Російської до вул. Тростянецької; вул. Славго�

родська: від вул. Абая Кунанбаєва до вул. Тростянець�

кої; вул. Дніпродзержинська: від Харківської площі до

провул. Колекторного, 9, вул. Бориспільська, 19.

У Деснянському: село Троєщина: вул. Димитрова,

Маяковського, Деснянська, Макаренка, Горького, Не�

красова, Сєдова, Лєрмонтова, Кірова, Толстого, Пет�

ровського. Також у зоні ризику — 91 будинок приват�

ного сектора.

У Дніпровському: мікрорайон “Райдужний”: вул.

Марка Черемшини, урочище “Чорторий”; Микільська

слобідка: вул. Сагайдака, Луначарського, Золота, Си�

лікатна, Цегельна, Комбінатна, Каховська.

В Оболонському: перехрестя вулиць Автозаводської та

Полупанова; вул. Коноплянська; перехрестя вул. Виш�

городської та Сирецької; перехрестя вулиць Богатир�

ської та Полярної; вул. Богатирська — перед мостом на

вул. Луговій; просп. Героїв Сталінграда, 27 та 56; просп.

Московський — район залізничної станції “Зеніт”.

У Печерському: ділянка від вул. Мечникова до вул.

Басейної; бульв. Дружби Народів та Залізничне шосе.

У Подільському: причали річкового порту (14) від

Річкового вокзалу до пішохідного мосту; елеватор ВАТ

“Київмлин” на вул. Межигірській, 83; ВАТ “Київ�

ський річковий порт” на вул. Волоській, 3�В; АТ “5�й

експедиційний загін підводних та гідротехнічних ро�

біт” на вул. Електриків, 4; каскад озер селища Шев�

ченко — поміж вул. Кобзарська та вул. Красицького;

перетин вул. Фрунзе та Сирецької; перетин вул. Фрун�

зе та провулку Мильний.

У Святошинському: річка Любка — в районі станції

теплопостачання “Біличі”; вул. Прилужна, 2; площа

Героїв Бреста; вул. Котельникова; вул. Героїв Космо�

су; перехрестя вул. Ромена Ролана та Тулузи; пере�

хрестя бульвару Вернадського та вулиці Крижанів�

ської; перехрестя вул. Симиренка та Жолудєва; вул.

Зодчих, 18.

У Солом’янському: територія за межами Окружної до�

роги: вул. Ватутіна, будинки №№ 33, 41, 61, 69, 58, 60,

78, 80, 92, 94, 96; територія основної частини житлово�

го масиву: вул. Ватутіна, будинки №№ 24, 29, 31, 44, 46,

50; пров. Шевченка, будинки №№ 33, 35, 37, 39; вул.

Шевченка, будинки №№ 91, 93, 97, 99; вул. Лугова, бу�

динки №№ 13, 15, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30�

А, 31; вул. Вчительська, будинки №№ 33, 35, 37, 39, 41.

У Шевченківському: вул. Щербакова — район Інтер�

національної площі; вул. Бориса Жидкова; вул. Щусє�

ва та вул. Мельникова біля станції метро “Дорогожи�

чі”; район вул. Білоруської; перетин вул. Дегтярів�

ської, Глибочицької та Мельникова; вул. В’ячеслава

Чорновола — район Палацу урочистих подій; просп.

Перемоги, будинки №№ 1�12; просп. Перемоги —

район Цирку
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Новини

Кияни оплатили жилкомунпослуги в березні 
на 98,31 %
У березні 2013 ро серед б дин ів сіх форм власності, я і обсл ов ю-

ться КП "ГІОЦ", рівень сплати з рах ванням по ашеної забор ованості
дещо підвищився в порівнянні з мин лим місяцем і становить 98,31 %.
Збільшився рівень сплати з рах ванням по ашеної забор ованості й се-
ред б дин ів ом нальної форми власності — 98,92 %. Перевищено сто-
відсот овий рівень сплати в Печерсь ом (102,10 %), Дарниць ом
(101,89 %) та Голосіївсь ом (100,20 %) районах. Рівень поточної спла-
ти серед б дин ів ом нальної форми власності с ладає 91,41 %. У лі-
дерах — Дарниць ий (93,77 %), Голосіївсь ий (93,64 %) та Печерсь ий
(93,18 %) райони. На останніх позиціях залишаються Деснянсь ий та
Святошинсь ий райони. Рівень сплати з рах ванням по ашеної забор-
ованості серед б дин ів ЖБК та ОСББ, що обсл ов ються КП "ГІОЦ",
теж вище, ніж б в лютом , й дося н в 98,50 % та 95,97 %

"Київенерго" оперативно відновило опалення
шести житлових масивів
Фахівці ПАТ "Київенер о" в ніч з 31 березня на 1 вітня лі від вали по-

р шення в роботі водо рійно о отла № 1 на ТЕЦ-6, що сталися вночі 1
вітня о 00.45. У рез льтаті на ТЕЦ спрацювала захисна автомати а, що
відім н ла обладнання отлів, а відта і подач теплоносія в ма істраль-
ні тр бопроводи, я і опалюють житлові масиви Троєщина, Лісовий, Обо-
лонь, Мінсь ий, Вос ресен а, Райд жний. Працівни и ТЕЦ оперативно
ло аліз вали пош одження в отлі й зап стили обладнання в робот . Та-
им чином, же з 06.05 фахівці розпочали відновлення подачі теплоно-
сія й близь о 07.00 цей процес завершився. Отже, станом на рано 1
вітня теплопостачання житлових масивів оперативно відновлено

Медзаклади отримали план дій на випадок 
підтоплень
Відповідний на аз підписав начальни Департамент охорони здо-

ров’я Віталій Мохорєв. Та , разі необхідності медперсонал за ладів
охорони здоров’я працюватиме збірно-ева аційних, приймально-
ева аційних п н тах та в п н тах розміщення. Та ож передбачено до-
дат ове роз ортання резерв ліж ово о фонд . В разі за рози підтоп-
лення за надходженням си нал відб ватиметься ева ація пацієнтів та
персонал медза ладів відповідно до чинно о план ева ації. Крім то-
о, сформовано запас меди аментів та виробів медично о призначен-
ня, постійний резерв бри ад е стреної (швид ої) медичної допомо и з
необхідним оснащенням. Відповідно до на аз , медза лади столиці
мають б ти в повній отовності до введення в дію план реа вання лі-
арень на масовий ерований або спонтанний наплив постраждалих.
У профільном департаменті за важ ють, що за надання допомо и

постраждалим та ева йованим ромадянам із зон підтоплення тери-
торій Києва та забезпечення роботи за ладів охорони здоров’я персо-
нальн відповідальність по ладено на начальни ів правлінь охорони
здоров’я РДА, ерівни ів за ладів охорони здоров’я

Цифра дня

1 158 700 000 
гривень, на таку суму було виконано робіт столичними
підприємствами будівельної галузі у січні�лютому 2013 року 
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Прокуратура змусить авіакомпанії сплатити
борги на 20 млн гривень
Про рат ра Києва заявила до Господарсь о о с д п’ять позовів

про стя нення з раїнсь их авіа омпаній майже 20 млн рн бор до
Державно о спеціалізовано о фонд (ДСФ) фінанс вання за ально-
державних витрат на авіаційн діяльність та часть У раїни міжнарод-
них авіаційних ор анізаціях. Я повідомили "Хрещати " в прес-сл жбі
столичної про рат ри, перевір ою встановлено, що п’ять раїнсь их
авіа омпаній не сплатили до спецфонд обов’яз овий збір за здійс-
нення ре лярних та чартерних авіаперевезень, а та ож відправ ван-
тажів торі . За інформацією Державної авіаційної сл жби, за альний
розмір бор с ладає майже 20 млн рн. На сьо одні два позови про-
рат ри Києва задоволено та авіа омпаніями до держбюджет вже

сплачено майже 4 млн рн. За за онодавством, с б’є ти осподарсь ої
діяльності, я і надають посл и з перевезення пасажирів, вантажів по-
вітряним транспортом, повинні своєчасно перерахов вати до ДСФ
обов’яз овий збір, я ий входить вартість вит а ожно о пасажира,
я ий відлітає з вітчизняних аеропортів, та вартість ожної тонни ванта-
ж , що відправляється чи приб ває на територію У раїни

Стартував всеукраїнський проект 
"Діабет. Дізнайся вчасно!"
З 1 вітня по 31 травня ожен охочий зможе без оштовно перевірити

рівень лю ози в рові. Завданням прое т є рання діа ности а та про-
філа ти а ц рово о діабет (особливо II тип ) населення У раїни з ме-
тою підвищення обізнаності в питаннях онтролю рівня ц р в рові. За
словами оловно о ендо риноло а МОЗ У раїни Ми оли Г льчія, в дер-
жаві зростає іль ість хворих саме на діабет II тип . Прояви захворюван-
ня відраз не помітні, том до лі аря люди звертаються через іль а ро-
ів, оли вини ають незворотні процеси в ор анізмі: патоло ії ниро ,
нервової системи, серцево-с динні пор шення та по іршення зор .
С часні засоби само онтролю діабет дозволяють отримати точний

рез льтат всьо о за 5 се нд. Меди и наполя ають, щоб лю ометр б в
домашній аптечці осіб із р пи ризи — разом з термометром і то-

нометром. Здати аналіз рові на ц ор можна б де в б дь-я ій з 36 и-
ївсь их лабораторій "Сінево" ( омпанія стала бла одійним спонсором
прое т 2013 році). Зробити це можна безоплатно з 12.00 по 19.00
б дні. Додат ов інформацію можна отримати за телефоном онс ль-
тативної лінії 0 800 500 353 (без оштовно зі стаціонарних телефонів)

У столиці знешкодили снаряд часів ВВВ
В с бот , 30 березня, на Лісовом ладовищі Києва близь о 11.00

при під отовці місця поховання б ло знайдено мінометний снаряд ча-
сів Вели ої Вітчизняної війни довжиною 70 см. "Робітни и Лісово о
ладовища терміново ви ли али співробітни ів МНС міста Києва та
спільними силами видалили небезпечний виб ховий пристрій. О 12.50
працівни и МНС вивезли мінометний снаряд з території ладовища",—
повідомив "Хрещати " дире тор Рит альної сл жби спеціалізовано о
КП "Спец омбінат ПКПО" Дмитро Єрмолаєв.
За йо о словами, це не перший випадо виявлення наслід ів бойо-

вих дій під час визволення Києва на Лісовом ладовищі, але завдя и
чіт ій та зла одженій роботі працівни ів рит альної сл жби та співро-
бітни ів МНС не б ло жодно о випад перенесення поховання, а най-
оловніше — ніхто не постраждав

Призначено головного 
рятувальника столиці
Першим бойовим хрещенням Сергія Рюмшина стане порятунок 
столиці від "великої води"

"Я хочу представити вам Сергія

Рюмшина, нового начальника

управління. Він відома особа в Ки�

єві, адже багато років працює на ін�

тереси територіальної громади міс�

та. Сергій Миколайович — людина

високої мобілізації, і в мене немає

жодних сумнівів, що він упорається

з викликами, які постають перед

містом у нинішніх погодних умо�

вах",— зазначив Олександр Попов,

представляючи колективу служби

нового керівника.

Новопризначеному голові Управ�

ління з питань надзвичайних ситу�

ацій очільник міськадміністрації по�

ставив завдання — оперативно ре�

агувати на будь�які підтоплення те�

риторій міста та не допустити в Ки�

єві надзвичайної ситуації з "висо�

кою" водою.

В управлінні до таких викликів

погоди вже готові. За словами Сер�

гія Рюмшина, в кожному районі ви�

значені проблемні місця, районні

адміністрації про це знають, а служ�

би готові реагувати на них у цілодо�

бовому режимі.

Олександр Попов також подяку�

вав рятувальникам за те, що під час

негоди в столиці вони оперативно

спрацювали на максимумі своїх

можливостей. "У вас дуже відпові�

дальна робота — адже ви 24 години

перебуваєте на передовій у боротьбі

з надзвичайними ситуаціями в Ки�

єві. Ваша робота дуже необхідна для

міста, тож ми плануємо покращити

матеріально�технічну базу вашого

управління, повернути відомству

мобільність та оперативність та в ці�

лому підняти престиж професії пра�

цівників. І з таким завданням ми

обов’язково впораємося, сьогодні у

нас є підстави про це заявляти",—

наголосив Олександр Попов.

Наостанок очільник міськадмі�

ністрації оглянув приміщення Київ�

ської служби порятунку, ознайомив�

ся з особливостями та специфікою

роботи її фахівців.

Нагадаємо, 26 березня, за підсум�

ками роботи Комісії з питань техно�

генно�екологічної безпеки та над�

звичайних ситуацій у місті Києві, її

керівник — перший заступник голо�

ви КМДА Олександр Мазурчак по�

дав у відставку, яку Олександр По�

пов прийняв. Окрім цього, він звіль�

нив з посади начальника столично�

го Управління з питань надзвичай�

них ситуацій Віталія Пшеничного та

гендиректора "Київавтодору" Геор�

гія Глінського

У Києві тривають Дні освіти
Стамбула
Турецька сторона прагне перейняти досвід українських педагогів
Ірина ВАСИЛЕВСЬКА
"Хрещатик"

Учора до Києва завітала т рець а
деле ація освітян с ладі двадцяти
трьох осіб. Упродовж дня вони від-
від вали районні правління освіти
міста та обмінювалися досвідом з
раїнсь ими педа о ами. В рам ах

візит відб лася з стріч т рець их
остей із заст пни ом олови КМДА
Ві тором Коржем.

Під час офіційної зустрічі турецька сторона ви�

словила неабияку зацікавленість у поглибленні

співпраці з Києвом та подальшому обміні досві�

дом безпосередньо в освітній галузі двох столиць.

"Сьогодні в Стамбулі працює більше тисячі шкіл,

де навчається 2,5 мільйона учнів. Ми хочемо діз�

натися, що нового досягла київська освіта й вод�

ночас прагнемо поділитися своїми доробками.

Під час цьогорічного перебування в Києві ми

приділятимемо основну увагу здоров'ю дітей та

розвитку юнацьких міжнародних спортивних

змагань, які допоможуть краще розвиватися на�

шим дітям",— розповів "Хрещатику" заступник

губернатора Стамбула Харун Кая.

Приваблюють іноземних колег й інші україн�

ські напрацювання. "Ваші підлітки багато чита�

ють і люблять книжки. Ми хочемо привити таку

любов своїм дітям. Окрім того, у вас є чудові здо�

бутки з вивчення рідного міста на шкільних уро�

ках. У нас також існує подібний урок, на якому

учні вивчають історію та особливості Стамбула.

Тому й тут ми очікуємо на нові знання, які зможе�

мо застосувати в себе на практиці",— зазначив

начальник Департаменту освіти Стамбула Муам�

мер Йілдіз.

За словами заступника голови КМДА Віктора

Коржа, Київ зацікавлений в освоєнні досягнень

Стамбула, зокрема щодо використання електрон�

них засобів у навчальному процесі. "Передбачає�

ться, що учні та вчителі матимуть планшети, ви�

користовуватимуться інтерактивні дошки для

уроків. Отже, й самі заняття будуть інтерактивни�

ми. Це цікавий та перспективний проект. І наразі

наше профільне міністерство розглядає такі ініці�

ативи",— сказав Віктор Корж.

Угоду між містами про партнерство у сфері ос�

віти підписали ще десять років тому. "Сьогодні ми

продовжуємо ці добрі відносини. Нині у 38 шко�

лах української столиці укладені подібні угоди

між Стамбулом і Києвом. У семи школах нашого

міста та у 5�ти вищих навчальних закладах вивча�

ють турецьку мову. Приїзд турецької делегації дає

можливість ще глибше нам співпрацювати. Зок�

рема розвивати інформаційно�комунікаційні тех�

нології у наших закладах освіти. В Стамбулі така

практика вже налагоджена — йдеться про кон�

троль батьків над навчальним процесом дітей че�

рез мережу Інтернет. Ми вже зробили відповідні

кроки в цьому напрямку й запустили пілотні про�

екти у деяких закладах освіти",— розповіла "Хре�

щатику" директор Департаменту освіти і науки,

молоді та спорту Оксана Добровольська.

Також під час свого перебування члени стам�

бульської делегації візьмуть участь у церемонії

нагородження переможців Міжнародної олімпі�

ади з турецької мови у Національному центрі ді�

лового та культурного співробітництва "Україн�

ський Дім", відвідають Педагогічний музей у Ки�

ївському міському будинку вчителя, історичні,

культурні та архітектурні пам’ятки столиці.

Результатом проведення Днів освіти Стамбула

в Києві стане організація круглого столу на тему

"Педагогічні діалоги. Київ�Стамбул: партнерство

в освіті". Турецькі вчителі матимуть змогу обміня�

тися враженнями про перебування в Україні,

укласти нові угоди про співпрацю між навчальни�

ми закладами Києва та Стамбула, обговорити пи�

тання щодо подальшого поглиблення партнер�

ства між містами в галузі освіти

Новопризначеному голові
Управління з питань

надзвичайних ситуацій
очільник міськадміністрації

поставив завдання —
оперативно реагувати на

будь�які підтоплення
територій міста та не

допустити в Києві
надзвичайної ситуації 

з "високою" водою

Оле сандр Попов представив оле тив ново о начальни а Управління з питань
надзвичайних сит ацій Департамент місь о о бла о строю та збереження
природно о середовища Сер ія Рюмшина

Рюмшин Сергій Миколайович
Народився 18 жовтня 1958 ро в м. К рсь (РФ).
У 1981 році за інчив Київсь ий інженерно-б дівельний інстит т, а в

2002 році — А адемию держ правління при Президентові У раїни.
З 1971- о до 1989- о ро працював тресті "Київмісь б д-3" Го-

лов иївмісь б д , пройшовши шлях від майстра до оловно о інжене-
ра б д правління.
1986—1987 рр. — сл жив лавах Радянсь ої Армії.
З березня 1989- о по вересень 1994 рр.— заст пни олови, пер-

ший заст пни олови ви он ом Ленін радсь ої райради народних
деп татів Києва; заст пни , перший заст пни олови Ленін радсь ої
РДА.
Вересень 1994 — листопад 1996 рр.— в. о. заст пни а начальни а,

заст пни начальни а осподарсь о о правління Кабмін .
Листопад 1996- о — вересень 2001- о — олова Ленін радсь ої

РДА.
Вересень 2001 — травень 2002 рр.— в. о. олови, олова Свято-

шинсь ої РДА.
Травень 2002 — вітень 2007 рр.— начальни ГУ онтролю за бла о-
строєм та зовнішнім дизайном Києва.
Травень 2007 — лютий 2008 рр.— дире тор Департамент інфор-

маційно о та осподарсь о о забезпечення й Управління майном Мін-
ре іонб д У раїни.
Лютий 2008 — серпень 2010 рр.— заст пни олови ДПА м. Ки-

єві.
Серпень — вересень 2010 ро — перший заст пни начальни а, а

з вересня по листопад 2010 ро — начальни ГУ онтролю за бла о-
строєм Києва.
З 24 листопада 2010 ро по 28 березня 2013 ро — олова Свя-

тошинсь ої РДА.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Нині у 38 столичних школах
укладені угоди про партнерство 

у сфері освіти між Стамбулом 
і Києвом. У семи навчальних

закладах міста та у 5�ти вищих
навчальних закладах вивчається

турецька мова

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Новим начальни ом Управління з питань надзвичайних
сит ацій Департамент місь о о бла о строю та збере-
ження природно о середовища призначено Сер ія Рюм-
шина. На ньо о олова КМДА Оле сандр Попов по ла-
дає відповідальні завдання з попередження та порят н-

столиці від надзвичайних сит ацій, і, зо рема, тих,
що стос ються можливо о підтоплення територій міста
через танення сні .

Під час офіційної з стрічі т рець а сторона висловила неабия заці авленість по либленні співпраці
з Києвом та подальшом обміні досвідом безпосередньо в освітній ал зі двох столиць
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Тенденції

Ділові новини

Біля Києва створять стоянки
для вантажівок
Віце-прем’єр-міністр Оле -

сандр Віл л онстат є необхід-
ність створення стояно для важ-
отоннажних автомобілів біля сто-
лиці до червня цьо о ро . “Най о-
ловніше зараз — це зробити сто-
ян и для ф р на всіх в’їздах Ки-
їв. Ємністю ожний майданчи
має б ти не менше 200 автіво .
Треба їх заасфальт вати, ор ані-
з вати охорон , має б ти афе й
сі необхідні мови”,— с азав він.
Крім то о, віце-прем’єр-міністр
додав, що в’їзд ф р Київ може
обмеж ватися випад сні опа-
дів та аномальної спе и. Голова
Київсь ої обласної державної ад-
міністрації Анатолій Присяжню
зазначив, що земельні ділян и бі-
ля трас Київсь ій області вже пе-
редано приватним особам, а том
необхідно винайти механізм їх по-
вернення в державн власність

Події на Кіпрі повернуть 
до України вітчизняний 
капітал
Ви онавчий дире тор Незалеж-

ної асоціації бан ів У раїни Сер ій

Мамедов вважає, що події на Кіпрі
стим люють повернення до У ра-
їни вітчизняно о апітал . Про це
повідомляють “У раїнсь і новини”.
“Кіпрсь ий прецедент створює
мови для повернення рошей в
раїнсь е ономі . Саме в на-

шій державі сьо одні найбільш
сприятливі мови для заощаджен-
ня рошей. Адже вітчизняних
бан ах немає оподат вання де-
позитів, плюс в лади надійно за-
хищені Фондом арант вання
в ладів на рівні держави. Став и
депозитів наба ато вищі, ніж Єв-
ропі й світі. Том в мовах зміни
світової фінансової політи и ра-
їнсь і фінансові станови здатні
надати істотні перева и для в лад-
ни ів і одержати значні ви оди”,—
впевнений пан Мамедов. Разом із
тим, за даними ви онавчо о ди-
ре тора НАБУ, обся депозитів
раїнсь их в ладни ів на Кіпрі не

та ий вели ий, я росіян, і діючі в
нашій державі іпрсь і бан и пра-
цюють межах раїнсь о о за о-
нодавчо о поля, том в лади спів-
вітчизни ів захищені від різних не-
сподіваних рішень про оподат -
вання. Е сперт додав, що Кіпр,
я ий раніше віді равав роль оф-

шорної зони, втрачає цей стат с
для інвесторів і в ладни ів

Завершено реконструкцію
на Київській ГЕС

Енер о енер юча омпанія
“У р ідроенер о” (м. Виш ород,
Київсь а область) березні завер-
шила ре онстр цію енер обло
№ 5 Київсь ої ідроеле тростанції.
Про це йдеться в повідомленні
омпанії. Бло № 5 водиться в
е спл атацію з новим силовим
трансформатором пот жністю
90 МВА (виробництва Запорізь о-
о трансформаторно о завод ), з
новими системами правління
фірми “Емерсон”, новими енера-
торними вими ачами фірми АВВ,
системами пор шення фірми
“Альстом”, омпле сними розпо-
дільними п н тами в 6 В Кремен-
ч ць о о завод “Ампер” з ва -
мними вими ачами, ре лятора-
ми швид ості фірми “Альстом”.
Після ре онстр ції здійснено пе-
рехід енер обло на енераторн
напр 6 В. У рез льтаті ре он-
стр ції пот жність енер обло
б ло збільшено з 74 МВт до
88 МВт

Банкомати в негоду 
працюють стабільно
“У раїнсь ий процесин овий

центр” (UPC, Київ), що здійснює
технічн й онсалтин ов підтрим-

бан ів, я і працюють на рин
платіжних арто , онстат є ста-
більн робот бан оматів столиці
під час не оди 22—24 березня.
Про це повідомив олова правлін-
ня UPC Антон Романч . “Дост п-
ність бан оматів ці дні б ла на
висо ом рівні”,— повідомив фахі-
вець. Він зазначив, що найнижча їх
дост пність б ла ввечері п’ятни-
цю 22 березня через те, що ін а-
сатори стояли в заторах і не мали
можливості дістатися бан оматів.
“Дост пність бан оматів п’ятни-
цю ввечері оп стилася до 92 %,
але це одна ово вважається рів-
нем дост пності ціл ом нормаль-
ним. Стандартно — 94—95 %” —
повідомив пан Романч . Із йо о
слів, найбільше на робот бан о-
матів впливає мороз, тоді я сні
не має жодно о вплив на їх діє-
здатність. Антон Романч під-
реслив, що робота бан оматів
продовж всьо о тижня є стабіль-
ною й цілом по азни дост пно-
сті збері ається на рівні 95 %

Микола Азаров виключає
зростання цін на газ 
для населення
Прем’єр-міністр Ми ола Аза-

ров ви лючає зростання цін на
аз для населення попри та
мов Міжнародно о валютно о
фонд для отримання редит .
Про це йдеться в повідомленні
прес-сл жби Кабінет Міністрів.
“У раїна не підвищить цін на аз
для населення, я то о вима ає
МВФ, заради отримання реди-
т ... Висо а ціна на аз визначена
несправедливим азовим он-
тра том із Росією. Ми наполе ли-
во домовляємося з Росією про
пере ляд цьо о онтра т , і, на
мій по ляд, позначилися певні
шляхи вирішення цьо о питання”,
— зазначив пан Азаров. Прем’єр-
міністр на олосив, що в У раїни
не настіль и с ладна фінансова
сит ація, щоб по одж ватися на
б дь-я і мови МВФ. “Ми заці-
авлені співпраці з Міжнарод-
ним валютним фондом. Одна
нас немає острої необхідності
по одж ватися на б дь-я і мови.
У нас досить міцна фінансово-
е ономічна сит ація”,— розповів
він

Столичні податківці 
вилучили велику партію
взуття
За словами ерівни а підрозділ

протидії злочинам базових ал -
зях е ономі и УПМ ДПС м. Києві
Оле а Стецен а, столичними по-
дат івцями під час проведення
слідчо-оперативних заходів за
римінальним провадженням на
с ладі одно о з иївсь их підпри-
ємств б ло виявлено значн пар-
тію вз ття відомих тор ових маро .
При цьом товар реалізов вав-

ся я від імені підприємства, та і
від імені фізичних осіб, пов’яза-
них з підприємством. Тор івлю
здійснювали безпосередньо з
офіс і через інтернет-ма азин за
отів .
В ході проведення перевір и на

підприємстві не виявилося жод-
них до ментів на підтвердження
походження в азано о вз ття,
орієнтовна вартість я о о с ла-
дає понад 10 млн ривень.
За хвалою с д виявлений

товар вил чено та передано на
відповідальне збері ання до
прийняття рішення з ідно з чин-
ним за онодавством. Наразі три-
ває дос дове розслід вання

Українці 
призвичаїлися 
до банківського
"пластику"
Кожна друга операція 
за платіжною карткою буде 
безготівковим розрахунком
Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Поп лярність без отів ових розрах н ів в У раїні про-
довж є зростати. Фахівці про ноз ють, що до інця цьо-
о ро співвідношення іль ості операцій зі зняття о-
тів ових оштів та без отів ових розрах н ів може зрів-
нятися.

За даними НБУ, на кінець третього кварталу 2012 року на безготівкові

операції припало 33 % від усієї кількості операцій за платіжними картками.

При цьому ще наприкінці 2011 року безготівкові розрахунки не охоплювали

й чверті від усієї кількості транзакцій. “Для збереження такої тенденції бан'

ки'учасники платіжних систем докладають максимум зусиль для підвищен'

ня фінансової грамотності своїх клієнтів, піклуються про забезпечення ком'

фортного та безпечного здійснення безготівкових карткових операцій. У

2013 році можна очікувати зростання за безготівковими картковими опера'

ціями на рівні 5–10 %”,— прогнозує начальник відділу розвитку карткового

бізнесу “Укрсоцбанк — UniCredit Bank” Ігор Степанов.

При цьому за найбільш оптимістичними прогнозами на безготівкові розра'

хунки до кінця року може припадати вже кожна друга операція за платіжною

карткою, стверджують аналітики. Банкіри також зауважують, що населення

готове більш активно використовувати пластикові картки для безготівкових

розрахунків, однак інфраструктура часто не відповідає бажанням клієнтів.

Наразі пластиковими картками активно розплачуються користувачі Ін'

тернету. Український процесинговий центр констатує збільшення обсягу

розрахунків платіжними картками в Інтернеті на 57 % у 2012 році. При цьо'

му кількість покупок, оплачених картками в Інтернеті, збільшилася на 81 %.

Процесинговий центр зазначає, що власники карток у вітчизняному Інтер'

неті найчастіше поповнюють рахунки мобільних телефонів, оплачують ко'

мунальні послуги, купують проїзні документи на транспорт (в основному,

авіа' і залізничні квитки), а також розплачуються за косметику на інтернет'

ресурсах компаній. На іноземних сайтах в 2012 році власники карток здійс'

нили вдвічі більше операцій, ніж 2011'го.

Результати опитування компанії Visa продемонстрували — щороку ми

втрачаємо в середньому 365 доларів США через те, що забуваємо про наяв'

ну вдома, забуту в авто або невикористану під час поїздки за кордон дрібну

іноземну валюту. Сума на перший погляд невелика — приблизно один долар

у день, але її вистачить на те, щоб купити 6,5 грама золота або впродовж ро'

ку забезпечувати сім’ю з чотирьох осіб в одній з найбідніших країн світу.

Дослідження засвідчило, що у людини в машині, офісі, вдома “лежить” в

середньому 80 доларів США, якими забувають скористатися. Також часто

люди повертаються з поїздок за кордон з іноземними монетами і банкнота'

ми. “Стежити за тим, де й скільки в тебе готівки — особливо в метушні су'

часного життя, яка часто закидає нас у різні куточки планети — це додатко'

вий клопіт. Водночас людям потрібне надійне й безпечне місце, в якому гро'

ші можуть зберігатися так, щоби ними можна було скористатися в будь'

який момент. Ні для кого вже давно не секрет, що носити з собою готівку не

є зручним і надійним способом, але тепер завдяки цьому дослідженню ми

знаємо, що це ще й “влітає” нам у копієчку!” — пояснює керівник напрям'

ку карткових продуктів компанії Visa Джеймс Лім.

У компанії додають, що споживач має в середньому дві дебетові карти.

Однак не всім відомо, що ними можна користуватися і за кордоном — лише

42 % опитаних знають, що дебетові карти працюють і в інших країнах. При

цьому даний банківський інструмент широко приймається по всьому світу.

Дебетові картки можна використовувати для покупок у магазинах, Інтерне'

ті і навіть для зняття грошей в іноземному банкоматі
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Як підсилити довіру 
до гривні?
У парламенті з’явився антидоларовий закон
Віктор ЛІСОВСЬКИЙ
“Хрещатик”

У Верховній Раді зареєс-
тр вали прое т за он
№ 2400 (про внесення
змін до За он “Про бан и
і бан івсь діяльність”),
я ий забороняє від ривати
в У раїні депозитні в лади
в іноземній валюті. До -
мент ви ли ав ба ато ри-
ти и, одна детальний
аналіз е ономічної сит ації
свідчить — зерно істини
цій ідеї все ж існ є.

“Націоналізація” депозитних
рахунків

Згідно з новим законопроектом,

під банківським депозитом потріб'

но розуміти “кошти в готівковій

або у безготівковій формі виключ'

но у валюті України...” Чим викли'

кано таке ноу'хау, з’ясував “Хреща'

тик”. “Упродовж року фінансові ус'

танови наввипередки намагалися

запропонувати вкладникам найви'

щу ставку, в результаті чого макси'

мальна дохідність гривневих депо'

зитів досягла 28 % річних,— ствер'

джує автор проекту депутат Євген

Сігал.— Попри такий рівень дохід'

ності гривневих депозитів вкладни'

ки надавали перевагу менш прибут'

ковим вкладам в іноземній валюті,

в результаті чого обсяг депозитів в

іноземній валюті зріс за минулий

рік майже на 30 % при збільшенні

загальних обсягів коштів фізосіб у

банках на 19 %”.

За даними Євгена Сігала, торік

структура депозитного портфелю бу'

ла представлена наступним чином:

гривневі депозити складали 57 % за'

гальних вкладів (303,5 млрд грн), а

рахунки в іноземній валюті — 43 %

(233,5 млрд грн). Проте національна

економіка так і не отримала доступ'

них і дешевих інвестиційних коштів,

які б забезпечили ефективний роз'

виток українського бізнесу.

Як і очікувалося, запропонована

новела одразу викликала навалу

критики не лише від численних екс'

пертів, а й навіть із боку Нацбанку,

який висловив стурбованість “полі'

тизуванням суто економічних пи'

тань”. Дещо іншу й більш обережну

позицію висловило Головне науко'

во'експертне управління Верховної

Ради: “Головне управління в цілому

погоджується з необхідністю розмі'

щення депозитних вкладів у банках

у вітчизняній валюті. Адже, відпо'

відно до статті 99 Конституції Укра'

їни, грошовою одиницею України є

гривня. В той же час передбачена

проектом заборона залучати банкам

вклади (депозити) в іноземній валю'

ті є певним адміністративним захо'

дом, що не притаманний ринковій

економіці...”.

При цьому чомусь ніхто з експер'

тів не звернув увагу на те, що в на'

шій грошовій системі простежують'

ся досить цікаві парадокси. Де'юре

Нацбанк зобов’язаний проводити

політику, спрямовану на підтриман'

ня гривні, яка “є єдиним законним

засобом платежу на території Укра'

їни” (саме на цьому й наголошуєть'

ся у ст. 99 Конституції та урядовому

декреті від 19 лютого 1993 року

№ 15'93). А де'факто? Останніх 20

років ми є свідками процесу “дола'

ризації економіки” — вторгнення

американської валюти, внаслідок

чого перевага надається саме чужо'

земним грошам. Про це свідчать

щорічні зростання вільноконверто'

ваної валюти на руках у населення

та відкриття депозитних рахунків в

іноземній валюті. Ця психологічна

залежність призвела до феномену

розрахунків в “умовних одиницях”.

Значною мірою доларизація по'

в’язана з діяльністю таких організа'

цій, як Міжнародний валютний

фонд, Світовий банк, Європей'

ський банк реконструкції та розвит'

ку. Їхні кредити (переважно в дола'

рах США) сприяють зростанню об'

сягу доларової маси, зокрема й го'

тівкової. Тобто наша економіка пе'

ребуває в таких умовах, коли фінан'

сові процеси визначаються рішен'

нями не лише українського уряду, а

й міжнародних організацій. Значну

роль відіграють резиденти, що праг'

нуть зменшити ризики знецінення

своїх активів. Як наслідок — нацва'

люта приречена виконувати роль

“місцевого” долара, який уже давно

претендує на статус офіційної внут'

рішньої грошової одиниці. В такій

ситуації Нацбанк втрачає монетарні

важелі регулювання грошового обі'

гу, відтак його політика стає неефек'

тивною.

Секретний “успіх” США

Згідно з чинним законодавством,

основні напрямки грошово'кредит'

ної політики щорічно затверджую'

ться Верховною Радою, а Кабміну й

Нацбанку належить право на регу'

лювання й випуск грошей, що пере'

бувають в обігу. Простими словами,

обіг нацвалюти регулюється україн'

ською державою, яка своєю владою

затверджує папірці на гроші. Однак

у США відбувається дещо інше: “зе'

лені”, випущені Федеральною сис'

темою, перетворюються на світові

гроші. Понад половину всієї амери'

канської валюти (емітованої Сполу'

ченими Штатами) циркулює поза

США. Долар фактично замістив зо'

лото в світовій економіці. Проте, як

стверджують експерти, весь амери'

канський золотий запас “тягне” ли'

ше на 286 млрд дол. І це при держав'

ному ВВП, який уже перевалив за 

14 трлн дол., — і світова економіка

вже давно перевищила всі можливо'

сті золотого стандарту.

Саме затребуваність “зеленої” ва'

люти серед учасників міжнародних

економічних відносин і зумовлює

відносну стійкість доларового курсу.

Та цей стабільний курс наразі пере'

став відігравати позитивну роль для

багатьох держав. Прив’язка курсу

національної валюти до іноземної

значно зменшує можливість нашої

держави впливати на свою економі'

ку монетарними засобами. В цій си'

туації уряд має досить обмежені

права для збільшення пропозиції

грошей (з метою стимулювання ви'

робництва) чи скорочення валютної

маси (з метою запобігання перегріву

економіки). Крім того, така фінан'

сово'економічна валютна залеж'

ність країни може побічно перерос'

тати й у політичну, як це й відбува'

лося в інших державах.

Отже, поява “баксів” у вітчизня'

ній фінансовій сфері автоматично

призводить до того, що вона почи'

нає визначатися (тобто — управля'

тися) не тільки гривнями, а й дола'

рами. Цей факт оцінюється як над'

звичайно негативний: навряд чи та'

ке “управління ззовні” здійснюва'

тиметься в національних інтересах

України.

Ні для кого не секрет, що сама до'

ларизація надзвичайно вигідна для

Сполучених Штатів, які значною

мірою живуть за рахунок решти кра'

їн світу й споживають 40 % світово'

го ВВП. А ситуація цьому сприяє —

долари, зароблені іншими держава'

ми на експорті природних ресурсів,

товарів і послуг, формують тимчасо'

во вільні фінансові ресурси у вигля'

ді золотовалютних резервів та фон'

дів суверенного багатства (SWF), які

спрямовуються на... купівлю амери'

канських акцій та облігацій. А далі в

процесі фінансових потрясінь бор'

гові зобов’язання США дешевша'

ють, і, таким чином, країни світу

безоплатно фінансують Штати на

трильйони доларів. Ось така хитра

бухгалтерія...

“Сьогодні долар є грошовою оди'

ницею, підірваною кредитом, що не

має реального покриття,— підсумо'

вує кандидат економічних наук Во'

лодимир Шедяков.— “Міцність”

становища долара як грошової оди'

ниці тісно пов’язана не тільки з ва'

лютно'фінансовою системою, що

базується на споживчій експансії

товарів і кредитно'фінансовому

розширенні, а й, насамперед, із під'

триманням споживацького способу

життя та військово'політичної геге'

монії США у світі. Подальше питан'

ня про роль долара має не лише еко'

номічну складову: баланс сил на

міжнародній арені вже змінюється

не на користь США”.

За висновками пана Шедякова,

проблеми долара природні, але “зе'

лені” катаклізми відгукнуться шале'

ними буревіями по всьому світові.

Зрозуміло, в цій ситуації Україні ду'

же важливо приймати попереджу'

вальні рішення для подолання криз

такого масштабу. З огляду на це й

виникає питання: а може, нашим

банкірам варто прислухатися до

“антидоларових” ініціатив у парла'

менті? Хоч круть, хоч верть — а факт

залишається фактом: доларизація

України вже призвела до створення

паралельного грошового обігу і як

наслідок — погіршення управління

грошово'кредитною сферою держа'

ви. І це, на жаль, негативи далеко не

останні...

Значною мірою доларизація пов'язана з діяльністю
таких організацій, як Міжнародний валютний фонд,

Світовий банк, Європейський банк реконструкції 
та розвитку. Їхні кредити (переважно в доларах США)

сприяють зростанню обсягу доларової маси, 
зокрема й готівкової
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Серед 13 тематичних парків, які пе�

редбачені в центрі столиці проектом

“Київ самобутній”, саме Алеї Собор�

ності архітектори приділяють найбіль�

шу увагу. Адже сама назва Алеї, вважає

головний архітектор Києва Сергій Це�

ловальник, походить від слова “збира�

ти” та має об’єднати українців і дати їм

можливість відчути себе в єдиній со�

борній Україні. Тому митець закликає

всією громадою долучитися до реаліза�

ції цієї ідеї.

Сама природа за Алею

“Коли ми робили аналіз ландшафту

під майбутню Алею, виявилося, що він

природно поділений на декілька

рельєфних амфітеатрів (це ніби такі

яри). Й у нас виявилось рівно 25 таких

майданчиків або геологічних утво�

рень — саме стільки, скільки областей

в Україні плюс Крим”,— розповів го�

ловний архітектор проекту “Дніпров�

ська перлина” й один із авторів проек�

ту Алеї Соборності Станіслав Дьомін.

Отже, на Алеї Соборності будуть роз�

ташовані відповідні майданчики — по

одному на кожну з 24 областей та

один — для Автономної Республіки

Крим.

“Кожен із цих просторів буде обігра�

но у відповідності до концептуального

завдання, яке ми отримаємо від облас�

тей у вигляді того, що вони хочуть про�

демонструвати, та особливостей кожно�

го регіону. Й наше завдання в тому, що�

би все це звести до єдиного гармонійно�

го проекту із загальними пронизуючими

прийомами, зберігаючи особливість цих

зон”,— стверджує пан Дьомін.

На даному етапі планується, що

майданчики будуть облаштовані огля�

довими та відпочивальними зонами,

на яких буде встановлено декоратив�

ний елемент малої архітектури, що

символізує ту чи іншу частину нашої

держави. А на протилежному боці Алеї

зорганізують лави з навісами та інфор�

маційні щити.

Соборність могутніша 
за “дружбу народів”

Апофеозом Алеї стане пам’ятник Со�

борності, який поки що оформлений у

вигляді ідеї для проведення конкурсу.

“Але місце для нього ми вже вибрали, й

із цим погодилося керівництво держа�

ви. Це піковий найцікавіший оглядо�

вий майданчик, який зображений на

фотокартках старого Києва — плато на

найвищій відмітці Хрещатого парку над

монументальним комплексом Дружби

народів із Аркою�Райдугою”,— розпо�

вів головний архітектор Києва — ди�

ректор Департаменту містобудування та

архітектури Сергій Целовальник.

Він вважає, що, скоріше за все, це

має бути просторова архітектурно�мо�

нументальна композиція, яка не супе�

речитиме самій ідеї Алеї, але водночас

височітиме над історичною частиною

Києва.

Зараз на цьому місці головну увагу

киян та гостей столиці привертає Арка

Дружби народів, яка, на думку пана

Целовальника, несе не стільки худож�

нє навантаження, скільки політичне.

“Хотілося б зробити композицію, яка

не стільки конкуруватиме з Аркою

Дружби народів, а стане більш значу�

щою на цьому місці. Я думаю, тут мож�

на зробити щось на кшталт ротонди чи

бельведеру. Головне, що є можливість

розмістити велику кількість народу під

час офіційних урочистостей і з цієї

платформи перед ними міг би висту�

пити будь�який державний діяч із про�

мовою. В іншому місці це зробити

складніше”,— впевнений Сергій Ана�

толійович.

На шляху до Хрещення Русі

За майданчиком, де планується

встановити пам’ятник Соборності,

архітектори пропонують продовжити

Алею, проклавши міст через Володи�

мирську гірку — там, де зараз розта�

шована колонада. Через міст сходами

можна буде спуститися до монумента

Магдебурзькому праву, що має ще дві

назви — пам’ятник Хрещення Русі або

так званий “Нижній Володимир”.

Цього року — до 1025�річчя хрещен�

ня Русі — планується відремонтувати

та реставрувати сходи, які ведуть до

монумента з трьома арками входу до

них із Володимирського узвозу, відре�

монтувати та привести до ладу сам мо�

нумент та майданчик біля нього, від�

творити в первісному вигляді цен�

тральний неф стилобату з чашею та

джерелом святої води, які існували ще

з часів побудови. Для цього, кажуть ар�

хітектори, можливо, треба буде поряд

пробурити свердловину та з’єднати її з

водоводом до цієї чаші.

Також планується полагодити під�

земний перехід, розташований під

проїжджою частиною, що веде на на�

бережну Дніпра. “Останнє треба зро�

бити для того, щоб урочисто закласти

камінь на ознаку майбутнього спору�

дження нового сучасного пам’ятника

Хрещенню Русі”,— поділився планами

Сергій Целовальник.

Шедевр християнської 
архітектури

Отже, в найближчому майбутньому

архітектори можуть щиро здивувати

киян та гостей міста, оскільки запла�

нували поставити новий пам’ятник

Хрещенню у вигляді... Христа, який іде

по воді.

“Це може бути хрест на річці, може

бути фігура Ісуса Христа, який іде по

воді. Він буде покритий спеціальним

розчином, який із вечора до ранку тро�

хи світитиметься в темряві, й давати

відблиски на воді. Водночас до нього

буде підведено невеликий пірс і по�

тім — розрив. Пройшовши під проїжд�

жою частиною на набережну, ми по�

траплятимемо на цей пірс, а повернув�

шись — побачимо дуже приємні ракур�

си забудови й наших зелених схи�

лів”,— описує ідею головний архітек�

тор Києва.

За його словами, в подальшому пла�

нується, що в зимовий час, на Водо�

хреще, вирубатимуть на кризі хресто�

подібну ополонку, де всі бажаючі змо�

жуть омовитися.

“Під час встановлення пам’ятника

ми також хочемо в подальшому про�

довжити облаштування всієї цієї час�

тини набережної аж до Поштової пло�

щі. Щоб у нас всі прилеглі будинки бу�

ли приведені до належного стану”,—

повідомив Сергій Целовальник.

Ідея скульптури Ісуса Христа на во�

ді, зазначає головний архітектор сто�

лиці, вже знайшла підтримку в керів�

ництва держави. Її автор — відомий

харківський митець Дмитро Ів, роботи

якого вже є в столиці, наприклад —

скульптура “дитини у капусті” біля од�

нієї з лікарень Києва. “Такої скульпту�

ри — Христа на воді — немає ніде в

світі. Це справді унікальний, дуже

складний проект, адже треба врахову�

вати й сезонні коливання рівня води в

Дніпрі, її течію, льодостав та його

сплав тощо. Але якщо він відбудеться,

то матиме величезний резонанс у світі.

Ми сподіваємося, що це приверне ба�

гатьох туристів і поціновувачів архі�

тектури до столиці України”,— зазна�

чив Дмитро Ів.

Наразі цю ідею планується винести

на обговорення столичної громадсько�

сті та вивести на конкурс.

“З миру — по нитці”

Директор Департаменту містобуду�

вання та архітектури Сергій Целоваль�

ник вважає, що об’єднати народ навко�

ло Алеї Соборності може спільна робота

над її втіленням у життя. “В нашому

контексті найголовнішим має бути сло�

во “об’єднання” — щоби люди разом

про одне й те саме подумали й разом

щось зробили. В цьому сенс успіху, в

якому ми впевнені. Адже в соборності —

наша сила. Алея має зібрати наші талан�

ти, інтелект, менталітет. І всі разом ми

могли б зробити це візуальним явищем,

яке дасть можливість людям на цій Алеї

відчути себе в єдиному державному

просторі, а отже — в Україні Соборній

“,— наголосив пан Целовальник.

Збудувати Алею Соборності плану�

ють до наступної дати Соборності

України — 22 січня 2014 року. В рам�

ках цього проекту буде споруджено

другий фунікулер у Києві, що спуска�

тиметься схилом від Зеленого театру

(в який також планують вдихнути но�

ве життя) до набережної Дніпра. Він

має стати своєрідною зв’язкою — мет�

ро “Арсенальна” — Зелений театр —

набережна

Мучениця Фотина
(Світлана), 
самарянка, її сини
мученики Віктор,
названий 
Фотином, та Йосія

Свята м чениця Фотина б ла тією самою са-
марян ою, з я ою розмовляв Спаситель біля
олодязя Я ова (Ін. 4, 5 — 42). За часів імпе-
ратора Нерона (54 — 68), я ий проявив над-
звичайн жорсто ість боротьбі з християн-
ством, свята Фотина жила в Карфа ені зі своїм
молодшим сином Йосією. Там безбоязно вона
проповід вала Єван еліє. Її старший син Ві тор
хоробро бився в римсь их війсь ах проти вар-
варів і за свої засл и б в призначений воєна-
чальни ом в місто Аталію (Мала Азія).

Градоначальник Аталії Севастьян при зустрічі зі святим Вік�

тором сказав йому: “Я знаю достовірно, що ти, твоя мати і твій

брат — послідовники вчення Христа. Але я по�дружньому ра�

джу тобі — підкорися волі імператора, за це будеш отримувати

майно християн, яких ти видаватимеш нам. Твоїм же матері та

братові я напишу, щоб вони не проповідували Христа відкрито.

Нехай таємно сповідують свою віру”. Святий Віктор відповів:

“Я сам хочу бути проповідником християнства, як мої мати та

брат”. На це Севастьян відповів: “О, Вікторе, всі ми добре зна�

ємо, яке лихо очікує за це на тебе, матір і брата твого”. Після

цих слів Севастьян раптом відчув гострий біль в очах, змінився

в обличчі й занімів.

Три дні пролежав він сліпим, не вимовляючи ані слова, а на

четвертий день несподівано голосно промовив: “Тільки віра

християн істинна, немає іншої істинної віри!” Севастьян ска�

зав Віктору, який тоді знаходився поруч: “Мене закликає

Христос”. Незабаром він хрестився й тоді ж прозрів. Слуги

святого Севастьяна, свідки дива, хрестилися за прикладом сво�

го пана.

Чутки про те, що сталося, дійшли до Нерона, й він наказав

привести християн до нього на суд до Риму. Тоді Сам Господь

з’явився сповіднику та сказав: “Я буду з вами, і Нерон буде пе�

реможений, і всі, хто служить йому”. Святому Віктору Господь

проголосив: “З цього дня ім’я тобі буде Фотин — “осяйний”,

бо багато хто, просвічені тобою, навернуться до Мене”. Свято�

го Севастьяна Господь підбадьорив: “Блаженний, хто здійс�

нить свій подвиг до кінця”. Свята Фотина, сповіщена Спаси�

телем про майбутні страждання, в супроводі кількох християн

вирушила з Карфагена до Риму й приєдналася до сповідника.

В Римі імператор наказав привести до себе святих і запитав

їх, чи дійсно вони вірують у Христа. Всі сповідники рішуче від�

мовилися відректися від Спасителя. Тоді імператор наказав

роздробити на ковадлі кисті рук святих мучеників. Але під час

катування сповідники не відчували болю, а руки мучениці Фо�

тини залишилися неушкодженими. Нерон наказав святих Се�

вастьяна, Фотина і Йосію осліпити та ув’язнити, а святу Фоти�

ну з п’ятьма її сестрами — Анастасією, Фотою, Фотидою, Па�

раскевою та Киріякою — відправити до імператорського пала�

цу під нагляд дочки Нерона Домнини. Але свята Фотина на�

вернула до Христа Домнину й усіх її рабинь, які прийняли свя�

те Хрещення. Навернула вона до Христа й волхва, який приніс

отруєне пиття, щоб убити сповідниць.

Минуло три роки, коли Нерон послав до в’язниці за одним

зі своїх слуг, які перебували в ув’язненні. Посланці повідомили

йому, що святі Севастьян, Фотин і Йосія, які були осліплені,

стали цілком здоровими. Їх постійно відвідують люди, які слу�

хають їхні проповіді; сама темниця перетворилася на світле й

ароматне місце, де прославляється Бог. Тоді Нерон наказав ро�

зіп’яти святих униз головою та впродовж трьох днів бити їх по

оголеному тілу ременями. На четвертий день імператор послав

слуг подивитися, чи живі мученики. Та прибулі на місце тортур

посланники там само осліпли. В цей час Ангел Господній

звільнив мучеників і зцілив їх. Святі зглянулися над осліплими

слугами й своїми молитвами до Господа повернули їм зір. Про�

зрілі увірували в Христа й незабаром хрестилися.

В безсилій люті Нерон наказав живцем здерти шкіру зі святої

Фотини і кинути мученицю в колодязь. Мученикам Севастьяну,

Фотину й Йосипу повідрубували ноги, що їх кинули собакам, а

потім з них також здерли шкіру. Страшні муки перетерпіли й

сестри святої Фотини. Нерон наказав відрізати їм груди, а вже

потім здерти шкіру. Витончений в жорстокості імператор приго�

тував найстрашнішу кару святій Фотиді: її прив’язали за ноги до

вершин двох схилених дерев, які, випроставшись, розірвали му�

ченицю навпіл. Рештки її імператор наказав обезголовити. Ще

живу святу Фотину витягли з колодязя й ув’язнили на 20 днів.

Після цього Нерон закликав її до себе й запитав, чи підко�

риться вона тепер і чи принесе жертви ідолам. Свята Фотина

плюнула імператорові в обличчя і, посміявшись над ним, про�

мовила: “Безбожний сліпий, зведена й божевільна людина!

Невже ти вважаєш мене настільки нерозумною, щоб я погоди�

лася відректися від Владики мого Христа й принесла жертву

подібним тобі сліпим ідолам?!”

Почувши такі слова, Нерон знову звелів кинути мучени�

цю в колодязь, де вона віддала дух свій Господові

Інформацію надано Синодальним відділом 
Української Православної Церкви

Благовіст
Сергій ЦЕЛОВАЛЬНИК: "Наша 
сила — у соборності"
Алея Соборності дасть українцям відчуття єдиного державного простору

Навпроти підземно о переход , що веде від пам’ятни а Ма деб рзь ом прав до набережної Дніпра, на воді б де встановлено
мон мент Хрещення Р сі, а можливо - й с льпт р Христа, я ий іде по воді

Оксана РАЙЧИНЕЦЬ
“Хрещатик”

Алея Соборності простя неться дніпровсь ими схилами на
відстань близь о трьох ілометрів від Ар и Др жби народів
до станції метро “Дніпро”. Архіте тори сподіваються, що во-
на стане справжньою т ристичною ме ою У раїни — на
шталт площі Іспанії в Севільї чи Національної алеї Ва-
шин тоні (США).

Най ращий о лядовий майданчи біля Ар и Др жби народів, де план ється встановити мон мент Соборності
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №33 (1161)

ВІВТОРОК,
2 квітня
2013 року

Про розроблення змін до детального плану території району 
Осокорки у Дарницькому адміністративному районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 512/8796 від 29 листопада 2012 року 

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, підпункту
4.1 пункту 4 Порядку розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, бу�
дівництва та житлово�комунального господарства України від 16.11.2011 № 290, з метою реалізації Генерального плану міста Києва
та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року, затвердженого рішенням Київської міської ради від
28.03.2002 № 370/1804, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Розробити зміни до детального плану території району Осокорки у
Дарницькому адміністративному районі м. Києва, затвердженого рішен�
ням Київської міської ради від 27.11.2009 № 695/2764 “Про затверджен�
ня детального плану території району Осокорки у Дарницькому адмініс�
тративному районі м. Києва”.

2. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в
установленому порядку:

2.1. Виступити замовником розроблення змін до містобудівної доку�
ментації, зазначеної у пункті 1 цього рішення.

2.2. Визначити розробника змін до містобудівної документації, зазна�
ченої у пункті 1 цього рішення.

2.3. У разі фінансування розроблення містобудівної документації, за�
значеної у пункті 1 цього рішення, за рахунок коштів бюджету міста Києва
підготувати та надати Головному управлінню економіки та інвестицій ви�

конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) пропозиції щодо включення її до проекту Програми соціаль�
но�економічного розвитку міста Києва на 2013 рік та наступні роки.

2.4. Забезпечити проведення громадських слухань, погодження та за�
твердження змін до містобудівної документації, зазначеної у пункті 1 цьо�
го рішення.

3. Встановити, що це рішення набуває чинності з дня його офіційного
опублікування.

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

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок 
у частині приведення розміру річної орендної плати у відповідність 

до положень статті 288 Податкового кодексу України
Рішення Київської міської ради № 89/ 9146 від 28 лютого 2013 року

З метою приведення у відповідність до вимог законодавства істотних умов договорів оренди земельних ділянок, відповідно до
статті 30 Закону України “Про оренду землі”, статей 40, 41, 286, 288 Податкового кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до договорів оренди земельних ділянок згідно з додатком
до цього рішення, встановивши річну оренду плату у розмірі трьох відсотків
від нормативної грошової оцінки земельних ділянок (справа 
№ А�19747).

2. Орендарям земельних ділянок, зазначеним у додатку до цього рішення,
забезпечити оформлення внесення відповідних змін до договорів оренди зе�
мельних ділянок,

3. Департаменту земельних ресурсів виконавчою органу Київради (Київ�
ської міської державної адміністрації) проінформувати про прийняття цього рі�
шення:

3.1. Орендарів земельних ділянок, зазначених у додатку до цього рішення. 
3.2. Органи державної податкової служби.

4. Органам державної податкової служби контролювати дотримання орен�
дарями земельних ділянок, зазначених у додатку до цього рішення, вимог
цього рішення при подачі суб’єктами господарювання податкових деклара�
цій і обчисленні ними суми орендної плати та при нарахуванні фізичним осо�
бам суми орендної плати, а при адмініструванні орендної плати за ці земель�
ні ділянки застосовувати розмір орендної плати, встановлений пунктом 1
цього рішення з моменту офіційного оприлюднення цього рішення,

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про розгляд протесту заступника прокурора м. Києва 
від 11.02.2009 № 07/1�44вих�09 на рішення Київської міської ради 

від 24.05.2007 № 739/1400 “Про надання дозволу Головному управлінню 
охорони здоров’я та медичного забезпечення виконавчого органу Київради

(Київської міської державної адміністрації) на укладання інвестиційного 
договору з метою збільшення кількості ліжок та покращення умов 

перебування дітей в дитячому санаторії “Салют” та дитячому санаторії
“Ялинка” Київського міського дитячого санаторно�курортного об’єднання”

Рішення Київської міської ради № 18/9075 від 21 лютого 2013 року
Заслухавши та обговоривши звіт робочої групи щодо додаткового опрацювання проекту рішення Київради “Про розгляд про�

тесту заступника прокурора м. Києва від 11.02.2009 № 07/1�44вих�09 на рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 739/1400
“Про надання дозволу Головному управлінню охорони здоров’я та медичного забезпечення виконавчого органу Київради (Київ�
ської міської державної адміністрації) на укладання інвестиційного договору з метою збільшення кількості ліжок та покращення
умов перебування дітей в дитячому санаторії “Салют” та в дитячому санаторії “Ялинка” Київського міського дитячого санаторно�
курортного об’єднання”, утвореної розпорядженням заступника міського голови — секретаря Київради від 20.02.2012 № 16, керу�
ючись вимогами статті 21 Закону України “Про прокуратуру” (в редакції станом на 10.09.2008), статті 58 Конституції України, стат�
ті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 26 та 39 Регламенту Київської міської ради, Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Висновки робочої групи щодо додаткового опрацювання проекту рі�
шення Київради “Про розгляд протесту заступника прокурора м. Києва
від 11.02.2009 № 07/1�44вих�09 на рішення Київської міської ради від
24.05.2007 № 739/1400 “Про надання дозволу Головному управлінню охо�
рони здоров’я та медичного забезпечення виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) на укладання інвестиційного
договору з метою збільшення кількості ліжок та покращення умов перебу�
вання дітей в дитячому санаторії “Салют” та дитячому санаторії “Ялинка”
Київського міського дитячого санаторно�курортного об’єднання”, що до�
даються, взяти до відома.

2. Відхилити протест заступника прокурора м. Києва від 11.02.2009
№ 07/1�44вих�09 на рішення Київської міської ради від 24.05.2007
№ 739/1400 “Про надання дозволу Головному управлінню охорони здо�
ров’я та медичного забезпечення виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) на укладання інвестиційного договору з
метою збільшення кількості ліжок та покращення умов перебування дітей
в дитячому санаторії “Салют” та дитячому санаторії “Ялинка” Київського
міського дитячого санаторно�курортного об’єднання”.

3. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адмініс�
трації) вжити організаційно�правових заходів щодо:

3.1. Укладення з ТОВ “Фонд розвитку будівельних ініціатив” договору
про внесення змін до інвестиційного договору № 7�ІД/2007 від 25.10.2007

щодо подовження терміну виконання ремонтних робіт до 30.06.2015 та
про внесення змін до інвестиційного договору № 7�ІД/2007 від 25.10.2007
щодо можливості поетапного прийняття фактично виконаних за догово�
ром робіт.

3.2. Підготовки переліку додаткових робіт, виконання яких є доцільним
для покращення матеріальної бази дитячого санаторію “Ялинка”, та під�
готувати договір про внесення змін до інвестиційного договору № 7�
ІД/2007 від 25.10.2007 щодо включення виконання таких робіт до обов’яз�
ків ТОВ “Фонд розвитку будівельних ініціатив”.

3.3. Підготовки проекту рішення Київради щодо прийняття до кому�
нальної власності міста Києва покращень, виконаних ТОВ “Фонд розвит�
ку будівельних ініціатив” на території дитячого санаторію “Ялинка” Київ�
ського міського дитячого санаторно�курортного об’єднання (Пуща�Води�
ця, 7�ма лінія) у відповідності до інвестиційного договору № 7�ІД/2007 від
25.10.2007.

4. Доручити заступнику міського голови — секретарю Київради про ре�
зультати розгляду протесту повідомити заступнику прокурора міста Києва
в установленому порядку.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Додаток

до рішення Київради
21.02.2013 № 18/9075

Звіт
робочої групи щодо додаткового опрацювання проекту рішення Київради 

“Про розгляд протесту заступника прокурора м. Києва 
від 11.02.2009 № 07/1�44вих�09 на рішення Київської міської ради від 24.05.2007

№ 739/1400 “Про надання дозволу Головному управлінню охорони здоров’я 
та медичного забезпечення виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) на укладання інвестиційного договору з метою збільшення кількості ліжок 

та покращення умов перебування дітей в дитячому санаторії “Салют” 
та дитячому санаторії “Ялинка” Київського міського дитячого 

санаторно�курортного об’єднання”

Під час додаткового опрацювання проекту рішення Київради “Про
розгляд протесту заступника прокурора м. Києва від 11.02.2009
№ 07/1�44вих�09 на рішення Київської міської ради від 24.05.2007
№ 739/1400 “Про надання дозволу Головному управлінню охорони здо�
ров’я та медичного забезпечення виконавчого органу Київради (Київ�
ської міської державної адміністрації) на укладання інвестиційного дого�
вору з метою збільшення кількості ліжок та покращення умов перебу�
вання дітей в дитячому санаторії “Салют” та дитячому санаторії “Ялин�
ка” Київського міського дитячого санаторно�курортного об’єднання” ро�
бочою групою було встановлено наступне:

У відповідності до Закону України “Про приватизацію державного
майна”, Закону України “Про приватизацію невеликих державних під�
приємств (малу приватизацію)” та інших нормативно�правових актів, які
регламентують порядок проведення приватизації, приватизація держав�
ного майна (далі — приватизація) — це відчуження майна, що перебуває
у державній власності, і майна, що належить Автономній Республіці
Крим, на користь фізичних та юридичних осіб, які можуть бути покупця�
ми відповідно до вказаних вище Законів, з метою підвищення соціаль�
но�економічної ефективності виробництва та залучення коштів на струк�

турну перебудову економіки України. Таким чином відчуження майна в
процесі приватизації передбачає передачу права власності на підставі
цивільно�правових договорів іншим юридичним чи фізичним особам
шляхом його продажу за грошові кошти.

Пункт 4 статті 3 Закону України “Про приватизацію державного май�
на” встановлює, що відчуження майна, що є у комунальній власності,
регулюється положеннями цього Закону, інших законів з питань прива�
тизації і здійснюється органами місцевого самоврядування.

Відповідно до пункту 5 Закону України “Про Державну програму при�
ватизації” (на 2000—2002 роки) та пункту 7 рішення Київської міської ра�
ди “Про програму приватизації комунального майна територіальної гро�
мади міста Києва на 2007—2010 роки” від 08.02.2007 № 62/723 об’єкти
охорони здоров’я відносяться до групи Ж об’єктів приватизації. Згідно
зі статтею 3 Основ законодавства України про охорону здоров’я закла�
ди охорони здоров’я — підприємства, установи та організації, завдан�
ням яких є забезпечення різноманітних потреб населення в галузі охо�
рони здоров’я шляхом подання медико�санітарної допомоги, включа�
ючи широкий спектр профілактичних і лікувальних заходів або послуг
медичного характеру, а також виконання інших функцій на основі про�

фесійної діяльності медичних працівників.
До групи А об’єктів приватизації відносяться, зокрема, санаторно�ку�

рортні заклади. Відповідно до пункту 1 “Загального положення про са�
наторно�курортний заклад”, затвердженого постановою Кабінету Мініс�
трів України від 11.07.2001 № 805, санаторно�курортний заклад — за�
клад охорони здоров’я, що забезпечує надання громадянам послуг ліку�
вального, профілактичного та реабілітаційного характеру з використан�
ням природних лікувальних ресурсів курортів (лікувальних грязей та
озокериту, мінеральних та термальних вод, ропи лиманів та озер, при�
родних комплексів із сприятливими для лікування умовами тощо) та із
застосуванням фізіотерапевтичних методів, дієтотерапії, лікувальної
фізкультури та інших методів санаторно�курортного лікування.

Враховуючи вищенаведене, дитячий санаторій “Салют” є об’єктом
охорони здоров’я, а не санаторно�курортним закладом, і належить до
групи Ж об’єктів приватизації, а не до групи А, як було вказано в про�
тесті прокуратури.

Пунктом 9 рішення Київської міської ради “Про програму приватиза�
ції комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007—
2010 роки” від 08.02.2007 № 62/723 встановлено, що продаж об’єктів
групи Ж здійснюється відповідно до Закону України “Про приватизацію
невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” з урахуванням
особливостей, визначених цією програмою.

Таким чином, приватизація об’єктів групи Ж, до якої належить дитя�
чий санаторій “Салют”, передбачає відчуження шляхом продажу.

У відповідності до інвестиційного договору № 7ІД/2007 від
25.10.2007 року, що був укладений за рішенням Київської міської ради
№ 739/1400 від 24.05.2007 між Головним управлінням охорони здоров’я
та медичного забезпечення виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) та ТОВ “Фонд розвитку будівельних іні�
ціатив”, ТОВ “Фонд розвитку будівельних ініціатив” зобов’язалося про�
вести відповідні ремонтні роботи в дитячому санаторії “Ялинка”, а Го�
ловне управління охорони здоров’я та медичного забезпечення вико�
навчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) за
умови виконання таких робіт в повному обсязі зобов’язалося передати
у власність певні будівлі і споруди дитячого санаторію “Салют”.

Таким чином, інвестиційний договір № 7ІД/2007 від 25.10.2007 мав
на меті досягнення соціального ефекту — покращення умов перебуван�
ня дітей у дитячому санаторії “Ялинка” та у дитячому санаторії “Салют”
та не передбачав:

1) продаж об’єктів нерухомості дитячого санаторію “Салют” на ко�
ристь ТОВ “Фонд розвитку будівельних ініціатив”;

2) проведення грошових розрахунків за ці об’єкти нерухомості дитя�
чого санаторію “Салют”.

У відповідності до статті 1 Закону України “Про інвестиційну діяль�
ність” інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей,
що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в
результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціаль�
ний ефект.

Таким чином, при укладенні інвестиційного договору № 7ІД/2007 від
25.10.2007 норми частини четвертої статті 3 Закону України “Про при�
ватизацію державного майна” не були порушені. Укладення цього дого�
вору було здійснено у відповідності до статей 319, 327 Цивільного ко�
дексу України, статей 1, 4, 5, 16 Закону України “Про інвестиційну діяль�
ність”, статей 18, 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”.

В протесті також вказано на порушення Положення про порядок про�
ведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, рестав�
рації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незаверше�
ного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Києва,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 травня 2007 року
№ 528/1189.

Відповідно до пункту 5 статті 59 Закону України “Про місцеве само�
врядування в Україні” та пункту 8 рішення Київської міської ради від
24.05.2007 № 528/1189 вказане вище положення набуває чинності з мо�
менту його опублікування. Таким чином, зазначене положення набрало
чинності 07.03.2008, коли його було опубліковано в газеті “Хрещатик”
(№ 43), тобто набагато пізніше прийняття Київською міською радою рі�
шення № 739/1400 від 24.05.2007.

Таким чином, на момент прийняття рішення Київської міської ради
від 24.05.2007 № 739/1400 рішення Київської міської ради від
24.05.2007 № 528/1189 ще не набрало чинності, тому посилання в про�
тесті на його порушення є безпідставними.

Враховуючи вищевикладене, рішення Київської міської ради
№ 739/1400 від 24.05.2007 відповідає вимогам законодавства України,
зокрема статті 19 Конституції України, статтям 319, 327 Цивільного ко�
дексу України, частині четвертій статті 3 Закону України “Про привати�
зацію державного майна”, статтям 1, 4, 5, 16 Закону України “Про інвес�
тиційну діяльність”, статтям 18, 25, 26, 60 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, а протест на рішення Київської міської ради
від 24.05.2007 № 739/1400 підлягає відхиленню.

Аналізуючи питання щодо капітального ремонту харчоблоку та про�
дуктового складу дитячого санаторію “Ялинка” на 7�мій лінії в Пущі�Во�
диці, робоча група дійшла таких висновків:

Відповідно до пункту 1.2.1 Правил забудови м. Києва, затверджених
рішенням Київської міської ради від 27.01.2005 № 11/2587, які були
чинними на період проведення ремонтних робіт (далі — Правила забу�
дови м. Києва):

Капітальний ремонт будівлі — комплекс ремонтно�будівельних робіт,
пов’язаних з відновленням або поліпшенням експлуатаційних показни�
ків будівель і споруд з заміною або відновленням окремих конструкцій
та їх елементів, інженерного обладнання без зміни геометричних розмі�
рів об’єкта, функціонального призначення та його техніко�економічних
показників.

Державний комітет України з будівництва та архітектури в своєму
листі від 30.04.2003 № 7/7�401 “Щодо віднесення ремонтно�будівель�
них робіт до капітального та поточного ремонтів” також визначив термін
“капітальний ремонт будівлі”, за яким:

Капітальний ремонт будівлі — це комплекс ремонтно�будівельних,
робіт, який передбачає заміну, відновлювання та модернізацію конс�
трукцій і обладнання будівель в зв’язку з їх фізичною зношеністю та руй�
нуванням, поліпшення експлуатаційних показників, а також покращання
планування будівлі і благоустрою території без зміни будівельних габа�
ритів об’єкта.

Таким чином, із зазначених вище визначень можна зробити висно�
вок, що капітальний ремонт, окрім іншого, передбачає виконання робіт
з заміни або відновлення окремих конструкцій та їх елементів будівлі,
але без зміни геометричних розмірів (габаритів) об’єкта.

Законодавство України не містить нормативного визначення термінів
“конструкція будівлі” та “елементи конструкцій будівлі”, але дає визна�
чення терміна “конструктивні елементи”, під яким розуміють частини
споруди, які забезпечують її цілісність та необхідні технічні умови функ�
ціонування (фундамент, несучі стіни, міжповерхові перекриття, сходові
марші, конструкції даху, покрівля, в’їзна група тощо) (стаття 1 Закону
України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”).

Інструкцією про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів
нерухомого майна, затвердженою наказом Державного комітету будів�
ництва, архітектури та житлової політики України від 24.05.2001 № 127
та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 10.07.2001 за
№ 582/5773 (далі — Інструкція № 127), передбачено, що до конструк�
тивних елементів будинку відносяться: фундамент, стіни, перегородки,
перекриття (міжповерхові, надпідвальні, горищні), підлога, покрівля то�
що.

Отже, в межах капітального ремонту є можливими заміна або віднов�
лення несучих стін, міжповерхових перекриттів, сходових маршів, конс�
трукцій даху та інших конструкцій та їхніх елементів, при цьому, як вже
зазначалося вище, будівельні габарити об’єкта, щодо якого здійснюєть�
ся капітальний ремонт, повинні бути незмінними до та після здійснення
ремонту.

У відповідності до пункту 6 Інструкції № 127 загальна площа громад�
ського будинку визначається як сума площ усіх поверхів (включаючи
технічний, мансардний, цокольний та підвальний). Площу поверхів бу�
динків слід вимірювати в межах внутрішніх поверхонь зовнішніх стін.

У відповідності до додатка Д до ДБН В.2.2�9�99 “Будинки і споруди.
Громадські будинки та споруди. Основні положення” загальна площа
громадського будинку визначається як сума площ усіх поверхів (вклю�
чаючи технічний, мансардний, цокольний та підвальний). Площу повер�
хів будинків слід вимірювати в межах внутрішніх поверхонь зовнішніх
стін.

Відповідно до Інструкції № 127 підрахунок площ приміщень будинків
здійснюється в журналах внутрішніх обмірів.

Так, за даними, що наведені в журналах внутрішніх обмірів у техніч�
ному паспорті на будівлі по 7�й лінії в Пущі�Водиці, що був складений
14.08.2008, тобто до проведення капітального ремонту, загальна площа
харчоблоку становила 446,3 кв. м, продуктового складу — 100,4 кв. м.

Актом про прийняття в експлуатацію окремих частин будівель дитя�
чого санаторію “Ялинка” на 7�мій лінії в Пущі�Водиці від 08.12.2009, що
був затверджений розпорядженням Оболонської районної у м. Києві
державної адміністрації від 04.02.2010 № 59, тобто вже після проведен�
ня капітального ремонту встановлено, що загальна площа харчоблоку
становила 446,3 кв. м, а складу — 100,4 кв. м. Крім того, у вказаному
технічному паспорті на планах за поверхами на будівлю харчоблоку та
продуктового складу, в яких зазначені внутрішні та зовнішні розміри цих
будівель, стоїть відповідна відмітка про проведену 23.11.2009 поточної
інвентаризації, що свідчить про те, що змін за період з дати складання
технічного паспорта до дати проведення поточної технічної інвентариза�
ції (з 14.08.2008 по 23.11.2009) у площі харчоблоку та продуктового
складу не відбулося.

Таким чином, загальна площа харчоблоку та продуктового складу ди�
тячого санаторію “Ялинка” на 7�мій лінії в Пущі�Водиці до та після про�
ведення капітального ремонту окремих частин цих будівель не змінила�
ся.

Оцінні акти, що містяться в технічному паспорті на зазначені вище
будівлі дитячого санаторію “Ялинка”, також визначають площі харчобло�
ку та продуктового складу, але ці площі підраховані за зовнішніми обмі�
рами. Так площа харчоблоку за вказаним оцінним актом становить 527,6
кв. м (заокруглена БТІ площа — 528 кв. м), а площа продуктового скла�
ду — 122,8 кв. м (заокруглена БТІ площа — 123 кв. м). Ці показники мож�
на перевірити шляхом множення лінійних розмірів (по зовнішньому об�
міру) ширини харчоблоку та продуктового складу на їх довжину, що за�
значені на поверхових планах цих будівель у технічному паспорті.

Відмінність між площами будівель, що підраховані за внутрішніми та
зовнішніми обмірами, обумовлюється тим, що у відповідності до пункту
3 Інструкції № 127 при підрахунку площі будівлі за внутрішніми обміра�
ми не враховується товщина стін.

Таким чином, ремонтні роботи, виконані ТОВ “Фонд розвитку буді�
вельних ініціатив” щодо окремих частин будівель харчоблоку та продук�
тового складу у дитячому санаторії “Ялинка” на 7�й лінії у Пущі�Водиці,
не можна кваліфікувати як знесення та нове будівництво цих будівель,
оскільки заміна окремих конструкцій та їхніх елементів без зміни гео�
метричних розмірів (будівельних габаритів) об’єктів відповідно до зако�
нодавства України відноситься до капітального ремонту.

Щодо року побудови будівлі продуктового складу у дитячому санато�
рії “Ялинка” на 7�й лінії у Пущі�Водиці зазначаємо таке.

В технічному паспорті на будівлі дитячого санаторію “Ялинка” по 7�й
лінії в Пущі�Водиці зазначено рік побудови продуктового складу — 2008
рік.

Враховуючи те, що технічний паспорт був складений за станом на
14.08.2008, про що, зокрема, зазначено на титульному аркуші цього
технічного паспорта, можна зробити висновок, що продуктовий склад
було побудовано та введено в експлуатацію в період з 01.01.2008 по
14.08.2008, тобто в період з початку 2008 року по дату складання тех�
нічного паспорта.

У відповідності до пункту 10.4 Правил забудови м. Києва (в редакції,
що діяла на той момент) для здійснення капітального ремонту окремих
частин харчоблоку та продуктового складу необхідно було до початку
вказаних робіт отримати дозвіл (розпорядження) відповідної районної у
місті Києві державної адміністрації.

Розпорядженням Оболонської районної у м. Києві державної адмініс�
трації 04.11.2008 було надано дозвіл на капітальний ремонт окремих
частин будівель дитячого санаторію “Ялинка” в Пущі�Водиці № 1007.

Завершення ТОВ “Фонд розвитку будівельних ініціатив” робіт з капі�
тального ремонту було підтверджено актом про прийняття в експлуата�
цію після капітального ремонту окремих частин будівель дитячого сана�
торію “Ялинка” на 7�мій лінії в Пущі�Водиці від 08.12.2009, що був за�
тверджений розпорядженням Оболонської районної у м. Києві держав�
ної адміністрації від 04.02.2010 № 59.

Враховуючи те, що:
— за даними технічного паспорта на будівлі дитячого санаторію

“Ялинка” по 7�й лінії в Пущі�Водиці роком побудови продуктового скла�
ду вказаний 2008 рік;

— вказаний технічний паспорт складений станом на 14.08.2008;
— розпорядження (дозвіл) Оболонської районної у м. Києві державної

адміністрації № 1007 видано 04.11.2008;
— акт про прийняття в експлуатацію після капітального ремонту окре�

мих частин будівель дитячого санаторію “Ялинка” на 7�мій лінії в Пущі�
Водиці був складений 08.12.2009 та затверджений 04.02.2010 розпоря�
дженням Оболонської районної у м. аКиєві державної адміністрації
№ 59;

стверджувати, що ТОВ “Фонд розвитку будівельних ініціатив” здійс�
нило знесення продуктового складу та будівництво нового на підставі
того, що у технічному паспорті роком побудови продуктового складу за�
значено 2008 рік, немає жодних підстав, оскільки, як видно із переліче�
них вище документів, ТОВ “Фонд розвитку будівельних ініціатив” при�
ступило до виконання ремонтних робіт уже після того, як технічний пас�
порт був складений, а закінчило ці роботи на півтора року пізніше.

Вказані вище висновки робочої групи були зроблені, враховуючи ін�
формацію щодо стану виконання інвестиційного договору № 7ІД/2007
від 25.10.2007, що був укладений за рішенням Київської міської ради
від 24.05.2007 № 739/1400 “Про надання дозволу Головному управлін�
ню охорони здоров’я та медичного забезпечення виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) на укладення ін�
вестиційного договору з метою збільшення кількості ліжок та покра�
щення умов перебування дітей в дитячому санаторії “Салют” та в ди�
тячому санаторії “Ялинка” Київського міського дитячого санаторно�ку�
рортного об’єднання” між Головним управлінням охорони здоров’я та
медичного забезпечення виконавчого органу Київради (Київської місь�
кої державної адміністрації) та ТОВ “Фонд розвитку будівельних ініці�
атив”, надану головним лікарем дитячого санаторію “Ялинка” Б. Бори�
совим у листі № 29/279/834�180 від 25.05.2012. Так, в цьому листі
вказується:

1. Згідно з підпунктом 1.1 пункту 1 рішення Київради від 24.05.2007
№ 739/1400 інвестором виконані роботи з капітального ремонту харчоб�
локу та складу, поточний ремонт спальних корпусів, лікувального відді�
лення, благоустрій території санаторія та з квітня 2009 року, за пого�
дженням з органами санітарно�епідемічного та протипожежного нагля�
ду, відновлено функціонування дитячого санаторію “Ялинка” на терито�
рії по вул. 7�ма лінія на повну потужність — 300 ліжок.

2. Покращення, виконані ТОВ “Фонд розвитку будівельних ініціатив”
на території об’єкта на вул. 7�ма лінія, надають можливість забезпечи�
ти функціонування санаторію у відповідності до вимог СанПіН № 42�
125�44�37�87 “Влаштування, утримання, організація режиму дитячих са�
наторіїв”, значно поліпшили умови перебування та лікування дітей. За�
уважень щодо якості виконаних робіт санаторій не має.

3. Роботи згідно з підпунктом 1.2 пункту 1 рішення Київради від
24.05.2007 № 739/1400 на території по вул. Гамарника, 20 виконані ТОВ
“Фонд розвитку будівельних ініціатив” частково і зупинені.
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4. Пропозиції дитячого санаторію “Ялинка” в частині виконання інвес�
тиційного договору № 71Д/2007 від 25 жовтня 2007 року:

— відновити та закінчити роботи з капітального ремонту відділення
санаторію на території по вул. Гамарника, 20 зі збільшенням його по�
тужності до 200 ліжок;

— передати на баланс санаторію всі покращення, виконані ТОВ
“Фонд розвитку будівельних ініціатив”, з метою усунення проблем, які
виникли в санаторії з експлуатацією та обслуговуванням будівель та об�
ладнання, повним і достовірним відображенням та обліком матеріаль�
них цінностей (пп. 3.9 та 3.10 інвестиційного договору № 71Д/2007 від
25.10.2007).

Рекомендації за результатами проведеної роботи:
1. Враховуючи висновки робочої групи, запропонувати Київській

міській раді звернутись до Департаменту комунальної власності м. Ки�
єва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмініс�
трації) з пропозицією підготувати проект рішення про відхилення про�
тесту заступника прокурора м. Києва від 11.02.2009 № 07/1�44вих�09
на рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 739/140 “Про надан�
ня дозволу Головному управлінню охорони здоров’я та медичного за�
безпечення виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) на укладання інвестиційного договору з метою збільшен�
ня кількості ліжок та покращення умов перебування дітей в дитячому са�
наторії “Салют” та дитячому санаторії “Ялинка” Київського міського ди�
тячого санаторно�курортного об’єднання”.

2. Запропонувати Київській міській раді доручити Департаменту охо�
рони здоров’я виконавчого органу Київради (Київської міської держав�
ної адміністрації) укласти з ТОВ “Фонд розвитку будівельних ініціатив”,
за погодженням Департаменту комунальної власності м. Києва виконав�
чого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), дого�
вір про внесення змін до інвестиційного договору № 7�ІД/2007 від
25.10.2007 щодо подовження терміну виконання ремонтних робіт до
30.06.2013 та про внесення змін до Інвестиційного договору № 7�

ІД/2007 від 25.10.2007 щодо можливості поетапного прийняття фактич�
но виконаних за договором робіт.

3. Враховуючи можливість внесення змін до інвестиційного договору
№ 7�ІД/2007 від 25.10.2007, запропонувати Київській міській раді дору�
чити Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) підготувати перелік додаткових
робіт, виконання яких є доцільним для покрашення матеріальної бази
дитячого санаторію “Ялинка”, та підготувати договір про внесення змін
до інвестиційного договору № 7�ІД/2007 від 25.10.2007 щодо включен�
ня виконання таких робіт до обов’язків ТОВ “Фонд розвитку будівельних
ініціатив”.

4. Звернутись до Київської міської ради з пропозицією доручити ор�
ганам місцевої виконавчої влади в м. Києві в місячний строк розробити
проект рішення щодо прийняття до комунальної власності міста Києва
покращень, виконаних ТОВ “Фонд розвитку будівельних ініціатив” на те�
риторії дитячого санаторію “Ялинка” Київського міського дитячого сана�
торно�курортного об’єднання (Пуща�Водиця, 7�ма лінія) у відповідності
до інвестиційного договору № 7�ІД/2007 від 25.10.2007, та подати це рі�
шення на розгляд Київраді.

5. Рекомендувати Київській міській раді припинити діяльність робочої
групи щодо додаткового опрацювання проекту рішення Київради “Про
розгляд протесту заступника прокурора м. Києва від 11.02.2009
№ 07/1�44вих�09 на рішення Київської міської ради від 24.05.2007
№ 739/140 “Про надання дозволу Головному управлінню охорони здо�
ров’я та медичного забезпечення виконавчого органу Київради (Київ�
ської міської державної адміністрації) на укладання інвестиційного дого�
вору з метою збільшення кількості ліжок та покращення умов перебу�
вання дітей в дитячому санаторії “Салют” та дитячому санаторії “Ялин�
ка” Київського міського дитячого санаторно�курортного об’єднання”.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про затвердження Порядку проведення конкурсу 
з визначення програм (проектів, заходів), 

розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, 
для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

НАКАЗ 

14 лютого 2013 року                                                   м. Київ                                                                                               № 118
Відповідно до статті 10 Закону України “Про молодіжні та дитячі громадські організації”, статті 23 Закону України “Про громад�

ські об’єднання”, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 "Про затвердження Порядку прове�
дення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для ви�
конання (реалізації) яких надається фінансова підтримка”, з метою здійснення фінансової підтримки програм (проектів, заходів),
розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями

Про звернення Київської міської ради 
до Верховної Ради України щодо невідкладного 

розгляду законопроектів про внесення змін 
до Бюджетного кодексу України 

(щодо зарахування до доходів бюджету міста Києва 
податку на доходи фізичних осіб)

Рішення Київської міської ради № 22/9079 від 21 лютого 2013 року
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про столицю України — місто�герой

Київ”, Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік”, Бюджетного кодексу України, у зв’язку із необхідністю збіль�
шення доходу бюджету міста Києва та потребою у збалансуванні дохідної та видаткової частини бюджету міста Києва, з метою за�
безпечення виконання соціальних програм у місті Києві Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Направити звернення Київської міської ради до Верховної Ради
України щодо невідкладного розгляду законопроектів про внесення змін
до Бюджетного кодексу України (щодо зарахування до доходів бюджету
міста Києва податку на доходи фізичних осіб) (реєстраційні номери
№ 1090 від 13.12.2012, № 1090�1 від 19.12.2012 та № 1090�2 від
25.12.2012) згідно з додатком.

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

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжна�
родних зв’язків та інформаційної політики.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про погодження проекту землеустрою 
щодо встановлення та зміни меж міста Києва

Рішення Київської міської ради № 62/9119 від 28 лютого 2013 року
Відповідно до статей 6, 173, 174 Земельного кодексу України, статей 9, 16, 25, 30, 46 Закону України “Про землеустрій”, части�

ни другої статті 2 та частини третьої статті 25 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, пунктів 34, 41 части�
ни першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення Київської міської ради від
28.03.2002 № 370/1804 “Про затвердження Генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на пе�
ріод до 2020 року”, від 15.12.2011 № 824/7060 “Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року”, від 26.04.2012
№ 489/7826 “Про звернення депутатів Київської міської ради до Президента України, Голови Верховної Ради України та Кабі�
нету Міністрів України щодо розширення меж міста Києва шляхом приєднання селища Коцюбинське Київської області” та від
01.11.2012 № 244/8528 “Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії Київради щодо вивчення ситуації навколо роз�
ширення меж селища Коцюбинське за рахунок земель лісового фонду м. Києва, що обліковуються за КП “Святошинське лісопар�
кове господарство”, з метою встановлення та зміни меж міста Києва та створення повноцінного життєвого середовища, сприят�
ливих умов територіального розвитку міста Києва, забезпечення ефективного використання потенціалу його території із збере�
женням її природних ландшафтів та історико�культурної цінності та розглянувши проект землеустрою щодо встановлення та
зміни меж міста Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити проект землеустрою щодо встановлення та зміни меж
міста Києва, розроблений комунальним підприємством “Київський ін�
ститут земельних відносин”, яким передбачається:

— збільшити територію міста Києва за рахунок включення в межі
міста Києва 2075,7 гектара земель Київської області, в тому числі 6,9
гектара, що знаходяться у віданні Лісниківської сільської ради Києво�

Про затвердження "Міського енергетичного плану 
Києва на 2012 — 2016 роки"

Рішення Київської міської ради № 239/8523 від 1 листопада 2012 року
Відповідно до частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядження Кабінету Мі�

ністрів України від 15.03.2006 № 145�р “Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року”, розпорядження ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.05.2011 № 831 “Про схвалення концеп�
ції “Міського енергетичного плану Києва”, з урахуванням Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва в рамках тех�
нічної допомоги для розвитку фінансово життєздатної та стабільно працюючої галузі міського теплозабезпечення, укладеного в
липні 2011 року між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), Проектом “Ре�
форма міського теплозабезпечення в Україні” та ТОВ “ДТЕК”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від 16.11.2011 № 2126 “Про утворення Дорадчого комітету з питань сталого енергетичного
розвитку м. Києва”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
10.11.2011 № 2086 “Про утворення робочих груп в рамках Проекту “Реформа міського теплозабезпечення в Україні” Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити "Міський енергетичний план Києва на 2012 — 2016 ро�
ки", що додається.

2. Головним управлінням, управлінням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті
Києві державним адміністраціям та підприємствам, установам рекомен�
дувати керуватися "Міським енергетичним планом Києва на 2012 — 2016
роки" при розробці щорічних планів з впровадження енергозберігаючих
заходів.

3. Фінансування заходів, передбачених "Міським енергетичним пла�
ном Києва на 2012 — 2016 роки", здійснювати за рахунок коштів держав�
ного і місцевого бюджетів у межах загального обсягу видатків, передба�

чених на відповідні бюджетні роки, а також залучених коштів.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�

сію Київської міської ради з питань житлово�комунального господарства
та паливно�енергетичного комплексу та постійну комісію Київської місь�
кої ради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради 
можна ознайомитися в секретаріаті Київради

Про затвердження плану роботи XI та XII сесій 
Київської міської ради VI скликання на 2013 рік
Рішення Київської міської ради № 9/9066 від 21 лютого 2013 року

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 21 Регламенту
Київради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.07.2011 № 383/5770, розпорядження Київського міського голови
від 19.11.2012 № 198 "Про організаційні заходи щодо підготовки плану роботи Київської міської ради VI скликання на 2013 рік", вра�
ховуючи подання постійних комісій Київради та виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Київ�
ська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити план роботи XI та XII сесій Київської міської ради VI скли�
кання на 2013 рік згідно з додатком.

2. Секретаріату Київради та постійним комісіям Київської міської ради
організувати виконання плану роботи відповідно до пункту 1 цього рішен�
ня.

3. Президії Київради та секретаріату Київради забезпечити підготовку
проектів порядків денних пленарних засідань XI та XII сесій Київської місь�

кої ради VI скликання згідно з затвердженим планом роботи.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника

міського голови � секретаря Київради Герегу Г. Ф.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 21.02.2013 № 9/9066

План роботи
XI і XII сесій Київської міської ради VI скликання на 2013 рік

№
п/п

Постійна комісія
Київради

Назва проекту рішення,
звіту, інформації

Період підготовки
проекту рішення та
розгляд на сесії,
звіту, інформації

Відповідальні за
підготовку проекту
рішення згідно з
Регламентом Київради VI
скликання, звіту,
інформації

Відповідальний за
підготовку проекту
рішення, звіту,
інформації від
постійної комісії
Київради

1 2 3 4 5 6

1. Постійна комісія
Київради з питань
бюджету та
соціально+
економічного
розвитку

Про прийняття до розгляду
проекту рішення Київради
"Про бюджет міста Києва на
2014 рік"

упродовж 2013 року Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Крамаренко Р. М.,
директор Департаменту
фінансів Репік В. М.

Голова комісії
Ярошенко Р. В.

Про прийняття до розгляду
проекту рішення Київради
"Про Програму соціально+
економічного розвитку 
м. Києва на 2014 рік"

упродовж 2013 року Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Крамаренко Р. М.,
директор Департаменту
економіки та інвестицій
Довбань І. М.

Голова комісії
Ярошенко Р. В.

ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ ÓÒ‚≥ÚË ≥ Ì‡ÛÍË, ÏÓÎÓ‰≥ Ú‡ ÒÔÓÚÛ
‚ËÍÓÌ‡‚˜Ó„Ó Ó„‡ÌÛ  Ëø‚Ò¸ÍÓø Ï≥Ò¸ÍÓø ‡‰Ë 
( Ëø‚Ò¸ÍÓø Ï≥Ò¸ÍÓø ‰ÂÊ‡‚ÌÓø ‡‰Ï≥Ì≥ÒÚ‡ˆ≥ø) 

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок проведення конкурсу з визначення програм

(проектів, заходів), розроблених молодіжними та дитячими громадськи�
ми організаціями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова
підтримка, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головного управління у
справах сім’ї, молоді та спорту від 11 березня 2011 року № 90 “Про за�
твердження Положення про порядок проведення міського конкурсу про�
ектів програм молодіжних та дитячих громадських організацій”, зареєс�
трований в Головному управлінні юстиції у м. Києві 29 березня 2011 ро�
ку за № 11/870.

3. Начальнику відділу правового забезпечення подати цей наказ до Го�
ловного управління юстиції у м. Києві на державну реєстрацію відповідно
до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 “Про дер�

жавну реєстрацію нормативно�правових актів міністерств та інших орга�
нів виконавчої влади”.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його оприлюднення.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника ди�

ректора Департаменту — начальника управління сім’ї, молоді та спорту.

Директор Департаменту О. М. Добровольська

Текст Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів,
заходів), розроблених молодіжними та дитячими громадськими організа�
ціями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка
розміщено на офіційних веб�порталах: http://www.guon.kiev.ua,
http://www.sms.gov.ua, http://kievcity.gov.ua

Закінчення додатку у наступному номері

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 21.02.2013 року № 22/9079

Звернення 
Київської міської ради до Верховної Ради України щодо невідкладного розгляду проекту
Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо зарахування до

доходів бюджету міста Києва податку на доходи фізичних осіб)

06 грудня 2012 року Верховною Радою України було прийнято Закон
України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" № 5515�VI. 
17 грудня 2012 року Президент України В. Янукович підписав зазначений
Закон. Законом України "Про Державний бюджет України на 2013 рік"
передбачено вилучення з бюджету міста Києва на 2013 рік у розмірі
більше ніж 8 млрд. грн. при планових показниках бюджету міста Києва на
2013 рік у 18 млрд. грн.

У зв'язку із цим народними депутатами України було зареєстровано
законопроекти: "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
(щодо зарахування податку на доходи фізичних осіб до доходу бюджету
міста Києва)" (№ 1090 від 13.12.2012), "Про внесення змін до статті 65
Бюджетного кодексу України (щодо доходів бюджету міста Києва)" 
(№ 1090�1 від 19.12.2012) та "Про внесення змін до Бюджетного кодексу
України (щодо зарахування до доходів бюджету міста Києва податку на
доходи фізичних осіб)" (№ 1090�2 від 25.12.2012).

Вказаними законопроектами передбачено внести зміни до
Бюджетного кодексу України, зокрема, у статті 29 вилучити пункт 5�1 та
відповідно повністю скасувати вилучення податку на доходи фізичних
осіб, що сплачується (перераховується) на території міста Києва, до
доходів загального фонду Державного бюджету України. Таким чином, до

доходів місцевого бюджету міста Києва пропонується зараховувати 100 %
податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується)
згідно з Податковим кодексом України на території міста Києва.

Прийняття запропонованих законодавчих актів викликане необхідністю
збільшення доходу бюджету міста Києва за рахунок податку на доходи
фізичних осіб для оплати послуг, які надаються територіальною громадою
міста Києва, та потребою у збалансуванні дохідної та видаткової частини
бюджету.

Депутати Київської міської ради глибоко впевнені, що, лише маючи у
бюджеті міста Києва всі зароблені громадою кошти, можна оминути
підвищення цін на житлово�комунальні послуги, проїзд у громадському
транспорті та продукти харчування тощо.

Враховуючи вищевказане, Київська міська рада звертається до
народних депутатів України з вимогою невідкладного розгляду та
прийняття внесених на розгляд Верховної Ради України законопроектів 
№ 1090 від 13.12.2012, № 1090�1 від 19.12.2012 та № 1090�2 від
25.12.2012.

Заступник міського голови �
секретар Київради Г. Герега

Святошинського району, 0,5 гектара — Чабанівської селищної ради Ки�
єво�Святошинського району, 1,60 гектара Білогородської сільської ра�
ди Києво�Святошинського району, 2,7 гектара — Ірпінської міської ра�
ди, 904,7 гектара — Вишгородської міської ради, 17,0 гектара — Бро�
варської міської ради, 56,9 гектара — Княжицької сільської ради Бро�
варського району, 998,4 гектара — Гнідинської сільської ради Борис�
пільського району та селища Коцюбинське Ірпінської міської ради Ки�
ївської області, територія якого становить 87,0 гектара;

— водночас виключити з меж міста Києва та передати до складу те�
риторій Київської області 659,3 гектара, у тому числі у відання Хотів�
ської сільської ради Києво�Святошинского району — 0,5 гектара, Біло�
городської сільської ради Києво�Святошинського району — 20,6 гекта�
ра, Ірпінської міської ради — 0,6 гектара, Гостомельської селищної ра�
ди Києво�Святошинського району — 1,2 гектара, Горенської сільської
ради Києво�Святошинського району — 1,7 гектара, Вишгородської
міської ради — 41,7 гектара, Пухівської сільської ради Броварського
району — 0,9 гектара, Княжицької сільської ради Броварського райо�
ну — 2,8 гектара, Гнідинської сільської ради Бориспільського району —
153,0 гектара, Вишеньківської сільської ради Бориспільського райо�
ну — 46,0 гектара, Козинської селищної ради Обухівського району —
390,3 гектара.

2. Погодити зовнішні межі та територію міста Києва загальною пло�
щею 84974,4 гектара згідно з додатком до цього рішення.

3. Просити Київську обласну раду та Київську обласну державну ад�
міністрацію погодити проект землеустрою щодо встановлення та змі�
ни меж міста Києва.

4. Звернутися до Верховної Ради України з клопотанням про вста�

новлення зовнішніх меж міста Києва і затвердження території міста
Києва загальною площею 84974,4 гектара та внесення змін до розмі�
рів територій районів Київської області, зменшивши територію Бро�
варського району на 70,2 гектара, Бориспільського району на 799,4
гектара, Вишгородського району на 863,0 гектара, Ірпінської міської
ради на 87,9 гектара та збільшивши територію Києво�Святошинського
району на 13,8 гектара і Обухівського району на 390,3 гектара (справа
А�20581).

5. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській
державній адміністрації) забезпечити вжиття організаційних заходів
щодо:

5.1. Направлення проекту землеустрою щодо встановлення та змі�
ни меж міста Києва до Київської обласної ради та Київської обласної
державної адміністрації для його погодження.

5.2. Подання до Верховної Ради України проекту землеустрою що�
до встановлення та зміни меж міста Києва для його розгляду та прий�
няття рішення про встановлення і зміну меж міста Києва.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні ко�
місії Київської міської ради з питань земельних відносин, містобуду�
вання та архітектури та з питань місцевого самоврядування, регіональ�
них, міжнародних зв’язків та інформаційної політики.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради 
можна ознайомитися в секретаріаті Київради

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 28 лютого 2013 року за № 14/1006
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РЕКЛАМНА ПЛОЩА
Хрещатик 2 квітня 2013 року

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовни ) КП "Спецжитлофонд"

Поштова і еле тронна адреса 04071, Київ, в л. Оболонсь а, 34

2. Місце розташ вання майданчи ів (трас) б дівництва (варіанти) м. Київ, Печерсь ий
район, в л. Підвисоць о о, №4-В

3. Хара теристи а діяльності (об'є та) Заб дова території земельної ділян и б дівниц-
твом дост пно о житла для працівни ів медичних за ладів ом нальної власності

Технічні і техноло ічні дані житлова заб дова з об'є тами інженерної інфрастр т ри
(24 поверхи, 550 вартир)

4. Соціально-е ономічна необхідність планової діяльності задоволення потреб житло-
вих площах для проживання працівни ів медичних за ладів, наданні посл по збері анню ав-
томобілів, створення додат ових робочих місць

5. Потреба в рес рсах при б дівництві і е спл атації:

земельних в межах земельної ділян и 1,83 а з ідно з Державним а том на право постій-
но о орист вання земельною ділян ою від 31.08.2012 р. за № 02-9-00142

сировинних відс тні

енер етичних (паливо, еле троенер ія, тепло) 1270 Вт/ один (місь і мережі), 4,874 МВт
(місь і мережі)

водних 623,3 л/доб (місь і мережі)

тр дових з ідно з техноло ією об'є та

6. Транспортне забезпечення (при б дівництві й е спл атації) під'їзд до б дин з в л. Дра-
омирова

7. Е оло ічні та інші обмеження планової діяльності за варіантами забезпечення нор-
мативної онцентрації ш ідливих ви идів в атмосферном повітрі та водном середовищі

8. Необхідна е оло о-інженерна під отов а і захист території за варіантами не потрібно

9. Можливі впливи планової діяльності (при б дівництві й е спл атації) на нав олишнє сере-
довище:

лімат і мі ро лімат не впливає

повітряне при е спл атації пар ін та автостояно прис тні ш ідливі ви иди: СО, NOx,
СН, онцентрація я их не перевищ є 0,1 ГДК (0,464 /с, 1,225 т/рі )

водне при е спл атації автостояно мають місце рід і відходи: нафтопрод ти
(0,076 т/рі ), завислі речовини (0,76 т/рі ). Забр днені дощові води надходять до очисних спо-
р д, після я их онцентрація ш ідливих забр днень не перевищ є ГДК на с идання місь а-
налізацію

р нт не впливає

рослинний і тваринний світ, заповідні об'є ти з ідно з А том обстеження зелених на-
саджень №1591 від 25.07.2012 р. та охоронним до овором КО "Київзеленб д" за № 135 від
30.08.2012 р. збереженню підля ає 389 дерев, 9 щів, видаленню підля ає 21 дерево. Перед-
бачено бла о стрій території

нав олишнє соціальне середовище (населення) по ращення мов проживання населення

нав олишнє техно енне середовище не впливає

10. Відходи виробництва і можливість їх повторно о ви ористання, тилізації, знеш о-
дження або безпечно о захоронення осподарчо-поб тові відходи вивозяться за приз-
наченням з ідно з затвердженими лімітами та дозволами

11. Обся ви онання ОВНС по вимо ам ДБН А.2.2.1-2003 "С лад і зміст матеріалів
оцін и вплив на оточ юче середовище (ОВОС) при прое т ванні і б дівництві підприємств, б -
дин ів і спор д. Основні положення прое т вання". ОВНС розроблена в обсязі я для е оло-
ічно безпечно о об'є та.

12. Участь ромадсь ості із за важеннями та пропозиціями звертатися на протязі 2-х тиж-
нів з дня виход п блі ації за адресою: 04071, Київ, в л. Оболонсь а, 34

Заяви про е оло ічні наслід и діяльності

Об'є т — Б дівництво дост пно о житла для працівни ів медичних за ладів ом нальної влас-
ності м. Києва на в л. Підвисоць о о, №4-В Печерсь ом районі в м. Києві.

Мета прое тованої діяльності — заб дова території земельної ділян и по в л. Підвисоць о-
о, 4-В Печерсь ом районі м. Києва відповідно до рішення Київсь ої місь ради від 14.07.2011
№ 666/6053.

Засоби здійснення прое тованої діяльності — здійснити фінанс вання б дівництва житла в
рівних частинах, а саме: 50 % площ для ромадян, я і переб вають на вартирном облі , за про -
рамою змішано о фінанс вання (із розрах н : 50 % — ошти населення, 50 % — зал чені ошти);
решта площ — за зал чені ошти фізичних та юридичних осіб.

Вибрана земельна ділян а за мовами не ативних впливів на прое тований об'є т мо-
же ви ористов ватися під житлов заб дов .

Перелі найзначніших впливів об'є та на стан середовища:
- втр чання еоло ічне середовище;
- ви иди забр днюючих речовин від пар ін ів та остьових автостояно за альною міст істю

296 м/м при в'їзді, виїзді та перес ванні автомашин по території (NОХ, СО, СХНУ);
- ш м від автомобілів при виїзді/заїзді з підземних пар ін ів, від ритих автостояно ;
- осподарсь о-поб тові сто и прое товано о об'є та;
- сто и дощових і талих вод з території;
- осподарсь о-поб тові відходи прое товано о об'є та.
- Ма симальні разові ви иди забр днюючих речовин об'є том, NOх — 0,011 /с; СО —

0,422 /с; СН — 0,0306 /с.
- ГДКмр в атмосферном повітрі NO2 — 0,16 м /м3; СО — 5,0 м /м3; СхНх — 1,0 м /м3.
- Ш мовий вплив прое товано о об'є та — заходи по зниженню ш мово о вплив об'є та

на дов ілля передбачені, рівні ш м не перевищ ють 50 L.А.е в (вдень), 40 L.А.е в (вночі).
- Вплив прое товано о об'є та на водне середовище
Водопостачання, аналіз вання від місь их інженерних мереж.
- Вплив об'є та на еоло ічне середовище та ґр нти — в межах норм. Перед почат ом б -

дівництва верхній шар р нт передбачається зняти.
- Тверді відходи об'є та — передбачено вивіз з ідно з о ремими одами.
- Вплив прое товано о об'є та на рослинність — не впливає. Передбачено бла о стрій та

озеленення території з висад ою дерев, щів, азонів.
З ідно з А том обстеження зелених насаджень №1591 від 25.07.2012 р. та охоронним до ово-

ром КО "Київзеленб д" за №135 від 30.08.2012 р. збереженню підля ає 389 дерев, 9 щів, вида-
ленню підля ає 21 дерево.

Розміщення прое товано о об'є та забезпеч є раціональне ви о-
ристання місь их площ для задоволення потреб населення м. Києва
і має мінімальний не ативний вплив на нав олишнє середовище

Перелі залиш ових впливів

- Ви иди забр днюючих речовин від пар ін на 228 м/місць та остьових автостояно міст іс-
тю 68 м/м при в'їзді, виїзді та перес ванні автомашин по території (NОХ, СО, СХНУ, SO2).

- Ш м від автомобілів при виїзді/заїзді з від ритих автостояно .
- Господарсь о-поб тові сто и прое товано о об'є та.
- Сто и дощових і талих вод з території.
- Господарсь о-поб тові відходи прое товано о об'є та.

Заходи, що вжиті для інформ вання ромадсь ості
про планован діяльність, мет і шляхи її здійснення

З метою ознайомлення ромадсь ості з намірами замовни а здійснена п блі ація в засобах
масової інформації.

Ви оди ромадсь ості від реалізації планованої діяльності:
- отримання житла;
- отримання посл по збері анню власно о автотранспорт ;
- створення додат ових робочих місць;
- підвищення естетичної я ості заб дови.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗАМОВНИКА
щодо здійснення прое тних рішень відповідності до норм і правил охорони НС і вимо
е обезпе и на всіх етапах б дівництва та е спл атації об'є та планованої діяльності
- п блі ація Заяви про е оло ічні наслід и в ЗМІ;
- б дівництво та е спл атація об'є та прое тованої діяльності відповідності з нормами і пра-

вилами охорони НС і вимо ами е обезпе и;
- впровадження захисних заходів з ідно з вищеподаним перелі ом в томі ОВНС;
- вивіз б дівельно о сміття відповідно з лімітами;
- озеленення території з ідно з відомістю озеленення.

Із за важеннями та пропозиціями звертатися на протязі 2-х тижнів з дня виход п б-
лі ації за адресою: 04071, Київ, в л. Оболонсь а, 34.

До ва и членів Кредитної спіл и "ФІН - ЕКО"
Час та місце проведення чер ових за альних зборів членів Кредитної спіл и "ФІН - ЕКО":

08 травня 2013 ро о 16.30 за адресою: м. Київ, в л. П. Л м мби, 17, а товий зал Київсь о о
техні м еле тронних приладів. Почато реєстрації часни ів о 16.00, інець реєстрації о 16.30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження поряд денно о в остаточній реда ції.
2. Засл хов вання та затвердження звіт спостережної

ради Кредитної спіл и "ФІН - ЕКО" за 2012 рі .
3. Засл хов вання та затвердження звіт правління Кре-

дитної спіл и "ФІН - ЕКО" за 2012 рі .
4. Засл хов вання та затвердження звіт редитно о о-

мітет Кредитної спіл и "ФІН - ЕКО" за 2012 рі .
5. Засл хов вання та затвердження виснов ревізійної

омісії Кредитної спіл и "ФІН - ЕКО" за 2012 рі .
6. Засл хов вання а диторсь о о виснов , я им під-

тверджена річна звітність Кредитної спіл и "ФІН -
ЕКО", річна фінансова звітність та звітні дані Кредит-
ної спіл и "ФІН - ЕКО" за 2012 рі , та затвердження
річної звітності та рез льтатів діяльності Кредитної
спіл и "ФІН - ЕКО" за 2012 рі .

7. Обрання членів спостережної ради та ревізійної омі-

сії Кредитної спіл и "ФІН - ЕКО".
8. Про визначення незалежно о а дитора, а диторсь ої

фірми для підтвердження повноти та достовірності
річної звітності Кредитної спіл и "ФІН - ЕКО" за
2013 фінансовий рі .

9. Ознайомлення з бюджетом Кредитної спіл и "ФІН -
ЕКО" на 2013 фінансовий рі .

10. Про розподіл нерозподілено о доход , що залишився
розпорядженні Кредитної спіл и "ФІН - ЕКО" за під-

с м ами 2012 фінансово о ро .
11. О олошення подя и з на оди 15-ої річниці Кредитної

спіл и "ФІН - ЕКО".
Стро подачі пропозицій та за важень до поряд

денно о — не пізніше 22 вітня 2013 ро .
З пова ою, спостережна рада Кредитної спіл и

"ФІН - ЕКО"

ЖБК "Швейни " повідомляє, що тарифи на посл и з тримання б дин ів і
спор д та приб дин ових територій подано до Київсь ої державної адміністрації для
затвердження. Тарифи розраховані відповідно до поряд , затверджено о
постановою КМУ від 01.06.2011 ро № 869. Стр т ра, періодичність та стро и
надання цих посл відповідають вимо ам Розпорядження ВО КМР (КМДА) від
09.03.2011 ро № 307. Детальна інформація розміщена на інформаційних стендах

під'їздах б дин . За важення та пропозиції приймаються за адресою: в л.
А адемі а К рчатова, 3-А, місто Київ, 02166, протя ом 14 днів з дня повідомлення
про встановлення тариф . Телефон 519-97-94.

Голосіївсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідачів: Габаідзе За рі Гівієвича,
останнє відоме місце реєстрації я о о: м. Київ, в л. Божен а, 83, в. 24; Габаідзе Гел , що
діє в інтересах малолітньо о Габаідзе Геор ія Геловича, Т рманідзе Діан , останнє відоме
місце реєстрації я их: м. Київ, в л. Ми ільсь о-Ботанічна, 14, в. 25, в с дове засідання на
22 вітня 2013 ро о 15.00 на роз ляд цивільної справи за позовом Назарен а Оле сія
Йосиповича до Габаідзе За рі Гівієвича, Габаідзе Гели, Габаідзе Геор ія Геловича,
Т рманідзе Діани, третя особа Сл жба справах дітей Голосіївсь ої районної в м. Києві
державної адміністрації про с нення переш од орист ванні майном, виселення та
визнання особи та ою, що втратила право орист вання вартирою, я е відб деться в
приміщені с д : м. Київ, в л. П. Потєхіна, 14-а, абінет № 27.

Наслід и нез'явлення в с дове засідання передбачені статтями 169, 170 ЦПК У раїни.

Голосіївсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача: Сми на І оря
Гри оровича, останнє відоме місце реєстрації я о о: м. Київ, в л. Д. Л цен а, 5, орп. 2,
в. 85, в с дове засідання на 25 вітня 2013 ро о 14.00 на роз ляд цивільної справи за
позовом Рафієва Анар Адин О ли до Сми на І оря Гри оровича про стя нення бор за
до овором пози и, я е відб деться в приміщенні с д : м. Київ, в л. П. Потєхіна, 14-а,
абінет № 27.
Наслід и нез'явлення в с дове засідання передбачені статтями 169, 170 ЦПК У раїни.
С ддя Н.В. Антонова

Солом'янсь ий районний с д м. Києва (м. Київ, в л. М. Кривоноса, 25, аб. 14)
ви ли ає на 10.00 на 15.04.2013 ро К черова Оле а В'ячеславовича я відповідача по
цивільній справі за позовом Абд ліної Катерини Дальвівни до К черова Оле а
В'ячеславовича про розірвання шлюб .

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

С ддя Шереметьєва Л. А.

в л. Стальсь о о, 13, орп. 36 — нежитлове при-
міщення першо о поверх за альною площею
22,40 в.м, цільове ви ористання — продаж
продовольчих товарів, рім товарів піда цизної
р пи, стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий
розмір орендної плати — 700,69 рн без ПДВ за
місяць;

просп. Відрадний, 52-А — нежитлове приміщення
першо о поверх за альною площею 42,00 в.м,
цільове ви ористання — афе-бар, що не
здійснює продаж товарів піда цизної р пи, стро
оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір
орендної плати — 1064,00 рн без ПДВ за місяць;

в л. Василя К чера, 7, орп. 1 — нежитлове
приміщення першо о поверх за альною площею
3,00 в.м, цільове ви ористання — розміщення
тор овельно о автомат , що відп с ає продо-
вольчі товари, стро оренди — 2 ро и 364 дні,
стартовий розмір орендної плати — 300,00 рн
без ПДВ за місяць;

в л. Гри орія С овороди, 2 літ. Е 5К — нежитлове
приміщення першо о поверх за альною площею
27,50 в.м, цільове ви ористання — проведення
виставо образотворчої та ниж ової прод ції,
виробленої в У раїні, стро оренди — 2 ро и
364 дні, стартовий розмір орендної плати —
579,84 рн без ПДВ за місяць;

в л. Стецен а, 20, орп. 1 — нежитлове приміщен-
ня першо о поверх за альною площею 33,22 в.м,
цільове ви ористання — розміщення с лад , стро
оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір
орендної плати — 1699,80 рн без ПДВ за місяць;

в л. Петра Запорожця, 26, орп. 2 — нежитлове
приміщення першо о поверх за альною площею
32,60 в.м, цільове ви ористання — афе, я е не
здійснює продаж товарів піда цизної р пи, стро
оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір
орендної плати — 1922,00 рн без ПДВ за місяць;

в л. Дань евича, 4 — нежитлове приміщення
за альною площею 79,10 в.м, цільове ви ористан-
ня — с лад, стро оренди— 1 рі , стартовий розмір
орендної плати — 3896,72 рн без ПДВ за місяць;

просп. Правди, 66-а, літ.А — нежитлове примі-
щення за альною площею 99,80 в.м, цільове
ви ористання — с б'є т осподарювання, що
здійснює поб тове обсл ов вання населення,
стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір
орендної плати — 2661,83 рн без ПДВ за місяць;

в л. Тростянець а, № 6- — нежитлове при-
міщення за альною площею 45,90 в.м, цільове

ви ористання — надання рит альних посл ,
стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір
орендної плати — 1102,17 рн без ПДВ за місяць;

в л. Героїв Дніпра, 53, літер. А — нежитлове
приміщення за альною площею 38,60 в.м,
цільове ви ористання — с б'є т осподарювання,
що здійснює поб тове обсл ов вання населення,
стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір
орендної плати — 1356,55 рн без ПДВ за місяць;

просп. Мая овсь о о, 31 — нежитлове примі-
щення першо о поверх за альною площею
2,00 в.м, цільове ви ористання — інше ви орис-
тання нер хомо о майна, стро оренди — 2 ро и
364 дні, стартовий розмір орендної плати —
377,35 рн без ПДВ за місяць;

просп. Га аріна, 7 — нежитлове приміщення
першо о поверх за альною площею 1,00 в.м,
цільове ви ористання — інше ви ористання
нер хомо о майна, стро оренди — 2 ро и 364
дні, стартовий розмір орендної плати — 187,73
рн без ПДВ за місяць;

в л. Мілютен а, 19 — нежитлове приміщення
др о о поверх за альною площею 20,40 в.м,
цільове ви ористання — інше ви ористання
нер хомо о майна, стро оренди — 2 ро и
364 дні, стартовий розмір орендної плати —
2229,03 рн без ПДВ за місяць;

просп. Перемо и, 82-А, орп. 1 — нежитлове
приміщення першо о поверх за альною площею
6,00 в.м, цільове ви ористання — офіс, стро
оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір
орендної плати — 435,63 рн без ПДВ за місяць;

в л. Павла Усен а, 7/9, орп. 7.2 — нежитлове
приміщення першо о поверх за альною площею
108,00 в.м, цільове ви ористання — с лад, стро
оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір
орендної плати — 2754,50 рн без ПДВ за місяць;

в л. Деміївсь а, 41 літер А — нежитлове примі-
щення за альною площею 365,70 в.м, цільове
ви ористання — в залежності від вид ви орис-
тання, передбачено о Методи ою розрах н
орендної плати за майно територіальної
ромади міста Києва, я е передається в оренд ,
але не нижче 7 %, стро оренди — 2 ро и 364
дні, вартість майна станом на 30.11.2011 —
2138000,00 рн без ПДВ;

частина вестибюлю станції метро "Червоний
х тір" за альною площею 1,00 в.м, цільове
ви ористання — бан омат, стро оренди —
2 ро и 11 місяців, стартовий розмір орендної

плати — 323,76 рн без ПДВ за місяць;

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

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

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

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

частина переход станції метро "Др жби народів"
за альною площею 3,30 в.м, цільове
ви ористання — змішана тор івля продовольчи-
ми та непродовольчими товарами, стро
оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір
орендної плати — 940,60 рн без ПДВ за місяць
(285,03 рн/ в.м).

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

Кінцевий термін подання до ментів для часті
он рсі — за 3 робочих дні до дати проведення
он рс .

Ознайомитись з мовами он рс та отримати
додат ов інформацію можна за адресою: 01001,
м. Київ, в л. Хрещати , 10, Департамент ом наль-
ної власності м. Києва, . 524, телефони для
довідо : 279-27-86, 279-27-93, на ВЕБ-сторінці
Департамент ом нальної власності м. Києва
(www.gukv.gov.ua) та на ВЕБ-сторінці Департамент
ом нальної власності м. Києва с ладі ВЕБ-сайт
Київсь ої місь ої державної адміністрації на
офіційном ВЕБ-порталі Київсь ої місь ої влади
(www.kievcity.gov.ua).

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

Інформація про передач нер хомо о майна в оренд Державно о житлово- ом нально о підприємства НАН У раїни

Пропозиції надсилати в письмовом ви ляді на адрес : 03057, м. Київ, в л. Е. Потьє, 9 ДЖКП НАН У раїни.

Останній день подачі заяв 15.04.2013 р.

Кон рс відб деться 16.04.2013 ро об 11.00. За адресою: в л. Е. Потьє, 9, тел. 456-46-30.

Державне підприємство з питань поводження з відходами я
вторинною сировиною (м. Київ, в л. Лобачевсь о о, 23-В) пові-
домляє про намір передати в оренд о реме індивід ально визна-
чене майно, а саме:

- мобільн сорт вальн лінію МСЛ 1/50 пот жністю 50 тис. тонн на рі ;

- прес AVERMANN тип AVOS 1410.

Основні мови он рс :
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно зі старто-

вим. Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць, березень 2013 ро ,
становить 37625,69 рн без рах вання ПДВ.

2. Цільове призначення — сорт вання твердих поб тових відходів та прес вання
вторинної сировини.

3. Стро оренди — 5 (п'ять ро ів).

4. Переможець он рс омпенс є витрати орендодавця, пов'язані з проведенням
незалежної оцін и об'є та оренди та оп блі ванням о олошень про он рс і йо-
о рез льтати засобах масової інформації.

Кон рс б де проведено 24.04.2013 об 11.00 за адресою: 02090, м. Київ, в л. Лоба-
чевсь о о, 23-В, ім. № 20. Заяв и часни ів приймаються до 10.00 24.04.2013 ро .

Перелі до ментів, я і подаються претендентами для часті в он рсі:
- до менти, що посвідч ють повноваження представни а юридичної особи;
- заява про намір зяти в оренд майно, що належить до державної власності, із

зазначенням наймен вання, місцезнаходження (місця проживання) та платіжних
ре візитів заявни а;

- посвідчені нотарі сом опії становчих до ментів; опія випис и або витя з
Єдино о державно о реєстр юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;
опія паспорта (с. 1, 2, 11) для фізичної особи;

- завірена належним чином опія звіт про фінансові рез льтати претендента з ра-
х ванням дебіторсь ої і редиторсь ої забор ованостей за останній рі ;

- довід а, видана повноваженим ор аном (ор анізацією), про те, що стосовно пре-
тендента не пор шено справ про бан р тство;

- опія ліцензії на здійснення юридичною особою о ремо о вид діяльності (за на-
явності та о о).

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

№
п/п

Повна
хара теристи а
приміщення

Адреса
приміщення

Площа
приміщення

Необхідність ремонт ,
примірний обся

апітальних в ладень

Можлива мета ви ор.
приміщення орендарем

Вар-ть об'є та оренди
визначена незал. оцін ою

а том оцін и від 30.11.12 р.
Обов'яз ові мови он рс

1 Цо оль ж/б Пр. На и, 29 90,0 Відремонтов.
С б'є т осподарюв. поб т.

обсл ов. населення
359685

Компенсація оштів за оцін
приміщення; за об'яв в азеті

Державне підприємство з питань поводження з відходами я
вторинною сировиною (м. Київ, в л. Лобачевсь о о, 23-В) пові-
домляє про намір передати в оренд о реме індивід ально визна-
чене майно, а саме:

- оризонтальний напівавтоматичний прес MN-300;

- три преси оризонтальних анальних ПГК-40.

Основні мови он рс :
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно зі старто-

вим. Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць, березень 2013 ро ,
становить 22475,00 рн без рах вання ПДВ.

2. Цільове призначення — прес вання вторинної сировини.

3. Стро оренди — 5 (п'ять ро ів).

4. Переможець он рс омпенс є витрати орендодавця, пов'язані з проведенням
незалежної оцін и об'є та оренди та оп блі ванням о олошень про он рс і йо-
о рез льтати засобах масової інформації.

Кон рс б де проведено 23.04.2013 об 11.00 за адресою: 02090, м. Київ, в л. Лобачев-
сь о о, 23-В, ім. № 20. Заяв и часни ів приймаються до 10.00. 23.04.2013 ро .

Перелі до ментів, я і подаються претендентами для часті в он рсі:
- до менти, що посвідч ють повноваження представни а юридичної особи;
- заява про намір зяти в оренд майно, що належить до державної власності, із

зазначенням наймен вання, місцезнаходження (місця проживання) та платіжних
ре візитів заявни а;

- посвідчені нотарі сом опії становчих до ментів; опія випис и або витя з
Єдино о державно о реєстр юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців; о-
пія паспорта (с. 1, 2, 11) для фізичної особи;

- завірена належним чином опія звіт про фінансові рез льтати претендента з ра-
х ванням дебіторсь ої і редиторсь ої забор ованостей за останній рі ;

- довід а, видана повноваженим ор аном (ор анізацією), про те, що стосовно пре-
тендента не пор шено справ про бан р тство;

- опія ліцензії на здійснення юридичною особою о ремо о вид діяльності (за на-
явності та о о).

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

1. В л. А адемі а К рчатова, 3-А 2,8265 2,2394

Б О С Х Б Р А С М

У І Р Т А Г О Л І А Ф

Ц И Ф Е Р Б Л А Т О Л А

Е Щ У К А Е Л И С

Ф С А П А Ж У К Ш

А Г А Т А Р Е Л І К Т

Л А Н И П А Р А Н О Я

С И К Х И Н А Н А Ж

Відповіді на сканворд 

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) 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

ПЕРЕДПЛАТА НА 2013 РІК

Кольороподіл А2 (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

Футбол. Київське “Динамо” повернуло 
собі другу сходинку у чемпіонаті
У вітчизняній Прем’єр-лізі з ф тбол відб лися матчі 22 т р . Сто-

личне “Динамо” досить непростом виїзном поєдин проти оде-
сь о о “Чорноморця” здоб ло важлив перемо з рах н ом 2:0.
Обидва оли б ли забиті др ом таймі. На 47 хвилині апітан иїв-
сь ої оманди Оле Г сєв рез льтативно с ористався провалом обо-
рони осподарів і з ле істю обі рав ол іпера одеситів після виход
один на один. А на 72 хвилині з стрічі Андрій Ярмолен о подвоїв пе-
рева своєї оманди, пере равши двох захисни ів “Чорноморця” і
відправивши м’яч правий т воріт. Ця перемо а дозволила підопіч-
ним Оле а Блохіна поверн тися на др сходин т рнірній таблиці.
Це стало можливим після помило он рентів иян — “Дніпра” та
“Металіста”. Дніпропетровці, та само я і хар ів’яни, не змо ли пере-
мо ти на виїзді л ць “Волинь” та риворізь ий “Кривбас”. Обидві з -
стрічі завершилися з одна овим рах н ом 1:1. А продовж є лідир ва-
ти донець ий “Шахтар”, я ий принциповом протистоянні проти
львівсь их “Карпат” свят вав спіх з рах н ом 2:1

Регбі. Юніорська збірна України — бронзовий
призер континентальної першості
На юніорсь ом чемпіонаті Європи (U-18) Франції, вітчизняна збір-

на “дивізіоні В” посіла третє місце. У матчі за бронзові на ороди “си-
ньо-жовті” обі рали оманд Лю семб р а. Наші спортсмени від рили
рах но на восьмій хвилині. Спроба б ла здійснена в а тиві централь-
но о четвертно о Павла Чеховсь о о. Двадцять хвилин потом райній
захисни Сер ій Тимофєєв подвоїв перева раїнців — 10:0. До пе-
рерви рах но більше не змінювався. У др ом таймі б ло ба ато бо-
ротьби, і я наслідо — це вилилося мінімальн іль ість рез льта-
тивних дій. На 64-й хвилині с ладі збірної Лю семб р а вийшов
Джейсон Рібейро, я ий з мів с оротити різницю в рах н — 10:5. Од-
на більше раїнсь а оборона не помилялася, і підс м з стріч за-
вершилася ви рашем підопічних Ві тора Б хало та Антона Бой о. Пе-
реможцями т рнір очі вано стала збірна Нідерландів, я а роз роми-
ла фіналі оманд Хорватії — 51:3

Теніс. Сергій Стаховський став другим на турнірі
у Гваделупі
У Ле-Госьї (Гвадел па) на т рнірі АТР серії Challenger відб вся фі-

нальний матч. 106-а ра ет а світ , тенісист Сер ій Стаховсь ий, я ий
отримав п’ятий номер посів , вирішальном поєдин пост пився
38-й ра етці — франц з Бен а Пер , посіяном під першим номером,
з рах н ом 4:6, 7:5, 4:6. Матч тривав 1 один 51 хвилин . Сер ій Ста-
ховсь ий зробив три брей а і чотири рази п стив свою подач . На
йо о рах н три ейси при чотирьох подвійних помил ах, а йо о с -
перни шість разів подав навиліт і шість разів помилився на подачі.
Переможець заробив 110 рейтин ових очо і 14,400$ призових, а ось
раїнсь ий тенісист, я фіналіст — 65 очо і 8480$ призових

Температура 0°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 83 %

Температура +4°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 67 %

Температура —2°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 85 %

Прогноз погоди на 2 квітня 2013 року

ОВНИ, зв’яз із зовнішніми обставинами доведеться арди-
нально змінити намічені раніше плани. Взяти під вольовий он-
троль сит ацію неможливо, том прибор айте б нтарсь ий д х,
ни айте е оцентризм . Поп лярність зі зна ом “плюс” за інч єть-
ся там, де в лючається ваша навіжена нерозс дливість.
ТЕЛЬЦІ на п’єдесталі впливовості, і ніхто не посміє поставити

під с мнів ваші знання, дося нення, авторитет, право на влад . Ви
з ле істю витримаєте б дь-я ий іспит, в том числі й на професій-
н досвідченість. Коли мрієте мати щасливе сімейне ніздо, ни-
айте бойових протистоянь, йдіть на омпроміс, жертви, б дьте
бла одійни ом, проявляйте шляхетність, роз міння та милосердя
до всіх людей.
БЛИЗНЯТАМ за рож є пережити стрес через професійні чи ма-

теріальні справи, проте все за інчиться бла опол чно, с оріше
всьо о вам допоможе впливовий партнер, шлюбний с п тни , на-
чальни або зі рає позитивн роль власна передбачливість пра -
тичних питаннях. Можливі навіть додат ові приб т и.
РАКИ, ар’єрна олотнеча розпалі, одна заб дьте про само-

стійність, не пріть вперед самот ж и, вас оточ ють наба ато силь-
ніші, досвідченіші та впливовіші фі ри, тож армонійно з ними
співпрацюйте — і рез льтати перевершать всі сподівання. Можна
започат вати ф ндаментальний с місний прое т, але вам там від-
ведена др орядна роль.
ЛЕВИ, не переймайтеся примарними бла ами, вам слід міцно

стояти на землі, сприймати світ через о ляри пра матизм та на-
поле ливо тр дитися заради он ретних рез льтатів (матеріальний
доброб т, ар’єрне зростання, міцний соціальний стат с, пошана
начальства, оле ). Натомість оточення дов ола вас ер ється ана-
ло ічними інтересами, том не нама айтеся їх задарма е спл ат -
вати, не пропон ючи нічо о взамін.
У ДІВ день свят ових розважальних забав, обирайте на свій

сма : охатися, творити, займатися любленим хобі, нехай д ша,
тіло та роз м веселяться. Одна не заб вайте, що пристрасними
поч ттями та солод ими словами серця оханих не пити, істин-
на любов має б ти під ріплена он ретними вчин ами.
ТЕРЕЗИ, сімейні цінності, фамільні традиції є святими для вас.

Реставр йте стос н и “бать и-діти”, дбайте за родинне бла опо-
л ччя, інвест йте т ди моральні та матеріальні рес рси, виріш йте
питання стосовно спадщини, нер хомості та земельних володінь. І
неодмінно б дьте в парі, подр жня армонія — запор а щасливо-
о майб тньо о.
СКОРПІОНИ, атмосфера на сл жбі розжарена, тр діться в ролі

робочої оня и з чистою совістю, тоді посадовий імідж б де на ви-
соті. Я що хочете мати ористь від ділово о союз , зосередьтеся
на перспе тивних с місних прое тах, а тр днощі тіль и за арт ють,
стим люватим ть тр довий ент зіазм та творчий порив. Без діло-
вих напарни ів та шлюбних с п тни ів (до червня) ризи єте зав’я-
н ти, я віт а без води та без сонця.
СТРІЛЬЦІ, доленосний омпас в аз є на реалізацію матеріаль-

них запитів. Втім, для примноження стат ів потрібно об’явити бій
лінощам, стати працелюбами і діяти за чіт о розробленим планом.
Рентабельність та плідність вчин ів перед сім, а все, що не дає
приб т , досвід має б ти відсіяне. І неодмінно ни айте е спе-
риментів та ради альних нововведень: то міна, що підірве добро-
б т.
КОЗОРОГИ, стати лицарем- ероєм на білом оні в очах оха-

них тр днощів не с ладе, втім, те дефілювання є промахом Е о.
Обіцян и на шталт: небо до ні прихилити чи зір дістати є ро-
мантичною б тафорією, демонстр йте он ретні бла ородні вчин-
и (паралельно під ріпивши матеріальними зна ами ва и), тоді
вам вдасться взяти в полон серце обранців. Я що дбатимете за
родинне бла опол ччя, ваші шанси примножаться, реальність ос-
тинно від риє обійми.
ВОДОЛІЇ, день армічний, повторно про р ч ються сюжети з

мин ло о, ни н ти я их неможливо. Заляжте на дно, нічо о не
афіш йте, і борони вас Боже хвалитися, бо станете об’є том на-
смішо . Оптимальний варіант — поб ти вдома, в сімейних стінах
вам б де омфортно та затишно і болячо не на личете.
РИБИ, шлях до реалізації зад мано о стелений вітами спіх ,

мобільно в лючайтеся вдалий збі обставин і дійте з притаман-
ним вам пра тицизмом. Люди, що потраплять ваше поле дій, є
впливовими і фартовими, отові с ласти вам арн проте цію
просто та , том що симпатиз ють, тож моліться на них — і все в
майб тньом с ладеться я най раще. Постарайтеся аби інди атор
самооцін и ф н ціон вав без збою! Тоді все на роботі та з роши-
ма б де аразд

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  2  К В І Т Н Я

ранок день вечір

Яна Шемякіна 
та Василь Ломаченко — 
найкращі атлети року
У Києві відбулася церемонія нагородження "Герої спортивного року"
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У Жовтневом палаці сто-
лиці вже всьоме рам ах
рочистої церемонії “Герої
спортивно о ро ” вшан -
вали ращих вітчизняних
атлетів та їх тренерів. На
заході, ор анізованом
НОК і Міністерством моло-
ді та спорт , спортивні
остюми та е іпіров ла-
реати змінили на вечірні
с ні і смо ін и. У підс м-

най ращими б ло ви-
знано бо сера Василя Ло-
мачен а та фехт вальницю
Ян Шемя ін . У номінації
“Кращий тренер ро ” пе-
ремо здоб в старший
тренер збірної У раїни з
а адемічно о весл вання,
наставни жіночої парної
четвір и (олімпійсь их
чемпіоно на і рах Лон-
доні) Володимир Морозов.
А ось “народним вибором”
став маб ть найартистичні-
ший бо сер не лише в
У раїні, а й світі Оле -
сандр Усі .

Цьогорічна церемонія нагород�

ження “Героїв спортивного року”

була особливою. Найкращих

спортсменів повинні були обирати

за підсумками Олімпійських ігор у

Лондоні. Нагадаємо, що у найваж�

ливіших змаганнях чотириріччя на�

ша збірна здобула 20 медалей і зай�

няла 14 місце серед 204 країн�учас�

ниць. Такий вагомий здобуток атле�

тів обов’язково повинен був “додати

роботи” авторитетному журі для ви�

значення найгідніших.

Урочистості розпочалися з приві�

тань від президента НОК України

Сергія Бубки. “Ми зібралися, щоб

пригадати найяскравіші спортивні

миті минулого року і вшанувати на�

ших лауреатів — героїв спортивного

року! Ми пишаємося вами, дорогі

наші олімпійці, і сьогоднішнє свя�

то — на вашу честь”,— звернувся до

присутніх пан Бубка. Свої вітання

учасникам церемонії надіслали й

перші особи держави — Президент

Віктор Янукович та Прем’єр�мі�

ністр Микола Азаров. Міністр моло�

ді та спорту Равіль Сафіуллін також

відзначив високі досягнення наших

олімпійців та їхній добрий приклад

для наслідування.

Щороку український “спортив�

ний Оскар” радував гостей і запро�

шених на церемонію яскравою

шоу�програмою. Не стала винятком

і нинішня подія. Своїми виступами

глядачів порадували переможниця

Євробачення Руслана та майбутня

учасниця цього престижного співо�

чого форуму Злата Огнєвіч, оперна

співачка Олена Гребенюк та інші та�

лановиті виконавці нашої країни.

Так у святковій і невимушеній ат�

мосфері вечір підійшов до своєї

кульмінації — до нагородження

найкращих. І хоча на здобуття прес�

тижних відзнак було багато претен�

дентів, все ж, як і в спорті, перемо�

жець міг бути тільки один. Отже,

найкращою спортсменкою 2012 ро�

ку було визнано Яну Шемякіну, яка

на Олімпійських іграх у Лондоні від�

крила лік золотим медалям збірної

України. У номінації “Найкраща

команда року (збірна)” тріумфувала

жіноча парна четвірка з академічно�

го веслування у складі Яни Демен�

тьєвої, Анастасії Коженкової, Ната�

лії Довгодько та Катерини Тарасен�

ко, які на Олімпіаді також піднялися

на найвищу сходинку п’єдесталу по�

шани. До речі, це була не єдина на�

города веслувальників на церемонії:

найкращим тренером за підсумками

року став наставник дівчат Володи�

мир Морозов.

Найбільша інтрига очікувалася у

номінації “найкращого спортсмена

року”. У ній, окрім веслувальника

Юрія Чебана, було представлено од�

разу двох боксерів, олімпійських

чемпіонів Лондона Василя Лома�

ченка та Олександра Усіка. Для пер�

шого золото на Іграх стало другим у

його кар’єрі, а для іншого — дебют�

ним. У підсумку журі вирішило, що

захист титулу був більш вагомим до�

сягненням і віддало почесне звання

“найкращого” Василю Ломаченку.

Однак й Олександр Усік не зали�

шився без нагороди. Найартистич�

ніший спортсмен Олімпіади, який

“запалював” своїм гопаком мільйо�

ни вболівальників, став гідним пе�

ремоги у номінації “Народний ви�

бір”. В інших номінаціях були від�

значені такі спортсмени та діячі:

“Сенсація року”: Олексій Торох�

тій — олімпійський чемпіон з важ�

кої атлетики; “Найкращий спортив�

ний організатор року”: Володимир

Продивус — президент Федерації

боксу України; “Сильні духом” (па�

ралімпійські види спорту): Наталія

Прологаєва — 3�разова чемпіонка,

срібна призерка Паралімпійських

ігор в Лондоні з плавання; “Разом із

олімпійцями” (неолімпійські види

спорту): Ганна Ушеніна — чемпіон�

ка світу з шахів; “Олімпійська надія

України” жіноча збірна України з бі�

атлону — чемпіонки світу в естафет�

ній гонці 3х6 км (юнацький); “За во�

лю до перемоги” Юрій Чебан —

чемпіон Ігор XXX Олімпіади 2012

року в Лондоні (веслування на ка�

ное); “Спортивна слава України”:

Ольга Бризгіна та Григорій Крісс
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Цей день в історії 2 квітня

1792 – он рес США хвалив
За он про арб вання монет,
з ідно з я им основною рошо-
вою одиницею раїни став аме-
ри ансь ий долар
1805 – народився Ганс Крісті-

ан Андерсен, датсь ий письмен-
ни , поет і аз ар
1840 – народився Еміль Золя,

франц зь ий письменни , п блі-
цист
1905 – народився Серж Ли-

фар, франц зь ий танцівни , хо-
рео раф, балетмейстер раїн-
сь о о походження
1912 - лайнер "Титані " вий-

шов в море для перевір и ходо-
вих іспитів
2000 – містеч Са ара

франц зь ими археоло ами б ла
знайдена ще одна є ипетсь а пі-
раміда. Це б ла 108-а піраміда,
відома до то о час на ці
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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