
У столиці розроблять концепцію
зеленого господарства
Над її створенням працюватимуть фахівці та науковці

У Києві відбудеться 
загальноміська толока
Олександр Попов закликає усіх небайдужих приєднатися 
до наведення ладу в місті

Після подолання наслідків негоди сто�

лицю приберуть від сміття, що накопи�

чилось протягом холодної пори року.

Відповідне доручення всім профільним

службам дав голова КМДА Олександр

Попов під час робочої наради. Він наго�

лосив, що робота всіх міських служб має

бути добре скоординованою та зорієнто�

ваною на реальний результат.

“Уже зараз на створеній у Фейсбуці за

моїм розпорядженням сторінці Департа�

менту благоустрою кияни повідомляють

адреси, за якими комунальні служби не

спрацювали. Кількість фотографій з міс�

цями скупчення сміття свідчить, що

проблем багато. Попереджую: найближ�

чим часом я особисто перевірю деякі з

цих адрес. І якщо помилки не будуть ви�

правлені, ми зробимо певні кадрові вис�

новки”,— зауважив очільник КМДА.

До речі, у столиці триває двомісячник

з благоустрою, який розпочався 20 бе�

резня та має завершитися 20 травня.

“Ми маємо навести лад у всьому Києві, і

другорядних питань тут немає. У кожно�

му районі сформований план роботи.

Звісно, це наведення порядку біля кож�

ного будинку, у кожному дворі. Це і очи�

щення світильних опор та приведення

до ладу зупинкових комплексів, висадка

дерев та квітів, благоустрій зелених зон.

Після зими проблемним питанням у нас

залишаються і дороги міста, в тому числі

аварійні розриття на них, які потрібно

ліквідувати в найкоротші терміни”,—

наголосив директор Департаменту місь�

кого благоустрою та збереження при�

родного середовища Сергій Садовой.

Він зауважив, що найбільш актуаль�

ним для комунальників залишається пи�

тання звільнення міста від великої кіль�

кості сміття. Так, під час двомісячника

працівники профільного департаменту

та районних комунальних підприємств

планують ліквідувати 164 стихійних зва�

лища, опорядкувати та очистити понад

257 га газонів та облаштувати 159 нових

контейнерних майданчиків.

Проводяться і роботи з виявлення те�

риторій, де є сухостійні дерева. За слова�

ми гендиректора КО “Київзеленбуд”

Михайла Царенка, з початку двомісяч�

ника працівники підприємства прибрали

понад 2,5 тисячі сухостійних дерев, а

1 300 зелених насаджень очистили від

омели.

Опорядкувати території поблизу

власних помешкань міська влада закли�

кає і небайдужих киян під час другої

Київської толоки, яка відбудеться 13

квітня. “Спільними зусиллями ми мо�

жемо зробити наше місто кращим. Це

давня прекрасна традиція — навесні ра�

зом наводити лад у Києві, і зараз вона

успішно відроджується. Кожен киянин

може долучитися до толоки — висадити

квіти на прибудинковій території, при�

брати на своєму подвір’ї або в сусідньо�

му парку. Наші комунальні служби го�

тові допомогти усім охочим та забезпе�

чити необхідним інвентарем тих, хто за�

бажає особисто взяти участь у приби�

ранні міста”,— наголосив Олександр

Попов.

До благоустрою міста очільник міськ�

адміністрації закликав долучитися під�

приємців, членів громадських організа�

цій, а також представників політичних

партій, які декларують стурбованість ста�

ном благоустрою міста.

Зауважимо, минулого року, коли сто�

лична влада організувала першу Київ�

ську толоку, до заходу долучилися близь�

ко 25 тисяч киян, серед яких були і під�

приємці, і представники політичних пар�

тій, і просто ініціативні мешканці

Мин ло о ро першій Київсь ій толоці взяли часть близь о 25 тисяч иян
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13 квітня у столиці — робочий день
Робочий день 25 березня, я ий б ло о олошено

вихідним, меш анці столиці та Київсь ої області від-
працьов ватим ть цьо о тижня в с бот , 13 вітня.
Про перенесення робочо о дня зв’яз із необ-

хідністю ви онання заходів, спрямованих на подо-
лання наслід ів стихійно о лиха, що сталося в ніч з
22 на 23 березня, йдеться розпорядженні Кабіне-
т Міністрів У раїни від 25.03.2013 № 152 р.
На адаємо: 25 березня Києві та Київсь ій об-

ласті б ло о олошено вихідним днем для працівни-
ів бюджетної сфери. У цей день працювали лише
медичні станови, чер ові р пи в дитячих садоч ах
та стр т ри, я і б ли задіяні подоланні наслід ів
не оди. Приватним підприємствам та становам та-
ож ре оменд валося ор аніз вати вихідний 25 бе-
резня

Київ підтримає 
інвалідів�підприємців
Я повідомили “Хрещати ” прес-сл жбі КМДА,

Департамент промисловості та розвит підприєм-
ництва підтримав ініціатив встановлення піль на
сплат пайово о внес для інвалідів, я і здійснюють
підприємниць діяльність в тимчасових спор дах.
Відповідн зниж пропиш ть при затвердженні По-
ряд розміщення тимчасових спор д на території
м. Києва. С ористатися нею запропон ють інвалі-
дам Вели ої Вітчизняної війни, жертвам нацистсь их
переслід вань та інвалідам сіх р п.
Наразі триває об оворення про те, я діятиме ме-

ханізм надання піль і від я ої част и сплати пайової
часті інвалідів звільнятим ть.
“Б ла ідея, що одна людина отрим є піль на

один іос . Я запропон вала ширше — навіть на три
іос и надавати піль для інваліда, я що він сам ве-
де бізнес, та ще й створив робочі місця. Та им лю-
дям важче, ніж іншим, але вони не оп с ають р і
працюють. Це варто пова и, вдячності та підтрим и,
і ми її арант ємо”,— с азала дире тор департамен-
т Людмила Денисю .
Департамент збере всі пропозиції від деп тат-

сь о о орп с Київради, ромадсь их ор анізацій
та о ремих иян, проаналіз є їх та під от є спеціаль-
не положення до Поряд розміщення тимчасових
спор д. Під час цієї роботи та ож б де прод мано
механізм запобі ання зловживанням.
За словами Людмили Денисю , та а піль а не не-

се для ромади жодно о е ономічно о збит . “То-
чо , де насправді працюють інваліди, не та ба ато.
Том той відсото навіть непомітний на фоні 6 тисяч
МАФів, я і сплач ють пайов часть. А от підтрима-
ти інвалідів — це наш обов’язо ”,— с азала пані Де-
нисю

Міська влада оперативно 
локалізує всі випадки 
підтоплень
Протя ом вихідних (6—7 вітня) значних підтоп-

лень території міста не б ло. Проблемними зали-
шалися лише приватна заб дова житлово о масив
Ж ляни та селище Би івня. Про це “Хрещати ” по-
відомив дире тор Департамент місь о о бла о ст-
рою та збереження нав олишньо о середовища
Сер ій Садовой.
“У нас б ла проблема по Ж лянах, там стрім о

пішла вода. Тож с бот довелося поставити ще
іль а помп із від ач вання води. Наразі сит ація
там стабіліз валася, одна , аби ни н ти та ої за-
рози в майб тньом , я тіль и підсохне р нт,
вздовж поля потрібно зробити рів бр ствером для
на опичення води. Та ож незначна надзвичайна
сит ація б ла в Би івні, але наші працівни и її
оперативно ло аліз вали”,— зазначив пан Садо-
вой.
Він та ож повідомив, що щоденно до оперативно-
о штаб з лі відації наслід ів не оди при КМДА
надходить по 7—8 заяв від ромадян. Одна це не-
значні та ло альні випад и підтоплень нежитлових
приміщень, підвалів, я і столичні рят вальни и ло-
аліз ють орот і стро и

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Столицю че ає масштабне озеленення —
місті висадять дерева, щі та віти.

Та ож нове життя отримають одраз сім
пар ів, зацвіте алея ма нолій та пройде
шість тематичних віт ових виставо . По-
зеленішає й оловна в лиця столиці —
же завтра на Хрещати розпочн ть ви-
садж вати нові аштани. А для оптиміза-
ції роботи розроблять спеціальний план
заходів розвит зелено о осподарства
міста.

На необхідності розробки загальноміської концепції

розвитку зеленого господарства учора наголосив гене�

ральний директор КО “Київзеленбуд” Михайло Царе�

нко. “Ця концепція має передбачати історичну особли�

вість місцевості, ландшафтну архітектуру, всі види ін�

фраструктури й комунікацій”,— пояснює пан Царенко.

За його словами, наприкінці квітня у столиці ство�

рять раду з розробки загальноміської концепції зеле�

ного господарства із залученням науковців та фахів�

ців.

А поки зеленбудівці причепурять місто, щоб поверну�

ти Києву статус найзеленішої столиці Європи. Так, уже

завтра на Хрещатику розпочнуть висаджувати кашта�

ни — лунки викопані, й головна вулиця міста готова до

посадки дерев. Як розповів “Хрещатику” Михайло Ца�

ренко, до кінця місяця на центральній вулиці планують

висадити близько 300 каштанів сорту “Бріотті”, частину

з яких місту подарувала компанія UDP. Відзначимо, на

закупку посадкового матеріалу для Хрещатика з місько�

го бюджету було виділено 3 млн грн.

Днями 115 саджанців були доставлені в столицю з

північної Італії. Кліматичні умови в цьому регіоні мак�

симально наближені до погодного режиму столиці, що

гарантує нормальну адаптацію рослин.

“Цієї весни ми подарували місту каштани і пишаємо�

ся тим, що в наших силах зберегти дерева, які мають

символічне значення для кількох поколінь киян”,— за�

значає заступник генерального директора компанії

UDP Роман Романюк.

За його словами, придбані для міста каштани — вже

зрілі дерева 3,5—4,5 м у висоту. “Вони вже цвіли, й ціл�

ком можливо, що після посадки теж можуть здивувати

киян своїм цвітінням”,— розказав “Хрещатику” пан

Романюк. Зауважимо, покупка одного такого дерева

обійшлася компанії в 6 тис. грн.

Окрім цього, в місті заплановано провести шість те�

матичних квіткових виставок, висадити алею магнолій,

облаштувати близько 60 розаріїв та вертикальне озеле�

нення вулиць, зокрема й зупинкових комплексів у цен�

тральній частині міста.

Новий вигляд отримає й квітковий годинник — до

Дня Києва його оформлять у тематиці відзначення

1025�річчя Хрещення Київської Русі.

“Могутність і велич Київської держави ми намага�

лись символічно передати в композиції квіткового го�

динника до Дня Києва. Час іде й усе змінюється, про�

те залишаються вічні християнські цінності. Стилізо�

вані кольори давнини червоно�жовтого сонця�ци�

ферблату утворено завдяки колеусу лимонно�жовтому

і бегонії червоній. Обрамлення годинника в спокійних

тонах з обрисом церков, пишною зеленню та Дніпро�

вими хвилями поєднує час давнини і сьогодення”,—

зауважив Михайло Царенко. Додамо, для оформлення

годинника планується висадити більше 50 тисяч квітів.

Також буде використано близько 1000 кг мармурової

крихти
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

На в лиці Києва нарешті
прийшла весна — меш анці
міста радіють плюсовій тем-
перат рі, сонцю та с хом ас-
фальт . Після сходження ре-
ордної іль ості сні ів ом -
нальни и взялися до а тивно-
о прибирання території міс-
та. Тривають роботи з ям о-
во о ремонт дорі , вивезення
сміття, прибирання і бла о-
строю приб дин ових тери-
торій, пар ів та с верів. Уже
цими вихідними навести лад
поблиз власних осель за ли-
ають і меш анців столиці.
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Фахівці обстежили зсувонебезпечні зони Києва
У зв’яз з проходженням весняно о павод фахівці ом нально о

підприємства “СУПР” провели обстеження зс вонебезпечних зон Ки-
єва. Під час моніторин б ло виявлено 12 потенційно небезпечних ді-
ляно , я і потреб ють ви онання протизс вних заходів, повідомив на
засіданні Місь о о оперативно о штаб із лі відації наслід ів надзви-
чайних сит ацій оловний ідро еоло КП “СУПР” Василь Бо овой.
Він та ож додав, що на в лиці Воздвиженсь ій (б дин и № 1, 3 та

5), де днями стався сплив ґр нт , працюють спеціалісти та вживають
першочер ові протиаварійні заходи. За словами начальни а правлін-
ня з питань надзвичайних сит ацій Подільсь о о район Геннадія Гри-
шина, я ий знаходиться на місці події, тимчасово до отелю “Обері ”
відселено 5 осіб. Районні сл жби продовж ють опит вання щодо від-
селення інших меш анців б дин ів. Усьо о необхідно тимчасово відсе-
лити 12 родин (24 особи), для я их під отовлені відповідні помеш ан-
ня. На період відс тності меш анців вартирах забезпечено цілодо-
бов охорон житла та майна иян співробітни ами ор анів правопо-
ряд . “Профільні сл жби обрізали дерева, я і внаслідо сплив мо-
ж ть впасти на житлові б дин и, поставили на ві на решіт и, а та ож
зняли стовп зовнішньо о освітлення, тривають інші протиаварійні ро-
боти”,— на олосив пан Гришин

У столичних парках і скверах з’являться фігурні
лабіринти
Зелене осподарство столиці вима ає нових підходів правління з

метою е ономії бюджетних оштів, заявив дире тор КО “Київзелен-
б д” Михайло Царен о. “Ви ористання ранітно о чи марм рово о
відсів при облашт ванні пар ових доріжо замість ФЕМів дозволить
зе ономити значні ошти. Крім то о, це орисно для здоров’я. Для ди-
зайн ми план ємо оформляти фі рні лабіринти із щів, я ими бі а-
тиме малеча. Для їхньо о оформлення за пимо спеціальні мотоножи-
ці”,— за важив він. Та ож при прое т ванні нових с верів передбача-
тиметься ви ористання ори дерева, що оброблятиметься спеціаль-
ним антисептичним розчином. На д м пана Царен а, це та ож спри-
ятиме заощадженню бюджетних оштів

Столичний ринок нерухомості у березні зріс
майже вдвічі
За період з 1 по 31 березня 2013 ро 10-ти адміністративних

районах Києва б ло здійснено 1 234 оди півлі/продаж вартир на
вторинном рин і 811 продано в недоб дованих б дин ах. Я повідо-
мили “Хрещати ” в онсалтин овій омпанії SV Development, найбіль-
шим попитом орист валися дво імнатні вартири (45 % од), 43 %
припадає на одно імнатні вартири та 12 % — на об’є ти з трьома ім-
натами і більше. Ма симальна іль ість од (59 %) припадає на вар-
тири до 100 тис. дол., 23 % — в ціновій ате орії від 100 до 200 тис. до-
ларів і 18 % — ате орії понад 200 тис. доларів. При цьом найдешев-
шим залишався Деснянсь ий район, із середнім по азни ом 1 553
дол./ в. м на вторинном рин (1 410 дол./ в. м на первинном ). Най-
дорожчим — Печерсь ий район, де середня ціна продаж с лала 3 012
дол./ в. м на вторинном рин (2 589 дол./ в. м на первинном ). На-
адаємо, за підс м ами люто о 2012 ро , на вторинном рин житла
Києва б ло продано 877 вартир, на первинном рин — 534

Цифра дня

1 074 500 000 
доларів США становив обсяг експорту в зовнішній торгівлі товарами
Києва за січень 2013 року 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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У столиці відкриють ще 9 пунктів тимчасового
базування бригад “швидкої”
З ідно з планом розвит сл жби е стреної медичної допомо и в

столиці, на 2013 рі передбачено від риття 9-ти п н тів тимчасово о
баз вання виїзних бри ад швид ої медичної допомо и. Наразі в місті
ф н ціон є 16 та их п н тів. Наявність цих баз ожном районі Ки-
єва дозволяє прис орити реа вання на е стрені ви ли и на терито-
рії віро ідних їх надходжень. Це, зо рема, місця с пчення вели ої
іль ості людей, проведення масових заходів, а та ож місця можли-
вих надзвичайних сит ацій тощо. Територія обсл ов вання п н т
тимчасово о баз вання бри ад швид ої медичної допомо и є мов-
ною і за необхідності може змінюватися старшим чер овим лі арем
оперативно о відділ Київсь ої місь ої станції швид ої медичної допо-
мо и. Завдя и створенню цих баз, а та ож ф н ціон ванню централі-
зованої диспетчерсь ої, що б ла від рита напри інці мин ло о ро
та я а дозволила швидше та ефе тивніше обробляти та направляти
ви ли и иян до бри ад, жителі столиці мож ть б ти впевненими в то-
м , що автомобіль "швид ої" приїде на ви ли межах 10-ти хвилин
за б дь-я их мов

Рівень захворюваності на грип та ГРВІ в Києві
нижче епідпорогу на 28 %
Я повідомили “Хрещати ” в Головном правлінні державної сані-

тарно-епідеміоло ічної сл жби в місті Києві, за 14-й алендарний тиж-
день поточно о ро (01.04-07.04) зареєстровано 19 785 хворих на
рип та ГРВІ, інтенсивний по азни на 10 тисяч населення с лав 70,3,
що нижче епідемічно о поро на 28 % (епідпорі на 14-м тижні —
98,6). Фахівці зазначають, що порівняно з попереднім тижнем, спос-
тері ається зниження захворюваності на 13 %, зо рема на 8 % серед
дорослих та на 18 % серед дітей. За алом з 1 січня до 7 вітня 2013
ро вір соло ічній лабораторії міста проведено 392 дослідження
зраз ів матеріалів від хворих на рип та ГРВІ методом ім нофлюорес-
центної мі рос опії, виявлено 24 позитивних рез льтати респіраторно-
синцитиально о вір с . 61 дослідження зраз ів матеріалів від хворих
на рип та ГРВІ б ло зроблено методом полімеразно-ланцю ової ре-
а ції, ідентифі овано 25 вір сів рип А

На Співочому полі відкриється "Весняна феєрія"
Ком нальне об’єднання “Київзеленб д” запрош є иян та остей

столиці завітати на е с люзивн вистав тюльпанів, я а від риєть-
ся 24 вітня на Співочом полі. “Цьо орічна “Весняна феєрія” збере
на своєм полі безліч е с люзивів. Відвід вачі змож ть традиційно
помил ватися різними видами тюльпанів, а та ож о лян ти зраз и
елементів бла о строю, що ви отовляють фахівці наших лісопар о-
вих осподарств”,— повідомив ендире тор КО “Київзеленб д” Ми-
хайло Царен о. За йо о словами, на Співочом полі б д ть пред-
ставлені альтан а, ад а, лісові навіси тощо. Триватиме вистав а до
12 травня

Київ відзначить День Перемоги
парадом і відкриттям Алеї Слави
До свята 85 тисяч ветеранів отримають матеріальну допомогу
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

У столиці тривають при о-
т вання до відзначення
68-ї річниці Перемо и
Вели ій Вітчизняній війні.
Серед цьо орічних захо-
дів — війсь овий парад на
Хрещати , вист пи тема-
тичних оле тивів поблиз
меморіал ВВВ та від рит-
тя Алеї Слави на Дніпров-
сь их схилах. Аби забез-
печити спад овість по о-
лінь, до свят вання пла-
н ють зал чити вели
іль ість молоді. Про дета-
лі відзначення пам’ятної
дати днями оворили на
засіданні ор анізаційно о
омітет при КМДА

“Ми маємо спрацювати таким чи�

ном, щоб десятки тисяч киян, які

безпосередньо причетні до цих ви�

значних подій, відчули ще раз нашу

повагу, турботу та вдячність за їх

прижиттєвий подвиг. Тож ми зроби�

мо все можливе, щоб за формою та

змістом святкування відповідало

значущості Великої Перемоги для

кожного громадянина України”,—

зазначив заступник голови КМДА

Віктор Корж.

Розпочнеться вшанування подви�

гу бійців 25 квітня під час тематичної

зустрічі, яка присвячена 79�й річни�

ці встановлення звання “Героя Ра�

дянського Союзу”. До участі в заході

запрошені Герої Радянського Союзу,

вдови Героїв Радянського Союзу та

Героїв Соціалістичної Праці.

7 травня представники міської

влади привітають ветеранів, які пе�

ребувають на лікуванні у Київсько�

му міському клінічному шпиталі ін�

валідів ВВВ. Того ж дня у Колонній

залі КМДА вшанують учасників бо�

йових дій, представників громад�

ських організацій ветеранів війни та

праці Києва.

Основні заходи з вшанування

пам’яті Героїв відбудуться традицій�

но 9 травня. Зазвичай ранок розпоч�

неться з покладання квітів до моги�

ли Невідомого солдата у парку Віч�

ної Слави, а також до пам’ятника ге�

роям�танкістам, стели Перемоги,

пам’ятника генерала армії Миколи

Ватутіна.

Цього ж дня на Дніпровських схи�

лах відкриють і Алею Слави, яка уві�

ковічить подвиг українських грома�

дян у боротьбі з фашистськими за�

гарбниками.

У Національному Палаці мис�

тецтв “Україна” для ветеранів відбу�

деться урочистий концерт зірок

української сцени.

Епіцентром святкових подій ста�

не Меморіальний комплекс “Націо�

нальний музей історії ВВВ”. Вже

традиційно за участі керівництва

міста та ветеранів тут відбудеться

церемонія запалення Вогню Слави

та покладання гірлянди Військової

слави “Вклонімося великим тим ро�

кам!”, військово�історичний парад

“Незабутнє”, а також концертна

програма “Пісні Перемоги”.

Пройдуть урочисті заходи і на

Хрещатику. Головною вулицею кра�

їни проїде військова техніка Зброй�

них Сил України, тематично оформ�

лені святкові колони від кожного

району міста та маршем пройдуть

військовослужбовці. 

Поблизу Монумента Незалежно�

сті організують виставку військової

техніки, а біля Головпоштамту пла�

нують провести концерт дитячих та

юнацьких колективів. 

Всі, хто цього дня завітає на Хре�

щатик, матимуть змогу також по�

слухати музичні твори з військово�

патріотичної тематики. А на сходах

міськадміністрації гостей та меш�

канців столиці вітатиме Київський

академічний муніципальний духо�

вий оркестр.

Насамкінець святкового дійства о

22.00 відбудеться святковий феєр�

верк.

Подбають і про матеріальну вдяч�

ність для ветеранів столиці. За сло�

вами директора Департаменту соці�

альної політики Тетяни Костюрен�

ко, до свята майже 85 тисяч киян от�

римають одноразову адресну матері�

альну допомогу на загальну суму по�

над 35 млн грн

У столиці на випускників 
профтехучилищ неабиякий попит
Більшість таких спеціалістів гарантовано працевлаштовуються
Ірина ВАСИЛЕВСЬКА
“Хрещатик”

Днями Київсь ом палаці дітей та
юнацтва відб вся щорічний тради-
ційний місь ий захід “Ярмаро про-
фесій”. Т т на невели ом майдан-
чи б ли представлені 28 навчаль-
них за ладів профтехосвіти. Ярма-
ро відвідало близь о 6 тисяч стар-
шо ласни ів навчальних за ладів
Києва, я і стоять на порозі вибор
своєї майб тньої професії.

“Ярмарок професій” дає можливість абітурієн�

там ближче ознайомитись з умовами прийому та

навчання у київських професійних ліцеях та ви�

щих професійних училищах і центрах. Також тут

можна безпосередньо поспілкуватися з учнями та

керівництвом коледжів, переглянути їхні напра�

цювання.

“Ми рекламуємо можливості наших професій�

но�технічних навчальних закладів щодо отриман�

ня тієї чи іншої робітничої професії. Через стен�

ди, інформаційні листівки, презентації школярі

знайомляться з потенційними можливостями

училищ. Таким чином старшокласники бачать,

що професію можна отримати не лише у виші, а й

у ПТУ, де також надається стипендія, відповідний

диплом”,— розповів “Хрещатику” директор Де�

партаменту професійно�технічної освіти МОН

України В’ячеслав Супрун.

Передав вітання для учасників “Ярмарку про�

фесій” і голова КМДА Олександр Попов. “У жит�

ті бувають доленосні рішення, і одне з них — це

вибір професії. Я впевнений, що ми сьогодні ра�

зом з педагогами можемо допомогти молоді знай�

ти той шлях, на якому вони зможуть відчувати се�

бе самодостатніми, впевненими і щасливими”,—

йшлося у зверненні очільника КМДА.

В останні роки профтехосвіта набуває все біль�

шої популярності серед молоді. “Свідченням

цього є 85 % працевлаштованих наших випускни�

ків. Для порівняння — після вищих навчальних

закладів цей відсоток становить 30�40 %”,— додав

пан Супрун.

Дійсно, після закінчення ПТУ молоді спеціа�

лісти цілком готові до роботи на підприємствах.

“У нас практично стовідсоткове працевлашту�

вання дітей. Ми випускаємо завершених ювелі�

рів, гранувальників, контролерів ломбардів. Спе�

ціальності “ювелір�монтувальник” та “ювелір�

закріпник” передбачають опанування учнями

повного циклу виготовлення прикраси, почина�

ючи від обручки та завершуючи витонченою під�

віскою. Тобто це вже готовий, конкурентоспро�

можний фахівець для ювелірного підприєм�

ства”,— зазначила “Хрещатику” директор Дер�

жавного професійно�технічного навчального за�

кладу “Міжрегіональний центр ювелірного мис�

тецтва” Ольга Авраменко.

Серед іншого на відвідувачів чекали покази

мод, дегустація страв, плетіння кіс та майстер�

класи від фірм�партнерів із використанням но�

вітніх технологій

У Київраді відбувся майстер$клас
із писанкарства
Галина Герега хоче, аби подібні заходи провели у столичних школах
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

У раїнсь і писан и — це цілий пласт
національної льт ри, де ожен ре-
іон має свої особливі орнаменти,
візер н и та ольори. Писан и ма-
ють ще дохристиянсь е оріння і
водночас мистецтво їх створення а -
тивно відродж ється в наш час. Дня-
ми зібрала охочих на майстер- лас
се ретар Київради Галина Гере а.
Старовинним раїнсь им традиціям
писан арства навчала майстер на-
родної творчості, писан ар а, виши-
вальниця, майстер з бісероплетіння
Орися Білінсь а.

Як світ починається з яйця, так і мистецтво пи�

санкарства починається з нього, кажуть майстри.

Аматорам радять запастися зразками візерунків, які

спочатку треба нанести на яйце простим олівцем.

Сучасна індустрія пропонує початківцям і набори

писанкаря — готові писачки та харчові фарби. А да�

лі має допомогти голос пращурів.

“Ви все вмієте, це у генах,— каже Орися Білін�

ська.— Ви сідаєте і пробуджуєте свою історичну

пам’ять. Найпростіші писанки можна створювати

навіть за допомогою звичайної шпильки та відвару

з лушпиння цибулі, а далі справа практики — чим

більше ви розмалюєте яєць, тим акуратнішими ви�

ходитимуть лінії і візерунки”.

Колись створювали різні види писанок. Наші

попередники вірили, що сирі розмальовані яйця

мали магічну силу. Писанки, зроблені на варених

яйцях, дарували родичам, ними гралися діти біля

церкви на Великдень. Також писанка була зізнан�

ням у коханні — дівчата дарували їх хлопцям. З

видутих яєць створювали намиста�ґердани, яки�

ми прикрашали кімнати. У великодній кошик теж

клали різні види писанок, а за святковим столом

першим куштували саме освячене яйце. Крім то�

го, у кожній родині були свої секрети створення

писанок.

Галина Герега пригадує, що в її родині писанки

розмальовували візерунками, як на вишитих руш�

никах. А перед розписом яйця відварювали у воді,

яку необхідно було взяти у трьох криницях та ще й з

додаванням освяченої. Такі писанки набували осо�

бливої цілющої сили. “У дитинстві мене з сестрою

навчав розписувати писанки батько. Ми збиралися

пізно ввечері, запалювати свічки, і батько розпові�

дав різні легенди про те, звідки пішла традиція роз�

писувати яйця, що означають різні кольори”.

Майстер�клас від народних умільців Галина Гере�

га організовує не вперше. Торік у Парку Перемоги

відбулася ціла серія таких занять. Є намір і в цьому

році продовжити цю роботу, і разом із Департамен�

том освіти і науки, молоді та спорту провести уроки

у школах. “Дуже важливо, аби і діти, і дорослі пле�

кали українські звичаї”,— наголосила пані Герега

У День Перемо и на Хрещати відб деться парад війсь ової техні и, марш
війсь овосл жбовців Збройних Сил У раїни, свят ові олони від ожно о район
Києва

Галина Гере а розписала писан в червоно-чорних
фарбах, навіяних словами пісні Квіт и Ціси "Два
ольори"
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Тенденції

Ділові новини

За затримку зарплат 
доплатить роботодавець
Верховна Рада прийняла пер-

шом читанні за онопрое т про
встановлення пені разі неви-
плати заробітної плати, стипен-
дій, пенсій чи інших становлених
за оном виплат або їх затрим и.
За це рішення про олос вала
більшість народних деп татів. Іні-
ціаторами за онопрое т вист -
пили ом ністи Петро Симонен о
та Петро Цибен о.
До ментом пропон ється

встановити, що розмір пені, я а
виплач ється ромадянам
зв'яз з невиплатою або затрим-
ою виплати, встановлюється
розмірі 0,5 % від неодержаної с -
ми забор ованості за ожен день
затрим и.
Та ож пропон ється дозволити

звільнення особи від риміналь-
ної відповідальності за діяння,
передбачені КК У раїни, разі,
я що та а особа до притя нення
до римінальної відповідальності
повністю виплатить заробітн
плат , а та ож виплатить повно-
м розмірі пеню за період за-
трим и виплати.
Я повідомляють "У раїнсь і

новини", ВР має внести відповід-
ні зміни в Коде с за онів про
працю, доповнивши йо о статтею
про виплат зарплати з пор шен-

ням стро ів. При цьом за оно-
прое том передбачається зо-
бов'язання роботодавця здійсню-
вати омпенсацію втрати частини
зарплати зв'яз з пор шенням
стро ів її виплати з рах ванням
інфляції. Та ож за онопрое том
пропон ється внести відповідні
зміни в за он "Про оплат пра-
ці"

Ціни на житло найближчим
часом не зростуть

У найближчих іль а місяців не
варто очі вати різ о о зростання
цін на житло, для цьо о немає
причин. Про це с азав начальни
відділ продажів ХК "Київмісь б д"
Сер ій Ло оть. "Я що аналіз вати
сит ацію на рин нер хомості в
цілом , причин для різ о о стриб-
а цін найближчі місяці немає.
Звичайно ж, ціна вадратно о
метра б де рости, але незначно,
це немин че. Адже найбільш ви-
ідне і найнадійніше в ладення
оштів — це нер хомість, вадрат-
ні метри. А холдин ова омпанія
"Київмісь б д" за свою більш ніж
півві ов історію завжди доб до-
в вала свої об'є ти. У нас немає
дов об дів або заморожено о б -
дівництва, ми просто не можемо
собі та о о дозволити",— під рес-
лив пан Ло оть

Влада обіцяє зайнятися 
розвитком IT�галузі
В У раїні б де розроблено

державн про рам розвит IT-
ал зі, заявив віце-прем'єр-мі-
ністр Костянтин Грищен о. За
йо о словами, фахівців з інфор-
маційних техноло ій необхідно
підтрим вати в перш чер , ос-
іль и серед тисяч про рамістів
є 1—2 % тих, хто може створю-
вати дійсно реативний он -
рентоспроможний прод т. Він
зазначив, що завдання ряд —
створення перед мов для то о,
щоб в раїні розвивалася вся а-
л зь в цілом , з пост повим ви-
ходом на створення власно о
прод т . "В У раїні б де роз-
роблено державн про рам
розвит IT- ал зі. Вона повинна
б ти омпле сною, взаємопо-
в'язаною і врахов вати роль ре-
іонів, ос іль и на їх рівні теж
можливо ба ато зробити",— за-
значив Костянтин Грищен о

"Борщова" інфляція 
в Україні склала 61 %

Зростання оптових цін на ово-
чі "борщово о набор " і артоп-
лю за останніх 12 місяців дося -
ло 61 %. Про це свідчать дані
аналіти ів "АПК-Інформ: овочі і
фр ти". Рейтин подорожчання

овочів очолила мор ва, ціни на
я зросли по відношенню до
почат вітня 2012 ро на 92
%. Картопля подорожчала за рі
середньом на 74 %, а ап с-

та — на 69 %. При цьом менш
істотно зросли ціни на циб лю
ріпчаст і б ря — на 33 % і 37
% відповідно. "Д же значне
зростання цін на овочі "борщо-
во о набор " відсот овом ви-
раженні б ло об мовлено, перш
за все, низь ою базою порівнян-
ня, я а б ла на почат вітня
мин ло о ро ",— оворить е-
рівни прое т "АПК-Інформ:
овочі і фр ти" Тетяна Гетьман.
За її словами, тоді фермери о-
тові б ли віддавати прод цію
пра тично без оштовно, в той
час я цьо о ро попит на "бор-
щовий набір" є порівняно непо-
аним

Мінінфраструктури хоче
створити дорожній фонд

Міністерство інфрастр т ри
план є створити Державний до-
рожній фонд для стабільно о
фінанс вання, забезпечення
повноти надходжень оштів і їх
цільово о ви ористання. Про це
заявив міністр інфрастр т ри
Володимир Коза . За йо о сло-
вами, передбачені державним

бюджетом ошти із зазначено о
фонд б д ть розподілятися між
місцевими держадміністраціями
та "У равтодором". Крім то о,
за словами пана Коза а, ре-
форм вання дорожньої ал зі
дасть можливість зал чати інші
джерела фінанс вання б дів-
ництва автошляхів, і в планах
раїнсь их шляхови ів — під о-

тов а пропозицій щодо зал -
чення інвесторів на мовах дер-
жавно-приватно о партнерства.
У цілом реформ вання дорож-
ньої ал зі план ється заверши-
ти в 2014 році

На травневі свята українці
поїдуть на пляжі

Затяжна зима зм сила раїн-
ців пере лян ти свої плани на
травневі свята. Я що раніше най-
поп лярнішим напрямом ці дні
б ли раїни Європи, то 2013 ро
раїнці надають перева теп-

лим раїнам та островам. Я роз-
повіла дире тор однієї зі столич-
них провідних т рфірм, на Маль-
дівсь і острови вже продано 80 %
п тіво . З е зотичних т рів ще
можна всти н ти забронювати
відпочино на Балі. Мин ло о ро-

та о о ажіотаж на ці напрям-
и не б ло. Я що оворити про
Європ , то лідером цьо о ро

стали Італія, Франція, Іспанія та
Греція. В цілом продажі — на
рівні мин ло о ро , аж ть пред-
ставни и т рсервіс . Особливим
попитом орист ються е с лю-
зивні пропозиції за традиційними
е с рсійними маршр тами. Я -
що оворити про відпочино в
У раїні, то бронювання місць на
травневі свята в отелях Крим
розпочалося ще в лютом . Ос-
іль и цьо о ро Вели день при-
падає на травневі свята, зріс по-
пит на паломниць і т ри до Ізра-
їлю та Гр зії. О рім то о, врахов -
ючи я ні оли тривалі вихідні, т -
ристи бронюють одраз два т -
ри — з 1 по 5—6 травня їд ть в
одн раїн , а на 9 травня замов-
ляють SPA-т р Карпати або е с-
рсійний т р Кримом. Та их т -

ристів — 5 %. За найс ромніши-
ми підрах н ами аналіти ів т -
ристично о рин , в 2012 році за
ордоном відпочило близь о 1,3
мільйона раїнсь их т ристів.
Зазначимо, що на почат

травня раїнці матим ть 6 вихід-
них днів поспіль — з 1 по 6 трав-
ня (1—2 — День солідарності
тр дящих, 3 травня (пятниця —
вихідний), 5—6 — Вели день.
Крім цьо о, День перемо и, 9
травня, випадає на четвер, і ряд
та ож план є наст пний день 10
травня зробити вихідним

"Укрзалізниця" 
перейшла на іменні
квитки
Таким чином готуються 
до запровадження в Україні
електронних проїзних документів
Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

В У раїн поверн лися проїзні до менти на потя и із
зазначенням імені пасажира. Та им чином "У рзалізни-
ця" от ється до масово о запровадження еле тронних
вит ів та план є позб тися спе ляцій на во залах. Всі
вит и, придбані до 6- о вітня, вважаються дійсними,
з ними можна пройти до потя а без до мента, що по-
свідч є особ .

З 6�го квітня набула чинності постанова Кабміну № 160, якою встановле�

но, що посадка на потяги буде здійснюватися лише за іменним квитком і з

пред'явленням документів, які посвідчують особу пасажира. За повідом�

ленням Міністерства інфраструктури, це робиться у зв'язку з поетапним пе�

реходом на електронні квитки, а також для запобігання випадкам незакон�

ного перепродажу проїзних документів. "Введення іменних квитків звузить

поле для подібного роду зловживань і створить рівні можливості для паса�

жирів, які користуються як традиційним способом придбання квитків, так

і сучасним",— повідомили у відомстві.

Зазначимо, що попередня схема купівлі іменних квитків дещо змінена.

Наразі для цього необхідно лише назвати касиру (або ввести самостійно в

електронну форму) іменні дані особи, яка планує вирушити в поїздку. Тоб�

то тепер придбати проїзні документи можна буде не лише для себе, а й для

близьких і друзів.

Документ, що посвідчує особу, необхідно буде пред'являти вже при по�

садці в потяг. Це може бути внутрішній чи закордонний паспорт, тимчасо�

ве посвідчення громадянина України, посвідчення водія; посвідчення осо�

би моряка, члена екіпажу тощо. Скористатися іменним проїзним докумен�

том інша людина не зможе, навіть якщо йтиметься про найближчого роди�

ча. У такому випадку потрібно спочатку здати старий квиток, а потім уже

придбати новий на необхідне прізвище та ім'я.

Порядок продажу проїзних документів, придбаних за пільговими цінами,

залишається без змін: документ, що підтверджує право на пільговий проїзд,

необхідно пред'являти як при покупці квитка, так і при посадці. На регіо�

нальні та потяги приміського сполучення проїзні документи будуть звичай�

ними (крім пільгових й безоплатних) — прізвище та ім'я особи вказувати не

потрібно, посадка також обійдеться без пред'явлення документів, що по�

свідчують особу. Поїздка за документами, які були придбані до 6�го квітня

включно, буде здійснюватися за старими правилами, переоформлювати

якимось чином квитки не потрібно.

Тим часом нововведення вже активно обговорюється. Багато хто побо�

юється конфліктних ситуацій, які можуть виникнути внаслідок того, що ка�

сири можуть неправильно вводити прізвище пасажира, назване під час за�

мовлення квитка. Однак у Головному пасажирському управлінні "Укрзаліз�

ниці" заспокоюють — тепер допускається до трьох помилок у написанні

імені та прізвища пасажира. Такий порядок застосовується і в авіації.

Крім того, "Укрзалізниця" наразі продовжує тестувати проект "електрон�

ний квиток". Нагадаємо, що продаж електронних квитків на потяги Інтер�

сіті + (без відстрочення друку), за якими можна відразу проходити на по�

садку, почався 5�го лютого. За інформацією "Укрзалізниці", тестування три�

ватиме до кінця квітня, після чого буде прийнято рішення про поширення

продажу електронних квитків на інші потяги.

"У планах Укрзалізниці — до кінця поточного року відкрити продаж елек�

тронних квитків на всі потяги внутрішнього сполучення. Електронний кви�

ток позитивно зустріли пасажири. Ми бачимо стабільне збільшення його

продажів. Наприклад, у лютому цього року 5,2 % усіх проїзних документів

на потяги оформлялися через Інтернет (у тому числі з відстроченим дру�

ком), а середня цифра за 2012 рік — 3,4 %. З початком літніх перевезень очі�

куємо збільшення цього показника",— коментують у Головному пасажир�

ському управлінні "Укрзалізниці"
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КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 9 квітня 2013 року

Андрій ХОРОШЕВСЬКИЙ:

"Укрпошта" свої функції 
виконує за будь�яких умов"
Відділення "У рпошти"
розширюють сфер своєї
діяльності. Відтепер т т
можна отримати ще й ад-
міністративні посл и, при-
міром оформити посвід-
чення бать ів і дітей з ба-
атодітної сім'ї, соціальн
допомо малозабезпече-
ним сім'ям, по ва ітності і
поло ах тощо. Детальніше
про це та проблеми з при-
ватизацією приміщень
поштових відділень "Хре-
щати " по оворив з дире -
тором Київсь ої місь ої ди-
ре ції "У рпошти" Андрієм
Хорошевсь им.

— Андрію Юрійовичу, ми знаємо,
що відділення поштового зв'язку вже
давно вийшли за межі своїх прямих
обов'язків. Тепер на пошті можна не
лише лист відправити, а й кредит чи
депозит оформити. Днями стало відо$
мо, що ви маєте намір запровадити у
столичних відділеннях й надання ад$
міністративних послуг. Розкажіть
більше про це.

— Проект направлений на те, щоб

розвантажити організації, які нада�

ють киянам адміністративні послу�

ги. Таким чином ми скорочуємо

черги в установах і робимо послугу

зручнішою для людей, адже наші

відділення максимально наближені

до споживачів. Наразі вже визначе�

но перелік адмінпослуг, які можна

буде отримати у відділеннях пошто�

вого зв'язку. Серед іншого, це вста�

новлення статусу та видача посвід�

чення батьків і дитини з багатодітної

сім'ї; призначення державної соці�

альної допомоги по вагітності і по�

логах; при народженні дитини; ма�

лозабезпеченим сім'ям та призна�

чення допомоги на дітей, які пере�

бувають під опікою чи піклуванням.

Пілотні проекти ми плануємо реалі�

зувати на базі кількох наших відді�

лень, а далі поширити дану практи�

ку на всю нашу столичну мережу.

— Не секрет, що багато функцій
"Укрпошти", особливо, що стосується
доставки, перейняли на себе приватні
компанії. Чим ви можете з ними кон$
курувати?

— Порівнювати будь�які комер�

ційні структури з "Укрпоштою" буде

недоцільно, бо ми займаємося не

лише комерційною, а й соціальною

роботою. А у цей сегмент, зрозумі�

ло, приватний бізнес не прийде. І

ще одна перевага, якої не має жод�

на інша компанія,— це велика ме�

режа відділень по всій території

України. Пошта є навіть у найвідда�

леніших селах, тому доставку туди

можна здійснити лише з допомо�

гою нашої структури.

— Водночас у столиці, наскільки
мені відомо, ви маєте проблеми з де$
якими приміщеннями?

— Зараз системно спостерігається

тенденція продажів і приватизації

відділень поштового зв'язку у Києві.

Так відбувається тому, що 95 відсот�

ків — це орендні приміщення, які

ми орендуємо у комунальних під�

приємств столиці. Кілька об'єктів,

якими ми користуємося, належать

Фонду державного майна. Так от,

при зміні власника приміщення по�

штові відділення просто виселяють.

Лише минулого року таким чином

ми втратили три відділення, і найго�

ловніше, що вони знаходилися у

найбільш густонаселених районах

Києва.

— Уточніть, про які саме відділення
йдеться?

— Зокрема ми втратили 55�те від�

ділення на проспекті Перемоги та

34�те відділення на вулиці Ярославів

Вал, зараз ми знову програли суди і

знаходимося на стадії виселення з

54�го відділення на вулиці Гоголів�

ській... І це тільки основні адреси,

що стосуються центру міста. Тепер

таким самим чином, за рішенням

суду, закривається наше відділення в

Пущі�Водиці, зараз ми знаходимося

там лише силою волі — інших під�

став у нас немає.

— Яка подальша доля виселених
поштових відділень, як знаходите нові
приміщення?

— У новобудовах ще можна знай�

ти деякі варіанти. Там при плану�

ванні перші поверхи відведені під

офіси. Відповідно, в густонаселених

центральних районах знайти примі�

щення для пошти, та ще й відповід�

но до її вимог, майже нереально. Як�

що й пропонується якась альтерна�

тива тим приміщенням, які змінили

власника, то вони не підходять нам

за нормами — це напівпідвальні офі�

си, напівзруйновані. Приміром, та�

кий варіант нам запропонували за�

мість поштового відділення на Яро�

славовому Валу — у будівлі, яка пла�

нується під знесення, без жодних

комунікацій. Зараз ми навіть само�

стійно шукаємо приміщення, бере�

мо їх в оренду на загальних умовах,

щоб забезпечити киян відділеннями

зв'язку. Але це нерентабельно для

"Укрпошти" і, звісно, не покращує

наші фінансові показники.

— А загалом орендні ставки вас
влаштовують?

— З 2011 року вони виросли для

нас з 4�х до 6�ти відсотків. У той час

як в Україні є практика стосовно

"Укрпошти" — надавати в оренду

приміщення за символічну плату —

1 гривня. Ми за такою системою

орендуємо лише 4 відділення.

— Ви зверталися з цими проблема$
ми до місцевої влади Києва?

— Так, всі згадані питання у нас

на порядку денному безпосередньо

з головою столичної адміністрації

Олександром Поповим. Ми все де�

тально обговорюємо і сподіваємося

знайти компроміс. У результаті має�

мо надію отримати мораторій та

довгострокову оренду на ті примі�

щення, де зараз знаходяться наші

відділення. Також хочемо отримати

гарантії, щоб навіть при зміні влас�

ника пошта ще деякий час мала

право займати приміщення — та�

ким чином ми отримаємо час на по�

шуки нового приміщення та пере�

їзд, підготуємо до цього наших клі�

єнтів. А це, як відомо, більшою мі�

рою пенсіонери, незахищені вер�

стви населення, які бувають у нас

дуже часто.

— Якщо відділення все$таки висе$
ляють, яким чином обслуговуються
кияни на даній території?

— "Укрпошта" свої функції вико�

нує за будь�яких умов. Обслуговува�

ти цих людей беруться сусідні відді�

лення, до яких доводиться добира�

тися довше. Зрозуміло, що там ви�

никають черги, що знову ж таки

створює додаткові незручності клі�

єнтам, особливо пенсіонерам, які

звикли мати поштове відділення

буквально "під рукою". Також це до�

даткове навантаження на працівни�

ків пошти.

— А загалом тих відділень, що зараз
працюють у Києві, достатньо, чи все
таки є потреба в нових?

— Зараз у столиці ми маємо 164

поштових відділення, але територія

міста розвивається стрімко, тому,

зрозуміло, потрібно надавати по�

штові послуги й у нових мікрорайо�

нах. Однак помітного росту нашої

мережі останніми роками не було, в

той час як місто все�таки розвиває�

ться, а населення збільшується. Зок�

рема така проблема зараз існує в

Дарниці — тут кількість населення

на одне відділення перевищує норму

вдвічі. Це також стосується мікро�

районів Осокорки, Теремки та ін�

ших. Тобто у всіх новозбудованих

мікрорайонах Києва поштова мере�

жа розвинена недостатньо. Ми буде�

мо працювати над цими питання�

ми

Спілкувалася Марина ЧОРНА,
"Хрещатик"

Корисні контакти
Довід ово-інформаційна сл жба
Київсь ої місь ої дире ції УДППЗ "У рпошти" — 175
Телефони " арячих ліній":
УДППЗ "У рпошта" — 0-800-500-440
Міністерство інфрастр т ри У раїни — (044) 594-96-24
Державна адміністрація зв'яз — 0-800-50-20-05
Пенсійний фонд У раїни — 0-800-503-753

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

"Проект направлений на те, щоб розвантажити
організації, які надають киянам адміністративні

послуги. Таким чином ми скорочуємо черги 
в установах і робимо послугу зручнішою для людей,

адже наші відділення максимально наближені 
до споживачів".
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Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

20 березня Києві стар-
т вав щорічний весняний
двомісячни з бла о ст-
рою. До середини травня
ом нальни и наводити-
м ть лад пар ах, с ве-
рах та просто на в лицях
міста. Цей час ияни мо-
ж ть ви ористати для на-
ведення лад на приб -
дин овій території та са-
мостійно висадити дере-
ва, с ориставшись під-
трим ою і допомо ою фа-
хівців “Київзеленб д ” та
ЖЕКів. “Хрещати ” дізна-
вався, я це можна зроби-
ти.

ЖЕК допоможе з лопатами
Нині є чимало киян, які не чека�

ють, поки їм наведуть лад поблизу

будинків, а за власною ініціативою

впорядковують дитячі майданчики

та влаштовують суботники. Зазви�

чай комунальники вітають таку іні�

ціативу мешканців. Принаймні у

кількох київських ЖЕКах, куди ми

зателефонували, “Хрещатику” по�

відомили, що готові допомогти

мешканцям реманентом — надати

лопати, граблі та тачки, а при по�

требі — й вивезти зібране під час

спільної толоки сміття.

За допомогою можна звернутися

і до комунальних підприємств з ут�

римання зелених насаджень, які є у

кожному районі міста. Як розпові�

ли “Хрещатику” у КП УЗН Обо�

лонського району, вони завжди під�

тримували такі починання мешкан�

ців.

“Єдине прохання до киян, аби

вони за кілька днів попередили нас

про проведення суботника,— пояс�

нила головний агроном КП УЗН

Оболонського району Людмила Фі�

лінська.— У вибраний день до меш�

канців вулиці чи окремого будинку

прийде майстер, який не тільки

зможе надати інвентар, а й підкаже,

як правильно і де саме висадити де�

рева чи кущі, аби вони прижили�

ся”.

Правда, в комунальних підпри�

ємствах зізнаються, що найкраще

киянам знайти спільну мову саме з

працівниками ЖЕКів, бо у двірни�

ків завжди знайдеться кілька лопат,

аби викопати лунки для дерев.

Окрім того, вони зазвичай знають,

де у дворах проходять інженерні ко�

мунікації. Єдине, чого у жеківців

навряд чи вдасться випросити — це

посадковий матеріал. Кілька років

тому Київрада своїм розпоряджен�

ням зобов’язала міські лісопаркові

господарства надати киянам са�

джанці для озеленення дворів. Про�

те це була одноразова акція, і сього�

дні, аби облаштувати подвір’я, тре�

ба або чекати, коли у ЖЕКа з’яв�

ляться на це кошти, або самостійно

придбати саджанці. Добре, що на

сьогодні є чимало розсадників, де

можна придбати будь�які, навіть

екзотичні дерева. Головне, аби вони

були правильно підібрані.

Що садити під вікнами

Фахівці стверджують, що в умо�

вах міста можна садити фактично

будь�які дерева, придатні для виро�

щування у нашій кліматичній зоні.

Але одразу ж наголошують — лише

у тому випадку, коли за ними буде

належний догляд. Якщо ж у вашому

будинку немає “мічурінців”, які ле�

ліятимуть саджанці, то варто за�

пам’ятати кілька простих порад.

Так, на лівому березі Дніпра та

Оболоні, де намивні і бідні піщані

грунти, найкращими рослинами є

акація біла та рожева, сосна та то�

поля, які невибагливі до поживних

речовин. Однак слід пам’ятати, що

перші два�три роки молоді дерева

потребують регулярного поливу,

особливо у період посухи.

“На правому березі грунти доволі

родючі. І тут можна садити будь�які

дерева,— розповів “Хрещатику”

старший науковий співробітник

Національного ботанічного саду ім.

М. М. Гришка НАН України, кан�

дидат біологічних наук Василь

Горб.— Та усе ж я б радив киянам

звернути увагу на сосну та тополю.

Перша — добре приживається і ви�

діляє цілющі фітонциди, а друга

вважається найкращим очищува�

чем повітря в умовах міста. До речі,

сьогодні багато хто упереджено ста�

виться до тополь через їхнє цвітін�

ня, та можна ж саджати пірамідаль�

ні види, які не дають пуху”.

До переліку дерев, які непогано

почуваються в умовах Києва, фахів�

ці також відносять клени, липи, го�

робину та туї. Можна садити і пло�

дово�ягідні дерева, проте варто

пам’ятати, що яблука та вишні, які

достигнуть на загазованих вулицях,

здоров’я не додадуть.

Як виростити диво#сад

Мистецтво облаштування парків

стало надзвичайно популярним у

Європі кілька століть тому. Проте,

коли під вікнами кілька “соток”

землі поміж парковкою та дитячим

майданчиком, то ніде “розверну�

тись” фантазії для облаштування

садка, приміром, в англійському

стилі. Тому часто трапляється так,

що кияни намагаються посадити

деревця просто під вікнами будин�

ків, а через кілька років, коли дере�

ва розростаються і починають заті�

няти кімнати, поміж сусідами по�

чинається справжня війна. Аби

цього не сталося, фахівці “Київзе�

ленбуду” радять саджати дерева на

відстані не менше п’яти метрів від

споруд. До речі, щодо кущів таких

обмежень немає.

“Тополі можна садити навіть на

відстані півтора�двох метрів одна

від одної,— розповів Василь

Горб.— А от такі декоративні дере�

ва як липа чи клен — у залежності

від того, який ефект хочемо отри�

мати. Якщо необхідно “відгороди�

тися” від шуму та пилу дороги, тоді

відстань між саджанцями може бу�

ти два з половиною — три метри, а

якщо хочемо милуватися розлоги�

ми кронами дерев — необхідно

розміщувати лунки на відстані се�

ми�восьми метрів”.

Важливим є і правильний вибір

саджанців. На сьогодні поблизу

Києва є чимало розсадників, які

пропонують широкий спектр зеле�

ного товару. Його ціна залежить від

висоти та стану кореневої системи.

“Стандартні” півтораметрові де�

ревця з відкритою кореневою сис�

темою — найдешевші. Наприклад,

у комунальному розсаднику “Те�

ремки” вони коштують від 50 до 650

грн. Дерева із закритою кореневою

системою (з грудкою землі) дорож�

чі, але їхня перевага у тому, що вони

краще приживаються та мають

значно презентабельніший вигляд.

За належного догляду у київських

парках і дворах добре почуваються

навіть такі екзоти, як тюльпанове

дерево чи катальпа. До речі, тюльпа�

нові дерева здатні “пережити” силь�

ні морози — до мінус 35 градусів, і за

рік можуть виростати до 1 метра. То�

му навіть за доволі високу ціну —

майже 400 грн за півтораметровий

пагін, їх досить жваво розкуповують.

Схоже, що незабаром знайдуть міс�

це у київських дворах і катальпи. Ці

декоративні дерева з білими квіта�

ми, схожими на дзвіночки, зібрані у

китиці, теж входять у Топ продажів

місцевих розсадників.

Як зазначають фахівці, якщо пра�

вильно посадити дерева, то навіть

на пісках Троєщини можна виро�

стити зелену оазу — для цього необ�

хідно зробити лунку не менше як

метр на метр та підсипати родючий

грунт. Крім того, будь�яке, навіть

найстійкіше до зовнішніх умов де�

рево, якщо його не поливати, після

посадки може загинути. Тому агро�

номи наголошують: якщо кияни

вже взялися садити дерева у своїх

дворах, то повинні цікавитися їхнім

станом і регулярно поливати

Свята мучениця 
Матрона Солунська
Свята м чениця Матрона Сол нсь а постраждала в III
або в IV столітті. Вона б ла рабинею юдей и Павтили,
др жини одно о з сол нсь их воєначальни ів. Павтила
прим ш вала свою рабиню до відст пництва і навер-
нення до юдейства, але свята Матрона з юних ро ів
пізнала вір Христов , ще твердіше вір вала в Христа і
таємно від злісної пані ходила до цер ви.

Одного разу Павтила, дізнавшись, що

блаженна Матрона була в церкві, з гні�

вом запитала: “Чому ти не пішла в нашу

синагогу, а ходила до церкви християн�

ської?”. Свята Матрона сміливо відпові�

ла: “Тому що в християнській церкві

присутній Бог, а від синагоги юдейської

Він відступив”. Павтила розлютилася і

без пощади била святу Матрону, а потім,

зв’язавши, замкнула її в темній комірці.

Вранці Павтила виявила, що свята Мат�

рона невідомою Силою звільнена від пут.

У гніві Павтила побила мученицю майже

до смерті, потім ще сильніше пов’язала її

і закрила в тій же комірчині, запечатавши

двері, щоб страждальниці ніхто не зміг

допомогти. Протягом чотирьох днів свя�

та мучениця перебувала без води і їжі, а коли Павтила відкрила двері, знову

побачила святу Матрону, яка, стоячи навколішки, молилася і була вільною

від пут. У страшній люті Павтила стала бити святу мученицю товстими па�

лицями і, коли свята вже ледве дихала, жорстока юдейка закрила її в тому ж

приміщенні, де мучениця Матрона і віддала дух свій Богові. Тіло святої му�

чениці за розпорядженням Павтили було скинуто з міської стіни. Христи�

яни підняли багатостраждальне тіло святої мучениці Матрони і з честю по�

ховали. Згодом Олександр, єпископ Солунський, побудував церкву в ім’я

святої мучениці Матрони, у якій знаходились її святі мощі, що прославили�

ся чудотвореннями. Мучительку Павтилу незабаром настиг суд Божий. На

тому місці, де було скинуто з високої стіни тіло святої Мотрони, вона сама

оступилась, впала і розбилася, отримавши заслужене покарання

Інформацію надано Синодальним 
відділом Української Православної Церкви

У Подільському районі стартував 
Всеукраїнський місячник Червоного Хреста
З 1 вітня по 1 травня цьо о ро Подільсь а районна ор анізація То-

вариства Червоно о Хреста в У раїні просить подолян підтримати бла-
одійний Все раїнсь ий місячни Червоно о Хреста, я ий б де прохо-
дити під аслом “Сила манності”.
Мета а ції — приверн ти ва с спільства до проблем найбільш
разливих верств населення: інвалідів, одино их людей похило о ві ,
дітей-сиріт, біженців, безприт льних та хворих на т бер льоз, поліп-
шення мов їхньо о життя шляхом надання цій ате орії ромадян ма-
теріальної та нат ральної допомо и. У рам ах місячни а б де прово-
дитись збір оштів, прод тів харч вання та товарів першої необхідно-
сті (прод ти харч вання, меди аменти, одя та вз ття, засоби до ля-
д за тяж охворими) для надання адресної допомо и соціально неза-
хищеним верствам населення.
Грошові ошти на допомо н жденним пере аз вати на бла одійний

рах но Товариства Червоно о Хреста: р/р 2600430399, ВАТ АБ “У р-
азбан ”, м. Київ, МФО 320478, од ЗКПО 24075706, “Членсь ий вне-
со на бла одійн діяльність”. Без ПДВ. Усіх охочих просимо приєдна-
тися до Все раїнсь о о місячни а Червоно о Хреста.
Конта ти: Контра това пл., 12, тел. 425-50-27 та 425-45-17

У Голосієві відбувся літературно#музичний 
вечір, присвячений Всесвітньому дню поезії
У бібліотеці ім. М. В. Го оля відб вся літерат рно-м зичний вечір,

присвячений Всесвітньом дню поезії “Поезіє, ти — сила чарівна, що
м зи ою слово надихає”. Завід вач а бібліоте и Е. Свердлова розпо-
віла про види, жанри та м зи поезії, представила ниж ов вистав за
цією темою. Цей день ознамен вався та ож від риттям м зичної ст дії
“Тр фанів острів”, про історію існ вання я ої розповіла її засновниця
Інна Тр фанова — відома поетеса, омпозитор та ви онавець автор-
сь их пісень. Громадсь ість, серед я ої б ли численні поети, барди,
ж рналісти, радо вітала цю подію. На вечорі прозв чали вірші та пісні
відомих авторів В. Семенова, А. Гол биць о о, О. Різни а, Н. Савіної,
Є. Зеню , Т. Доміловсь ої, В. Гл щен а та інших.
Прис тні на вечорі поет, ж рналіст, вед чий про рами радіо анал

“Промінь” С. Шевчен о, істори , археоло , поет С. С орий і член НСПУ
В. Гл щен о подар вали бібліотеці свої ни и

“Веселий ярмарок” в ДНЗ № 792
У рам ах проведення Ро дитячої творчості, про олошено о У азом

Президента У раїни № 756/2012 “Про проведення 2013 році в У ра-
їні Ро дитячої творчості” від 28.12.2012, педа о ічний оле тив ДНЗ
№ 792 та бать івсь ий омітет остинно запросили всіх бажаючих на
родинне свято “Веселий ярмаро ”.
Свято розпочали міні- онцертом дитячої творчості. Вихованці садоч-
а по азали прис тнім онцертн про рам “У раїнсь ий ярмаро ”.
Прол нали раїнсь і пісні, морес и, ви он вались народні таноч и.
Вихователі, діти і бать и під от вали ба ато виробів на різн темати
для продаж на ярмар . Прис тні із задоволенням п вали: випіч ,
різні вироби з дерева, т анини, папер , вишив и, в’язані речі тощо. Усі,
хто завітав на свято, б ли вражені талановитими роботами дош ільнят.
Подібні заходи сприяють зміцненню родини, підтриманню тепла сі-

мейно о во нища, творчій співпраці вихователів, дітей і бать ів

Громадська організація “Зорбас” 
святкує своє 15#річчя
Одним із перших інстит тів ромадянсь о о с спільства, я ий б в за-

реєстрований на території Солом’янсь о о район міста Києва 1998
році, став Грець ий льт рний центр “Зорбас”.
З на оди відзначення 15-річчя з дня засн вання ромадсь ої ор ані-

зації “Дитячий центр рець ої льт ри та просвіти “Зорбас” 31 берез-
ня приміщенні Київсь о о оледж зв’яз пройшло свято за частю
во ально-танцювально о оле тив “Зорбас”, співач и Іларії, соліст и
ансамблю ім. Вірсь о о, інших ви онавців та самодіяльних х дожніх о-
ле тивів. З вітальними словами до всіх прис тніх зверн лись почесні
ості свята: посол Греції в У раїні Геор іос Геор нтзос та дире тор
СЗШ № 187 Сидорен о Ірина Анатоліївна.
Начальни відділ з питань вн трішньої політи и та зв’яз ів з ромадсь і-

стю Солом’янсь ої районної в місті Києві державної адміністрації Лаврі-
нен о О сана Борисівна не лише привітала прис тніх від імені ерівництва
Солом’янсь ої райдержадміністрації, а й, висловивши слова подя и за ва-
омий особистий внесо розвито рець ої льт ри і просвіти в районі,
ви онала почесн місію відзначення най ращих членів оле тив “Зор-
бас”: Маліновсь ої Аліни Оле івни — хорео рафа во ально-танцювально-
о оле тив “Зорбас” та Шайтан Оле сандри Федорівни — незмінно о
ерівни а та засновни а Грець о о льт рно о центр “Зорбас”

Куди звернутися, 
якщо біля будинку росте
аварійне дерево

Новини районів

Благовіст

Ці дерева ом нальни и нази-
вають “бомбами” сповільненої дії.
Я що та е дерево росте на при-
б дин овій території, то спиляти
йо о або о ремі іл и повинні пра-
цівни и ЖЕК . Коли ж житловій
онторі не реа ють на звернення
меш анців, тоді необхідно зверта-
тися до районних правлінь жит-
лово о осподарства.
Я що ж і там мовчать — до

районних ом нальних підпри-
ємств з тримання зелених наса-
джень. Ком нальні підприємства
форм ють відповідн омісію, я а
обстеж є дерево. Я що воно
справді аварійне, станова видає
ордер, на основі я о о можна
спиляти с хостій. Проте теж не-
ма арантії, що це зроблять опе-

ративно, бо ом нальни ам тра-
диційно бра є оштів. Наба ато
менше лопотів меш анців, о-
ли аварійне дерево вже впало
(добре, я що від цьо о ніхто не
постраждав). Тоді ЖЕКи доволі
оперативно прибирають повале-
ний стовб р з ділян и — без
жодних а тів і омісій.
У Києві діє чимало приватних

фірм, я і за ваші роші спиляють
б дь-я ий с хостій. Ціна посл и
залежить від різних чинни ів: висо-
ти дерева, товщини стовб ра,
с ладності роботи. Я що дерево
“с ладне”, то потрібно замовляти
автовиш , ціна за оренд я ої
обійдеться приблизно в 600-700
рн за 3 одини. Додат ово за ро-
бот візьм ть приблизно 700 рн

Комунальники допоможуть
киянам озеленити двори
У столиці триває двомісячник з благоустрою
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Небайд жі ияни вже висадж ють дерева пар ах міста
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Продовження додатку до рішення Київської міської ради від 21.02.2013 № 9/9066, надрукованого  
у номерах газети  "Хрещатик" за 2, 3, 5 квітня 2013 року

Про припинення діяльності
комунального
підприємства "Поділ�
Нерухомість"

упродовж 2013 року Заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Голубченко А. К.,  директор
Департаменту промисловості та
розвитку підприємництва
Денисюк Л. В.

Голова комісії
Сенчук В. В.

Про визначення розміру
статутного капіталу
комунального
підприємства "Поділ�
Нерухомість"

упродовж 2013 року Заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Голубченко А. К.,  директор
Департаменту промисловості та
розвитку підприємництва
Денисюк Л. В.

Голова комісії
Сенчук В. В.

Про визначення розміру
статутного капіталу
комунального
підприємства "Київський
іподром"

упродовж 2013 року Заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Голубченко А. К.,  директор
Департаменту промисловості та
розвитку підприємництва
Денисюк Л. В.

Голова комісії
Сенчук В. В.

Проект рішення "Про
внесення змін до рішення
Київської міської ради від
16.09.2010 № 12/4824 "Про
затвердження Програми
реформування і розвитку
житлово�комунального
господарства міста Києва
на 2010 � 2014 роки" в
пріоритетному напрямку 7
"Ритуальне господарство"

упродовж 2013 року Перший заступник голови
Київської міської державної
адміністрації Мазурчак О. В.,
директор Департаменту
житлово�комунальної
інфраструктури Новицький Д. Ю.

Голова комісії
Сенчук В. В.

Про деякі питання
розміщення тимчасових
споруд торговельного,
побутового, соціально�
культурного чи іншого
призначення для
здійснення
підприємницької діяльності
у м. Києві

упродовж 2013 року Заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Голубченко А. К.

Голова комісії
Сенчук В. В.

Звіт про виконання
Київської міської програми
сприяння розвитку малого
та середнього
підприємництва на 2011 �
2012 роки, затвердженої
рішенням Київської міської
ради від 23.11.2010 
№ 412/5244

упродовж 2013 року Заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Голубченко А. К.

Голова комісії
Сенчук В. В.

Звіт про виконання
Програми із забезпечення
продовольчої безпеки та
здійснення заходів щодо
стабілізації ринку
продовольчих товарів,
формування регіональних
запасів продовольчого
зерна та плодоовочевої
продукції у м. Києві,
затвердженої рішенням
Київської міської ради від
27.11.2008 № 633/633

упродовж 2013 року Заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Голубченко А. К.

Голова комісії
Сенчук В. В.

Про аналіз використання
коштів головними
розпорядниками коштів
бюджету м. Києва по
закупівлі товарів, робіт і
послуг у 2012 році та
реалізації заходів по
збільшенню закупівель
продукції міського
виробника у 2012 році

упродовж 2013 року Заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Голубченко А. К.,  директор
Департаменту промисловості та
розвитку підприємництва
Денисюк Л. В.

Голова комісії
Сенчук В. В.

11. Постійна комісія
Київради з
питань
правопорядку,
регламенту та
депутатської
етики

Про затвердження Міської
цільової програми
запобігання та протидії
корупції в місті Києві на
2013 � 2016 роки, а також
при необхідності внесення
змін до неї

упродовж 2013 року Заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Пузанов О. Г.,  начальник
управління з питань
правоохоронної роботи,
запобігання та протидії корупції
Київської міської державної
адміністрації Боднар В. С.

Голова комісії
Павлик В. А.

Про затвердження
Положення про обрання
народних засідателів,
присяжних

упродовж 2013 року Постійна комісія Київради з
питань правопорядку,
регламенту та депутатської етики

Голова комісії
Павлик В. А.

Здійснення заходів з
контролю за виконанням
Регламенту Київської
міської ради, а також при
необхідності внесення змін
до нього

упродовж 2013 року Постійна комісія Київради з
питань правопорядку,
регламенту та депутатської етики

Голова комісії
Павлик В. А.

Здійснення заходів з
контролю за виконанням
Міської цільової
комплексної програми
профілактики та протидії
злочинності в місті Києві
"Безпечна столиця" на 2012
� 2015 роки, а також при
необхідності внесення змін
до неї

упродовж 2013 року Заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Пузанов О. Г.,  начальник
управління з питань
правоохоронної роботи,
запобігання та протидії корупції
Київської міської державної
адміністрації Боднар В. С.

Голова комісії
Павлик В. А.

Здійснення заходів з
контролю за виконанням
Міської цільової програми
правової освіти населення
міста Києва на 2012 � 2016
роки, а також при
необхідності внесення змін
до неї

упродовж 2013 року Заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Пузанов О. Г.,  начальник
управління з питань
правоохоронної роботи,
запобігання та протидії корупції
Київської міської державної
адміністрації Боднар В. Є.

Голова комісії
Павлик В. А.

Здійснення заходів з
контролю за виконанням
Міської цільової програми
сприяння в забезпеченні
діяльності судів загальної
юрисдикції та інших
судових органів у місті
Києві на 2011 � 2015 роки, а
також при необхідності
внесення змін до неї

упродовж 2013 року Заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Пузанов О. Г.,  начальник
управління з питань
правоохоронної роботи,
запобігання та протидії корупції
Київської міської державної
адміністрації Боднар В. Є.

Голова комісії
Павлик В. А.

Здійснення заходів з
контролю за виконанням
Програми поліпшення
організації підготовки
громадян до військової
служби, приписки до
призовної дільниці,
призову на строкову
військову службу та
військово�патріотичного
виховання молоді на 2011 �
2015 роки, а також при
необхідності внесення змін
до неї

упродовж 2013 року Київський міський військовий
комісар Дублян О. В.

Голова комісії
Павлик В. А.

Розгляд актів
прокурорського реагування

упродовж 2013 року Суб'єкти подання проектів
рішень Київради з зазначених
питань

Голова комісії
Павлик В. А.

Розгляд заяв депутатів
Київської міської ради
щодо обрання їх до складу
постійних комісій Київради
та підготовка відповідних
проектів рішень

упродовж 2013 року Постійна комісія Київради з
питань правопорядку,
регламенту та депутатської етики

Голова комісії
Павлик В. А.

Про затвердження змін і
доповнень до цільової
програми "Питна вода
міста Києва на 2011 � 2020
роки"

II півріччя 2013 року Перший заступник голови
Київської міської державної
адміністрації Мазурчак О. В.,
директор Департаменту
житлово�комунальної
інфраструктури Новицький Д. Ю.

Голова комісії
Бондар Ю. І.

Питання життєдіяльності
ПАТ "Київгаз"

упродовж 2013 року Перший заступник голови
Київської міської державної
адміністрації Мазурчак О. В.,
директор Департаменту
житлово�комунальної
інфраструктури Новицький Д.
Ю.,  голова правління ПАТ
"Київгаз" Горовий С. О.

Голова комісії
Бондар Ю. І.

Питання життєдіяльності
ПАТ "Київводоканал"

упродовж 2013 року Перший заступник голови
Київської міської державної
адміністрації Мазурчак О. В.,
директор Департаменту
житлово�комунальної
інфраструктури Новицький Д.
Ю.,  голова правління �
генеральний директор ПАТ
"Київводоканал" Ченчевий В. Г.

Голова комісії
Бондар Ю. І.

Питання життєдіяльності
ПАТ "Київенерго" та ЗАТ
"Екостандарт"

упродовж 2013 року Перший заступник голови
Київської міської державної
адміністрації Мазурчак О. В.,
директор Департаменту
житлово�комунальної
інфраструктури Новицький Д.
Ю.,  генеральний директор ПАТ
"Київенерго" Фоменко О. В.,
голова правління ЗАТ
"Екостандарт" Коляда Ю. І.

Голова комісії
Бондар Ю. І.

9. Постійна комісія
Київради з
питань
промисловості,
інноваційної та
регуляторної
політики

Розгляд, надання
пропозицій та підготовка
експертних висновків щодо
регуляторного впливу
внесених проектів
регуляторних актів
постійними комісіями
Київради та виконавчим
органом Київради
(Київською міською
державною адміністрацією)
згідно з планом діяльності
Київської міської ради з
підготовки проектів
регуляторних актів на 2013
рік

січень � грудень
2013 року

Постійні комісії Київради,
структурні підрозділи
виконавчого органу Київради
(Київської міської державної
адміністрації)

Голови постійних
комісій Київради

Про затвердження
Київської міської програми
розвитку промисловості на
інноваційній основі на 2013
� 2016 роки

червень 2013 року Заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Голубченко А. К.,  директор
Департаменту промисловості та
розвитку підприємництва
Денисюк Л. В.

Голова комісії
Шовкун І. В.

Про розгляд концепції
створення у м. Києві
міської кредитно�
гарантійної установи

серпень 2013 року Заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Голубченко А. К.,  директор
Департаменту промисловості та
розвитку підприємництва
Денисюк Л. В.

Голова комісії
Шовкун І. В.

Про розгляд питання щодо
організації проведення
спільно з ДП
"Укрметртестстандарт"
регіонального етапу
Всеукраїнського конкурсу
якості продукції (товарів,
робіт, послуг) � "100
кращих товарів України" у
2013 році в м. Києві та
залучення підприємств до
участі у ньому

вересень 2013 року Заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Голубченко А. К.,  директор
Департаменту промисловості та
розвитку підприємництва
Денисюк Л. В.

Голова комісії
Шовкун І. В.

Про участь промислових
підприємств м. Києва в
рамках Програми
"Київська якість" в конкурсі
"Столичний стандарт якості"
спільно з Київською
торгово�промисловою
палатою

березень 2013 року Заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Голубченко А. К.,  директор
Департаменту промисловості та
розвитку підприємництва
Денисюк Л. В.

Голова комісії
Шовкун І. В.

Про популяризацію
продукції промислових
підприємств м. Києва
шляхом їх залучення до
участі у регіональних та
міжнародних виставкових
заходах

грудень 2013 року Заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Голубченко А. К.,  директор
Департаменту промисловості та
розвитку підприємництва
Денисюк Л. В.

Голова комісії
Шовкун І. В.

10. Постійна комісія
Київради з
питань торгівлі,
підприємництва,
громадського
харчування та
послуг

Про створення Міського
центру надання
адміністративних послуг,
затвердження Положення
про Міський центр надання
адміністративних послуг та
районні центри надання
адміністративних послуг,
регламенти їх роботи

упродовж 2013 року Заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Голубченко А. К.,  директор
Департаменту промисловості та
розвитку підприємництва
Денисюк Л. В.

Голова комісії
Сенчук В. В.

Про перелік
адміністративних послуг,
які видаються через
Міський центр надання
адміністративних послуг та
районні центри надання
адміністративних послуг

упродовж 2013 року Заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Голубченко А. К.,  директор
Департаменту промисловості та
розвитку підприємництва
Денисюк Л. В.

Голова комісії
Сенчук В. В.

Про припинення діяльності
комунального
підприємства "Ріко"
виконавчого органу
Київради (Київської
міської державної
адміністрації)

упродовж 2013 року Заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Голубченко А. К.,  директор
Департаменту промисловості та
розвитку підприємництва
Денисюк Л. В.

Голова комісії
Сенчук В. В.

Про встановлення в місті
Києві режиму роботи
підприємств, установ та
організацій сфери
обслуговування, в тому
числі закладів торгівлі,
ресторанного господарства
та сфери послуг

упродовж 2013 року Заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Голубченко А. К.,  директор
Департаменту промисловості та
розвитку підприємництва
Денисюк Л. В.

Голова комісії
Сенчук В. В.

Про Правила торгівлі на
ринках у місті Києві

упродовж 2013 року Заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Голубченко А. К.,  директор
Департаменту промисловості та
розвитку підприємництва
Денисюк Л. В.

Голова комісії
Сенчук В. В.

Про внесення змін до
статуту комунального
підприємства виконавчого
органу Київради (Київської
міської державної
адміністрації) "Київські
ринки"

упродовж 2013 року Заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Голубченко А. К.,  директор
Департаменту промисловості та
розвитку підприємництва
Денисюк Л. В.

Голова комісії
Сенчук В. В.

Про внесення змін до
статуту комунального
підприємства виконавчого
органу Київради (Київської
міської державної
адміністрації) "Міський
магазин"

упродовж 2013 року Заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Голубченко А. К.,  директор
Департаменту промисловості та
розвитку підприємництва
Денисюк Л. В.

Голова комісії
Сенчук В. В.
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Розгляд проектів рішень щодо
створення та функціонування
тимчасових контрольних
комісій Київради

упродовж 2013 року Суб'єкти подання проектів
рішень Київради з
зазначених питань

Голова комісії
Павлик В. А.

Заслуховування звіту
керівника ГУ МВС України в
м. Києві щодо охорони
громадського порядку за 2012
рік

I квартал 2013 року Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пузанов О. Г.,  начальник
управління з питань
правоохоронної роботи,
запобігання та протидії
корупції Київської
міської державної
адміністрації 
Боднар В. Є., начальник
ГУ МВС України в 
м. Києві Коряк В. В.

Голова комісії
Павлик В. А.

Заслуховування звіту
керівника штабу Київського
міського громадського
формування з охорони
громадського порядку і
державного кордону щодо
результатів роботи та
цільового використання
бюджетних коштів 

упродовж 2013 року Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пузанов О. Г.,  начальник
управління з питань
правоохоронної роботи,
запобігання та протидії
корупції Київської
міської державної
адміністрації 
Боднар В. Є., керівник
штабу Київського
міського громадського
формування з охорони
громадського порядку і
державного кордону
Шацький Д. М. 

Голова комісії
Павлик В. А. 

Участь у конференціях,
семінарах, робочих групах
тощо відповідно до
функціональної
спрямованості постійної
комісії 

упродовж 2013 року Члени постійної комісії
Київради з питань
правопорядку,
регламенту та
депутатської етики 

Голова комісії
Павлик В. А. 

12. Постійна комісія
Київради з питань
культури та туризму 

Про встановлення надбавок
до заробітної плати
(посадового окладу)
працівникам закладів
культури і мистецтва міста
Києва 

січень 2013 року Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Новохатько Л. М.,
директор Департаменту
культури Зоріна С. І. 

Заступник голови
комісії Толубицький
О. П. 

Про внесення змін до рішень
Київської міської ради від
23.12.2012 № 414/5226, від
24.05.2012 № 578/7815, від
05.04.2012 № 387/7724 

лютий 2013 року Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Новохатько Л. М.,
директор Департаменту
культури Зоріна С. І. 

Заступник голови
комісії Толубицький
О. П. 

Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від
14.07.2011 № 378/5765 

квітень 2013 року Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Новохатько Л. М.,
директор Департаменту
культури Зоріна С. І. 

Заступник голови
комісії Толубицький
О. П. 

Про надання театрально�
видовищному закладу
культури "Колесо" земельної
ділянки для експлуатації та
обслуговування будівлі на
вул. Андріївський узвіз, 8 у
Подільському районі м. Києва 

червень 2013 року Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Новохатько Л. М.,
директор Департаменту
культури Зоріна С. І. 

Заступник голови
комісії Толубицький
О. П. 

Про надання Музею історії
міста Києва земельної
ділянки для експлуатації та
обслуговування будівлі на
вул. Б. Хмельницького, 7 у
Шевченківському районі 
м. Києва 

вересень 2013 року Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Новохатько Л. М.,
директор Департаменту
культури Зоріна С. І. 

Заступник голови
комісії Толубицький
О. П. 

Про внесення змін до Міської
цільової програми розвитку
туризму в м. Києві до 2015
року 

січень � лютий,
вересень � жовтень
2013 року 

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Мазурчак О. В.,
начальник управління
туризму Слишик Т. Ф. 

Заступник голови
комісії Толубицький
О. П. 

13. Постійна комісія
Київради з питань
сім'ї, молоді та
спорту 

Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від
20.09.2012 № 5/8289 "Про
затвердження Міської
цільової програми підтримки
сім'ї та молоді на 2012 � 2016
роки" 

упродовж 2013 року Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Новохатько Л. М.,
директор Департаменту
освіти і науки, молоді 
та спорту 
Добровольська О. М. 

Голова комісії
Наумко В. М. 

Про створення Київського
міського центру та районних
центрів фізичного здоров'я
населення "Спорт для всіх" 

упродовж 2013 року Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Новохатько Л. М.,
директор Департаменту
освіти і науки, молоді 
та спорту 
Добровольська О. М. 

Голова комісії
Наумко В. М. 

Про затвердження статутів
дитячо�юнацьких спортивних
шкіл міста 

упродовж 2013 року Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Новохатько Л. М.,
директор Департаменту
освіти і науки, молоді 
та спорту 
Добровольська О. М. 

Голова комісії
Наумко В. М. 

Про визначення закладів
фізичної культури і спорту,
розташованих у м. Києві,
яким встановлюються пільги
щодо сплати податку на
земельну ділянку 

упродовж 2013 року Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Новохатько Л. М.,
директор Департаменту
освіти і науки, молоді 
та спорту 
Добровольська О. М. 

Голова комісії
Наумко В. М. 

Про ліквідацію Державного
підприємства "Молодість" 

упродовж 2013 року Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Новохатько Л. М.,
директор Департаменту
освіти і науки, молоді 
та спорту 
Добровольська О. М. 

Голова комісії
Наумко В. М. 

II. Постійні комісії
Київської міської
ради 

Контроль за виконанням
доручень виборців,
депутатських запитів, рішень
Київради 

упродовж 2013 року Перший заступник,
заступники голови
Київської міської
державної адміністрації,
керівники структурних
підрозділів виконавчого
органу Київради
(Київської міської
державної адміністрації) 

Голови постійних
комісій Київради 

III. Постійні комісії
Київської міської
ради

Заслуховування звітів
посадових осіб місцевого
самоврядування та інших
підзвітних, підконтрольних
Київраді посадових осіб

упродовж 2013 року Перший заступник,
заступники голови
Київської міської
державної адміністрації,
керівники структурних
підрозділів виконавчого
органу Київради
(Київської міської
державної адміністрації)

Голови постійних
комісій Київради

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 31 березня 2011 року № 100/5487 

“Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади
міста Києва на 2011 — 2012 роки”

Рішення Київської міської ради № 59/9116 від 28 лютого 2013 року
Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини шостої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�

їні”, з метою забезпечення запланованих надходжень до бюджету міста Києва Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Внести до додатка 1 до рішення Київської міської ради від 31 березня 2011 року № 100/5487 “Про Програму приватизації комунального майна
територіальної громади міста Києва на 2011 — 2012 роки” такі зміни:

1.1. Скасувати позицію 160 розділу “Перелік об’єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які під$
лягають приватизації шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом”:

1.2. Позиції 16 та 136 розділу “Перелік об’єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підляга$
ють приватизації шляхом викупу” викласти в такій редакції:

1.3. Позицію 201 розділу “Перелік об’єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом” викласти в такій редакції:

160 Окреме індивідуально визначене
нерухоме майно 
у складі: 
— нежилі будинки

м. Київ, вул. Тропініна, 10:
� літ. “А”
� літ. “Б”
� літ. “В” 
� літ. “Г”
� літ. “Д”

501,1
37,2
68,1
138,6
5,4

16 Нежилі приміщення 
ФОП Казін Ю. О.

м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 32�а, літ. “А1” 76,9

136 Машиномісце № 22, 
Сущенко А. С.

м. Київ, вул. Московська, 46/2, літ. “А” 15,9

2. Доповнити додаток 1 до рішення Київської міської ради від 31 березня 2011 року № 100/5487 “Про Програму приватизації комунального майна
територіальної громади міста Києва на 2011 — 2012 роки” переліком об’єктів згідно з додатком до цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності.

201 Нежилий будинок м. Київ, вул. Велика Житомирська, 19, літ. “А” 1637,6

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Додаток
до рішення Київської міської ради від 28.02.2013 № 59/9116

Доповнення до додатка 1 до рішення Київської міської ради 
від 31 березня 2011 року № 100/5487 

“Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва 
на 2011 — 2012 роки”

1. Доповнити перелік об’єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації
шляхом викупу, новими позиціями такого змісту:

2. Доповнити перелік об’єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації
шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом новими позиціями такого змісту:

№
п/п

Назва об'єкта Адреса об'єкта Площа, кв. м Примітки 

1 2 3 4 5 

Група "А", викуп

138 Нежилі приміщення ТОВ "Центральні театральні каси" м. Київ, вул. Хрещатик, 21, літ. "А" 13,9

139 Нежилі приміщення ПП "Витач" м. Київ, просп. Героїв
Сталінграда, 26�а 

132,0 

140 Нежилі приміщення Український фонд міжнародного
молодіжного співробітництва "Лідер" 

м. Київ, вул. Червоноармійська,
44, літ. "А" 

39,6

141 Нежилі приміщення ТОВ "Радість плюс" м. Київ, вул. Маршала
Тимошенка, 2�г, літ. "А"

228,9

142 Нежилі приміщення ФОП Загривенко В. В. м. Київ, вул. Хрещатик, 21, літ. "А" 4,8

143 Нежилі приміщення ФОП Сеннікова О. І. м. Київ, вул. Маршала
Тимошенка, 11�б, літ. "П"

22,1

№
п/п

Назва об'єкта Адреса об'єкта Площа, кв. м Примітки 

1 2 3 4 5 

Група "А", аукціон

221 Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Терещенківська, 13, літ. "А" 181,6

222  Нежилі приміщення  м. Київ, вул. Будівельників, 43/12, літ. "А" 43,1

223  Нежила будівля м. Київ, вул. Червоноармійська, 4, літ. "Б"  1037,0 

224 Нежилі приміщення м. Київ, бульв. Верховної Ради, 22, літ. "А" 143,3

225 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Інститутська, 17/5�19, літ. "А" 218,0

226 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Рейтарська, 17 82,7

227 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Терещенківська, 17�г 202,2

228 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Терещенківська, 17�в 161,5

229 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Лютеранська, 3 79,3

230 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Городецького, 11�б 49,8

231 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Шовковична, 7�а 14,0

232 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Артема, 79 28,0

233 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Рейтарська, 17 40,0

234 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Рейтарська, 17 75,2

235 Нежилий будинок м. Київ, вул. Голосіївська, 4 217,56

236 Нежилі приміщення м. Київ, просп. Перемоги, 60, літ. "А" 677,9

237 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Тургенєвська, 74, літ. "Б" 261,6

238 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Хмельницького Богдана, 50, літ. "А" 90,9

239 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Воровського, 14 42,0

240 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Блюхера, 12 137,81

241 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Артема, 48, літ. "А" 38,0

242 Нежиле приміщення м. Київ, вул. Кудрі Івана, 10 20,4

243 Нежилі приміщення м. Київ, просп. Повітрофлотський, 36, літ. "А" 75,1

244 Нежилі приміщення м. Київ, бульв. Дружби народів, 32 60,6

245 Нежилі приміщення м. Київ, бульв. Дружби народів, 32 32,3

246 Нежилі приміщення м. Київ, пл. Бессарабська, 7�а 21,5

247 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Лук'янівська, 29�а 517,0

248 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Хмельницького Богдана, 68�б 65,8

249 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Хмельницького Богдана, 63 104,2

250 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Пушкінська, 24 310,3

251 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Щербакова, 54 71,4

252 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Довженка, 14�б 145,4

253 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Оболонська, 38 120,0
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 9 квітня 2013 року

У Музеї історії Києва зібрали
роботи, присвячені столиці
Меценатів запрошують поповнити колекцію новими творами
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

У М зеї історії міста Києва в рам ах
прое т "Київ назавжди. Kyiv forev-
er" від рилася е спозиція, що пред-
ставляє артини провідних ласи ів
та с часних митців. Головна тема
робіт — наше місто, йо о архіте т ра
та меш анці. Всіх небайд жих иян
за ли ають підтримати прое т та
придбати нові роботи фонди м -
зею, щоб збере ти мистець е бачен-
ня Києва для наст пних по олінь.

У п’ятницю на урочисте відкриття виставки за�

вітали знані художники, мистецтвознавці, колек�

ціонери, представники міської влади. "Реалізація

проекту "Київ назавжди. Kyiv forever" стала мож�

ливою завдяки столичним меценатам, які дбають

про культурну спадщину рідного міста,— заува�

жив заступник голови КМДА Віктор Корж.— Та�

кож проект дає можливість молодим художникам

заявити про себе. Переконаний, що ініціатива

міської влади стане доброю традицією".

Проект розвитку муніципальної колекції творів

про Київ "Київ назавжди. Kyiv forever", що прохо�

дить під патронатом голови КМДА Олександра

Попова, має на меті відобразити історичні віхи

становлення і розвитку столиці, зберегти зразки

високого мистецтва, що показують, яким був і є

Київ для нащадків. "На жаль, ми багато років не

збираємо в музеях твори мистецтва, зокрема ті,

які увічнюють наше рідне місто Київ,— зазначив

ректор Національної академії мистецтва і архітек�

тури Андрій Чебикін.— Нарешті ми спромоглися

виставити гідні роботи сучасників і сподіваємося

на підтримку меценатів".

Загалом бажання взяти участь у проекті виявили

40 різних авторів, які надали понад 200 робіт. З них

експертна рада відібрала 46 живописних творів 23

художників. Переважна більшість присвячена київ�

ським краєвидам: на картинах постають Хрещатик,

Бесарабка, Поділ, Володимирський собор та Ки�

єво�Печерська лавра, Видубичі та Китаєва Пустинь.

"Більшість моїх робіт демонструють види Ки�

єво�Печерської лаври, де й знаходиться студія,—

розповів "Хрещатику" художник Іван Пилипен�

ко.— Лавру відвідують люди з усього світу, і бага�

то моїх картин вже роз’їхалися по ньому".

А ось Юрій Качків приїхав у Київ у 2004 році і з

тих пір залюбки малює центр міста. "Всі роботи я

створюю за один раз, це мої враження від міста,

часто зображую Андріївський узвіз та його меш�

канців,— поділився з "Хрещатиком" митець.—

Крім того, я намагаюся зберегти історію столиці.

Адже на деяких моїх роботах зображені будівлі,

яких уже немає".

Основним завданням проекту "Київ назавжди.

Kyiv forever" є поповнення фондової колекції Му�

зею історії міста Києва кращими творами сучас�

них майстрів живопису. Міська влада звертається

до киян�меценатів, небайдужих до культури та іс�

торичної спадщини, з проханням підтримати

проект та придбати для музею роботи, тим самим

збагативши його фонди.

Вже відомо, що колекція Музею історії міста

Києва поповнилася шістьма творами сучасних

майстрів. Серед нового надбання — 4 картини ху�

дожника Юрія Єрмоленка, це портрети видатних

киян Бориса Патона, Миколи Амосова, Олек�

сандра Архипенка та Ігоря Сікорського. Також

найближчим часом до музею передадуть 2 роботи

з колекції відомого митця, майстра акварелі Юрія

Хіміча.

Окрім картин сучасних художників, вперше

за останніх десять років кияни та гості столиці

можуть побачити невідому музейну фондову

колекцію творів живопису провідних київських

майстрів радянської доби. Серед них — твори

Сергія Шишка, Володимира Орловського, Сер�

гія Світославського, Григорія Світлицького,

Федора Коновалюка та інших митців, які довго

залишалися недоступними для широкого зага�

лу.

Виставка проекту "Київ назавжди. Kyiv forever"

відкрита для гостей та мешканців столиці до 15

квітня за адресою: вул. Б. Хмельницького, 7

Мистець і полотна ласи ів та с часних х дожни ів демонстр ють історію Києва: йо о архіте т р
та життя меш анців
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Відповіді на сканворд 

Заява про е оло ічні наміри та наслід и б дівництва
Релі ійна ромада У раїнсь ої Православної Цер ви парафії на честь Святої Трійці

Голосіївсь ом районі м. Києва має намір здійснити б дівництво льт рно-
просвітниць о о центр з храмом на честь Святої Трійці зі сл жбово-поб товими та
осподарсь ими приміщеннями на перетині в л. Шота Р ставелі та в л. Жилянсь ої
Печерсь ом районі м. Києва.

К льт рно-просвітниць ий центр з храмом та поб товими приміщеннями передбачений
для розвит льт рно о та д ховно о життя ромади районі розміщення об'є та.
Б дівництво відб ватиметься на земельній ділянці площею 0,3822 а (з ідно з державним
а том на право постійно о орист вання земельною ділян ою, зареєстрованим Головним
правлінням земельних рес рсів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради від 12.12.2012
№02-9-00149). За альна площа заб дови с ладатиме 4263,8 в. м, з них 1420,07 в. м —
площа храм , 2843,73 в. м — площа льт рно-просвітниць о о центр . Кіль ість
олінопри лонних місць храмі — 200. Гранично доп стима висота об'є та — 47–55 м.
Прое т передбачає влашт вання безпечних під'їздів для автотранспорт та трот арів для
р х пішоходів.

З ідно з прое том об'є т є е оло ічно безпечним, не підпадає під санітарн ласифі а-
цію дод. 4 ДСП-176 і нормативної санітарно-захисної зони не потреб є. За рах но
оптимізації прое тних рішень при ви онанні природоохоронних заходів та санітарних норм
об'є т пра тично не б де здійснювати ш ідливо о вплив на нав олишнє середовище.
Б дівництво не призведе до значно о вплив на водне середовище. Після за інчення
б дівництва план ється бла о стрій території.

Замовни зобов'яз ється:

- проводити ре онстр цію, б дівництво та е спл атацію об'є та прое тованої
відповідності з нормами і правилами охорони НС і вимо е ое спертизи;

- період ре онстр ції, б дівництва та е спл атації с воро дотрим ватись техноло ічних
режимів на всіх етапах, ви ористов вати сі заходи по зниженню вплив на нав олишнє
середовище, систематично онтролювати робот інженерно о обладнання;

- вивозити б дівельне сміття відповідно з лімітами Держ правління е обезпе и;

- про всі відхилення та аварійні випад и не айно сповіщати сл жб Держна ляд
м. Києва;

- по завершенню б дівництва — провести бла о стрій території.

У зв'яз із зростанням мінімальної заробітної плати, цін на енер орес рси, матеріали
тощо ТОВ "Ковальсь а-Житлосервіс" повідомляє, що тарифи на посл и з тримання
б дин ів і спор д та приб дин ових територій, розраховані з ідно з Поряд ом,
затвердженим постановою КМУ від 01.06.2011 №869, подані до Київсь ої місь ої
державної адміністрації на затвердження. Стр т ра, періодичність та стро и надання
цих посл відповідають вимо ам розпорядження ВО КМР (КМДА) від 09.03.2011№307.

Пропозиції та за важення приймаються в ТОВ "Ковальсь а-Житлосервіс" за
адресою: в л.Чавдар, 3 та за телефоном 220-04-87 протя ом 19-ти алендарних
днів після виход о олошення з ідно з на азом Міністерства ре іонально о розвит ,
б дівництва та житлово- ом нально о осподарства У раїни віл 30.07.2012 № 390.

Се ретаріат Київсь ої місь ої ради
о олош є он рс на заміщення ва антної посади оловно о

спеціаліста відділ адрової роботи та з питань сл жби в ор анах
місцево о самовряд вання (V ате орія).

Основні валіфі аційні вимо и до андидатів встановлюються відповідно до
Поряд проведення он рс на заміщення ва антних посад державних
сл жбовців, затверджено о постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.02.02
№169 та з ідно з Типовими професійно- валіфі аційними хара теристи ами посад
державних сл жбовців.

Особи, я і відповідають основним валіфі аційним вимо ам, подають до
он рсної омісії та і до менти: заяв на часть он рсі, в я ій зазначається про
ознайомлення заявни а із встановленими за онодавством обмеженнями щодо
прийняття на сл жб та проходження сл жби в ор анах місцево о самовряд вання;
заповнен особов арт (форма П-2ДС) з відповідними додат ами; опії
до ментів про освіт , засвідчені встановленом за онодавством поряд ; опію
першої та др ої сторіно паспорта ромадянина У раїни, засвідчені адровою
сл жбою; відомості про доходи та зобов'язання фінансово о хара тер щодо себе
та членів своєї сім'ї за 2012 рі ; дві фото арт и розміром 4x6 см.

Термін подання до ментів — 30 алендарних днів від дня п блі ації о олошення
про он рс. Інформація щодо он ретних ф н ціональних обов'яз ів та мов оплати
праці надається додат ово.

До менти приймаються за адресою: 01044, м. Київ-44, в л. Хрещати , 36, . 913
(на он рс). Телефон для довідо 279-30-46.

У зв'яз із зростанням мінімальної з/п, цін на енер орес рси, матеріали тощо,
ТОВ "РАДА 2" повідомляє, що тарифи на посл и з тримання б дин ів і спор д та при-
б дин ових територій, розраховані з ідно з Поряд ом, затвердженим постановою КМУ від
01.06.2011 № 869, подані до Київсь ої місь ої державної адміністрації на встановлення.
Стр т ра, періодичність та стро и надання посл відповідають вимо ам розпорядження
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь а місь а державна адміністрація) від
09.03.2011 № 307 та розміщені на інформаційних стендах під'їздах б дин ів.

За важення і
пропозиції прий-
маються на адре-
с : в л. Дра ома-
нова, 17 до 19
вітня 2013 ро

У зв'яз із зростанням мінімальної з/п, цін на енер орес рси, матеріали тощо,
ТОВ "РАДА 6" повідомляє, що тарифи на посл и з тримання б дин ів і спор д та при-
б дин ових територій, розраховані з ідно з Поряд ом, затвердженим постановою КМУ від
01.06.2011 № 869, подані до Київсь ої місь ої державної адміністрації на встановлення.
Стр т ра, періодичність та стро и надання посл відповідають вимо ам розпорядження
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь а місь а державна адміністрація) від
09.03.2011 № 307 та розміщені на інформаційних стендах під'їздах б дин ів.

За важення і
пропозиції прий-
маються на адрес
в л. Дра оманова,
17 до 19 вітня
2013 ро .

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Козелець Ганн Віталіївн та Козелець о о
Оле сандра Валерійовича в с дове засідання в я ості відповідачів справі № 757/3262/13-ц за
позовом п блічно о а ціонерно о товариства "Дельта Бан " до Козелець ої Ганни Віталіївни,
Козелець о о Оле сандра Валерійовича про стя нення забор ованості за редитним до овором,
я е призначено на 19 вітня 2013 ро о 14.00 за адресою: м. Київ, в л. М. Гайцана, 4, аб. 413
( олов ючий с ддя Со олов О.М.)

У разі неяв и в с дове засідання відповідачів: Козелець ої Ганни Віталіївни, остання відома
адреса: м. Київ, в л. Предславинсь а, 51, в. 65 та Козелець о о Оле сандра Валерійовича,
остання відома адреса: м. Київ, в л. Анрі Барбюса, б д. 56/2, в. 72, відповідно до ст. 169 ЦПК
У раїни, справа б де роз лян та за їх відс тності.

Київсь а місь а державна адміністрація повідомляє, що за
рез льтатами он рс із зал чення інвестора до б дівництва
пар ін з об'є тами транспортної інфрастр т ри та/або
обсл ов вання населення на просп. А адемі а Палладіна, 23
Святошинсь ом районі переможцем визначено ТОВ "Пар ін -
Київ", рез льтати затверджені розпорядженням Київсь ої місь ої
державної адміністрації від 04.04.2013 № 461.

Управління праці та соціально о захист населення Печерсь ої районної
в місті Києві державної адміністрації о олош є он рс на заміщення
ва антних посад:

- оловно о спеціаліста відділ праці та соціально-тр дових відносин (2 посади);

- спеціаліста І ате орії відділ персоніфі овано о облі піль ;

- оловно о спеціаліста відділ прийом ромадян (тимчасова).

До он рс запрош ються особи з вищою освітою та досвідом роботи. Для часті в он рсі
необхідно протя ом місяця з дня оп блі вання о олошення зверн тися за адресою: м. Київ, в л.
Цитадельна, 4/7, . 11, тел. 280-69-98.

До ва и Савч Володимира Дмитровича!
Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає вас с дове засідання в я ості відповідача по

цивільній справі за позовом ПАТ КБ "ПриватБан " до Савч Володимира Дмитровича про
стя нення забор ованості, я е призначено на 18 вітня 2013 ро о 19.30 і відб деться за
адресою: м. Київ, в л. М. Гайцана, 4, аб. 404, під олов ванням с дді Ісаєвсь ої Олени
Володимирівни.

Ви зобов’язані повідомити с д про причини неяв и.
Наслід и неяв и в с дове засідання передбачені ст. 169 ЦПК У раїни.
С ддя О.В. Ісаєвсь а

Солом'янсь ий районний с д м. Києва (м. Київ, в л. М. Кривоноса, 25, аб. 14.)
ви ли ає на 9.30 19.04.2013 ро Донс ова Дмитра Оле овича, Донс ов Татіан Оле івн ,
Донс ова Оле а Ві торовича я відповідачів по цивільній справі за позовом Донс ова
Віталія Ві торовича до Донс ова Дмитра Оле овича, Донс ової Татіани Оле івни, Донс ова
Оле а Ві торовича про визнання особи та ою, що втратила право орист вання жилим
приміщенням.

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.

Посвідчення др жини (чолові а) опі на померло о ромадянина із числа (лі відато-
рів/померлих), смерть я о о пов’язана з чорнобильсь ою атастрофою, ате орія 1,
серія А, № 513798 на ім’я Черно с Ганни Савелівни вважати недійсним.

Кон рс проводиться Департаментом е ономі и та інвести-
цій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ою місь-
ою державною адміністрацією) відповідно до рішення Київ-
сь ої місь ої ради від 24.05.2007 № 528/1189 "Про затвер-
дження Положення про порядо проведення інвестиційних он-
рсів для б дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо об'є -

тів житлово о та нежитлово о призначення, незавершено о б -
дівництва, інженерно-транспортної інфрастр т ри міста Киє-
ва" та розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації
від 10.05.2012 № 764 "Про проведення інвестиційно о он р-
с із зал чення інвестора до встановлення (б дівництва)
атра ціон "Колесо о ляд " з с п тніми об'є тами обсл -
ов вання біля М зею води на території Центрально о
пар льт ри і відпочин ".

1. Інформація про об'є т інвест вання:

1.1. Об'є том інвест вання є встановлення (б дівництво) ат-
ра ціон "Колесо о ляд " з с п тніми об'є тами обсл ов ван-
ня біля М зею води на території Центрально о пар льт ри
та відпочин із бла о строєм приле лої території.

1.2. С ладові Об'є та інвест вання:

- встановлення (б дівництво) атра ціон "Колесо о ляд ";

- бла о стрій приле лої території пар (відповідно до про-
е т );

- встановлення атра ціон "Політ над У раїною";

- розміщення зони дитячо о дозвілля з афе;

- встановлення (б дівництво) афе "Фро ";

- встановлення (б дівництво) афе з о лядовим майданчи-
ом.

1.3. Орієнтовна площа земельної ділян и — 1,5 а (з врах -
ванням приле лої території)

1.4. Орієнтовні техні о-е ономічні по азни и об'є та інвес-
т вання:

1.5. Остаточні техні о-е ономічні по азни и визначити відпо-
відно до затверджено о прое т .

2. У ладання з переможцем інвестиційно о до овор
та о ремі йо о мови:

2.1. Переможець он рс — Інвестор визначається рішен-
ням постійно діючої он рсної омісії по зал ченню інвесторів
(далі — Комісія) та затвердж ється розпорядженням Київсь ої
місь ої державної адміністрації.

2.2. Замовни ом під отовчих (перед он рсних) робіт є о-
м нальне підприємство "Київсь е інвестиційне а ентство".

2.3. Замовни ом реалізації прое т (б дівництва) є Цен-
тральний пар льт ри та відпочин (далі — Замовни ).

2.4. Замовни забезпеч є оформлення правовстановлюю-
чих до ментів на право орист вання земельною ділян ою та
отримання інших дозвільних до ментів, необхідних для вста-
новлення (б дівництва) Об'є та інвест вання.

2.5. Встановлення (б дівництво) Об'є та інвест вання відб -
вається відповідно до ладено о інвестиційно о до овор (та
інших пов'язаних до оворів/ од, разі необхідності) між Інвес-
тором, Замовни ом та ор анізатором он рс . Умовами інвес-
тиційно о до овор , в межах чинно о за онодавства У раїни,
може передбачатись деле вання частини прав та обов'яз ів
Замовни а Інвестор .

2.6. Термін реалізації інвестиційно о прое т повинен б ти
не більше нормативно о, що визначається прое тно- ошторис-
ною до ментацією. Інвестор (переможець он рс ) зобов'яз -
ється розробити, по одити та затвердити встановленом по-
ряд прое тно- ошторисн до ментацію ( т. ч. чер овість
введення о ремих об'є тів в е спл атацію) не пізніше, ніж через
12 місяців з дня ладання інвестиційно о до овор . Першою
чер ою має б ти передбачено встановлення (б дівництво) ат-
ра ціон "Колесо о ляд " та бла о стрій території. Термін реа-
лізації першої чер и — до 24.08.2013.

2.7. При прое т ванні врах вати вимо и онцепції Єдино о
пішохідно-велосипедно о т ристично о маршр т від Володи-
мирсь ої ір и до Києво-Печерсь ої лаври (з ідно з розпоряд-
женням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) від 07.05.2012 № 739 "Про ре-
онстр цію пішохідної зони від пар "Володимирсь а ір а" до
Києво-Печерсь ої лаври") та перспе тиви розвит др ої чер-
и М зею води (КП "Водний інформаційний центр"), по одивши
прое т із Департаментом містоб д вання та архіте т ри.

2.8. На підставі затвердженої прое тної до ментації протя-
ом 30 днів з момент її затвердження сторони до овор визна-
чають рафі фінанс вання та реалізації прое т шляхом підпи-
сання додат ової оди до інвестиційно о до овор , я а б де
йо о невід'ємною частиною.

2.9. Інженерні мережі, я і належать до ом нальної власнос-
ті територіальної ромади м. Києва і попадають в зон встанов-
лення (б дівництва), в становленом поряд демонт ються і
за ошти інвестора створюються нові, необхідні для ф н ціон -
вання об'є та інвест вання та я і в подальшом передаються до
ом нальної власності територіальної ромади м. Києва вста-
новленом поряд .

2.10. Після введення об'є та інвест вання (або о ремих йо-
о с ладових частин з ідно з чер овістю, передбаченою прое -
тно- ошторисною до ментацією) в е спл атацію Інвестор в с-
тановленом поряд оформляє на ньо о (на них) право влас-
ності, рім інженерних мереж, я і після за інчення б дівельних
робіт передаються та зарахов ються до власності територіаль-
ної ромади міста Києва, я це передбачено п. 2.9.

2.11. Після ви онання Інвестором мов інвестиційно о до-
овор та введення Об'є та інвест вання (або о ремих йо о
с ладових частин з ідно з чер овістю, передбаченою прое тно-
ошторисною до ментацією) в е спл атацію Інвестор та За-
мовни , разі необхідності, опрацьов ють земельно-правові
питання встановленом за оном поряд .

3. Основні мови он рс :

3.1. Фінанс вання Інвестором сіх витрат, пов'язаних з про-
е т ванням, б дівництвом та введенням Об'є та інвест вання в
е спл атацію.

3.2. Надання часни ом он рс он рсно о забезпе-
чення — арантії бан щодо забезпечення ви онання ним
зобов'язань перед місь им бюджетом, я і передбачені
пп. 3.3.-3.4.

3.3. Сплата ор анізатор он рс внес ( оштів) на ство-
рення соціальної та інженерно-транспортної інфрастр т ри
міста Києва розмірі не менше 5% від за альної орієнтовної
вартості встановлення (б дівництва) об'є та інвест вання без
рах вання ПДВ, що становить 933,33 тис. рн, разі визнання
часни а переможцем (Інвестором). Кошти сплач ються Інвес-
тором наст пном поряд :

- 16,7% (155,5 тис. рн) — до 30.06.2013;

- 16,7% (155,6 тис. рн) — до 30.09.2013;

- 16,7% (155,6 тис. рн) — до 31.12.2013;

- 50% (466,7 тис. рн) — після повної реалізації та остаточ-
но о ви онання інвестиційно о прое т з ідно з затвердженою
прое тно- ошторисною до ментацією.

3.4. Компенсація ор анізатор он рс витрат, пов'язаних з
під отов ою та проведенням інвестиційно о он рс , розмірі
1% від за альної орієнтовної вартості встановлення (б дівниц-
тва) об'є та без рах вання ПДВ, що становить 186,67 тис. рн,
разі визнання часни а переможцем (Інвестором), сплач єть-

ся протя ом 10 (десяти) робочих днів з дня ладання інвести-
ційно о до овор .

3.5. Кошти, сплачені Інвестором в я ості омпенсації ор ані-
затор он рс витрат, пов'язаних з під отов ою та проведен-
ням інвестиційно о он рс , розмірі 1% від за альної орієн-
товної вартості встановлення (б дівництва) об'є та інвест ван-
ня без рах вання ПДВ, поверненню не підля ають.

3.6. Компенсація переможцем он рс (Інвестором) замов-
ни ви онання під отовчих (перед он рсних) робіт ( ом наль-
ном підприємств "Київсь е інвестиційне а ентство") за:

3.6.1. розроб орієнтовних техні о-е ономічних по азни ів,
передпрое тних пропозицій, що сплач ється/відш одов ється
замовни під отовчих (перед он рсних) робіт відповідно до
представлено о ним ошторис не пізніше 10 (десяти) робочих
днів з дня набрання чинності інвестиційним до овором розмі-
рі 97 595,29 рн з ПДВ;

3.7. Компенсація переможцем он рс (Інвестором) За-
мовни (Центральном пар льт ри та відпочин ) за:

3.7.1. оформлення правовстановлюючих до ментів на зе-
мельн ділян , необхідн для реалізації прое т та витрат на її
тримання (орендна плата та/або інші платежі за право орис-
т вання земельною ділян ою) б де відш одов ватись Інвесто-
ром до припинення взаємних зобов'язань між Інвестором та
Замовни ом відповідно до представлених ошторисів, але не
пізніше 10 (десяти) робочих днів з надання Замовни ом Інвес-
тор відповідних до ментів;

3.7.2. витрати, понесені на проведення інстр ментальних ін-
женерно- еодезичних та інженерно- еоло ічних робіт до почат-

встановлення (б дівництва) об'є та інвест вання, сплач ють-
ся/відш одов ються Замовни відповідно до представлено о
ним ошторис , але не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня
надання Замовни ом Інвестор відповідних до ментів.

3.8. Компенсація переможцем он рс (Інвестором) витрат
Замовни (Центральном пар льт ри та відпочин ) за т-
римання території відповідно до розроблено о паспорт е с-
пл атації території в частині територій, на я их встановлюються
с ладові об'є та інвест вання.

3.9. Сплата реєстраційно о внес в розмірі 2 550,00 рн
(дві тисячі п'ятсот п'ятдесят ривень) на розрах н овий рах но
№31515934700001 в ГУ ДКСУ м. Києві, МФО 820019, од
ЄДРПОУ 37993783, одерж вач — ГУ ДКСУ м. Києві. Кошти,
сплачені часни ом он рс в я ості реєстраційно о внес ,
поверненню не підля ають.

3.10. Переможцем он рс визнається часни , пропози-
ція я о о відповідає мовам он рс та я ий запропон вав
найбільш ви ідні мови для територіальної ромади м. Києва.

3.11. Інвестиційний до овір ладається протя ом 30 ален-
дарних днів з дня отримання переможцем он рс а цепт
он рсних пропозицій. Я що протя ом 30 алендарних днів пе-
реможець інвестиційно о он рс відмовився від підписання
до овор , вис ває неприйнятні мови підписання інвестиційно-
о до овор , рішення про переможця інвестиційно о он рс
с асов ється встановленом поряд .

3.12. Після ладання інвестиційно о до овор , разі необ-
хідності, Інвестор спільно із Замовни ом ладають інші оди,
необхідні для реалізації інвестиційно о прое т , з ідно з чинним
за онодавством.

3.13. Переможець он рс (Інвестор) зобов'яз ється що-
вартально в письмовій формі подавати ор анізатор он рс
інформацію щодо стан реалізації інвестиційно о прое т в ці-
лом та о ремих йо о етапів за формою, наданою ор анізато-
ром он рс .

3.14. Контроль за діяльністю інвестора з бо Київсь ої
місь ої державної адміністрації здійснюється Замовни ом.

3.15. Ор анізатор он рс має право розірвати до овір в
односторонньом поряд випад неви онання або неналеж-
но о ви онання Інвестором зобов'язань, передбачених пп. 2.6,
2.8, 3.1., 3.3-3.4., 3.6-3.8., 3.13 мов он рс , або інших мов
інвестиційно о до овор .

3.16. У разі неви онання Інвестором зобов'язань за інвес-
тиційним до овором за пропозицією ор анізатора он рс або
Замовни а питання розірвання інвестиційно о до овор вино-
ситься на роз ляд Комісії.

3.17. Після роз ляд Комісією та прийняття нею рішення
ор анізатор он рс повідомляє Інвестора про:

- необхідність без мовно о ви онання мов інвестиційно о
до овор протя ом 30 алендарних днів;

- терміни розірвання інвестиційно о до овор разі не с -
нення Інвестором пор шень йо о мов.

У разі не с нення Інвестором пор шень мов інвестиційно о
до овор протя ом 37 алендарних днів з дня направлення ор-
анізатором он рс на адрес Інвестора, зазначен в інвести-
ційном до оворі, повідомлення про розірвання, до овір б де
вважатись розірваним.

3.18. У разі с нення Інвестором пор шень мов інвестицій-
но о до овор Інвестор листом повідомляє ор анізатора он-
рс та Замовни а про ви онання фінансових зобов'язань та

надає інформацію про фа тичне ви онання робіт з ідно з
мовами інвестиційно о до овор .

4. Кон рсна до ментація часни ам он рс видається
за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім. 612,
тел.: 202-72-66, 202-76-78 (понеділо — п'ятниця з 10.00 до
16.00) протя ом 14 алендарних днів з дня о олошення он-
рс при наявності до мента, що підтвердж є сплат час-

ни ом реєстраційно о внес . День оп блі вання о олошення
про проведення он рс в ЗМІ вважається днем йо о о оло-
шення.

5. Кон рсні пропозиції подаються часни ами он рс
особисто або через повноважених осіб протя ом 14 алендар-
них днів з дня о олошення он рс за адресою: 01044, м. Київ,
в л. Хрещати , 36, ім. 612, тел.: 202-72-66, 202-76-78 (понеді-
ло — п'ятниця з 10.00 до 16.00). День оп блі вання о оло-
шення про проведення он рс в ЗМІ вважається днем йо о
о олошення.

6. За отриманням роз'яснень та додат ової інформації що-
до об'є тів інвест вання звертатись за адресою: 01044,
м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім. 612, тел.: 202-72-66, 202-76-78
(понеділо -п'ятниця з 10.00 до 16.00).

Назва
Одини-
ця ви-
мір

Кіль ість/
орієнтовна
площа

Вартість
за од/м2

За альна
орієнтовна
вартість,
рн (з ПДВ)

Атра ціон
"Колесо
о ляд "

од.
( омпл.)

1 14 000 000 14 000 000

Бла о стрій
території

а

Відповідно
до прое т ,
проте не
менше 1,5

Відповідно
до прое т ,
проте не
менше
100 рн

Відповідно
до прое т ,
проте не
менше

1 500 000

Атра ціон
"Політ над
У раїною"

од.
( омпл.)

1 3 865 000 3 865 000

Зона дитячо о
дозвілля з афе

м2 550 2 000 1 100 000

Кафе "Фро " м2 250 4 300 1 075 000

Кафе з
о лядовим
майданчи ом

м2 200 4 300 860 000

За альна орі-
єнтовна вар-
тість встанов-
лення (б дів-
ництва) об'є -
та, рн (з ПДВ)

22 400 000
( т. ч. ПДВ
3 733 333,3)

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА

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

№ п/п Адреса б дин розмір тариф , рн/ в.м

1
В л. Срібно ільсь а, 12 4,9825

Тариф для першо о поверх 4,2973

2
В л. Рев ць о о, 9 4,6108

Тариф для першо о поверх 4,1486

№ п/п Адреса б дин розмір тариф , рн/ в.м

1
Б льв. Лесі У раїн и, 7-А 5,4718

Тариф для першо о поверх 4,3545

2
Б льв. Лесі У раїн и, 7-Б 5,7577

Тариф для першо о поверх 5,1144

№п/п Адреса б дин Тариф рн/м2 в
місяць

Тариф рн/м2 в місяць
для першо о поверх

Дарниць ий район

1. в л. М.Бажана, 10 3,60 3,07
2. в л. М.Бажана, 12 3,60 3,07
3. в л. М.Бажана, 14 3,60 3,02
4. в л. Б.Гмирі, 2 3,63 3,09
5. в л. Б.Гмирі, 4 3,62 3,12
6. в л. Б.Гмирі, 6 3,62 3,10
7. в л. Княжий затон, 21 4,47 4,09
8. в л. Срібно ільсь а, 2-а 3,31 2,94
9. в л. Миш и, 12 4,8 3,66

Голосіївсь ий район
10. в л. Касіяна, 2/1 3,5 3,06

Печерсь ий район
11. в л. Барбюса, 16 3,45 3,05
12. в л. Оль инсь а, 6 6,96
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Температура +1°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 72 %

Температура +8°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 54 %

Температура +1°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 75 %

Прогноз погоди на 9 квітня 2013 року

У ОВНІВ йде “перезавантаження” на вн трішньом плані з по-
дальшими дебютами. Я доро оберете, та е й матимете щастя.
Головне, аби це не завдало ш оди близь им людям, отрих від
ваших революційних “вибри ів” с цільні стреси та оловний біль.
Зважте всі “за” і “проти”, дисциплін йте свій олосальний енер о-
потенціал і зап с айте творчі та любовні стріли.
ТЕЛЬЦЯМ слід збавити оберти, триматися від п блічних дефі-

лювань. За онспір йтеся, відійдіть тінь і займайтеся тим, що ви-
ма ають обставини, вони нес ть армічн причин : пожинатимете
те, що олись посіяли. Не ц райтеся ч жих проблем — то ваш ло-
піт, ви цап відб вайло! Власне б ття бажано збері ати в таємни-
ці — правильне рішення визріє лише в тиші подалі від людсь их
заздрісних очей.
БЛИЗНЯТА, д ховна єдність з обранцем, спільність інтересів,

чесність і бла ородство — запор а ідилії в шлюбі, ділових союзах.
С млінно тя ніть сл жбово о воза (щасливі шанси бл ають на
тр довом фронті), вчасно відпочиваючи, аби не підірвати здо-
ров’я. Правильно розставте а центи в др жній сфері, т т витає
братерсь ий д х модернізацій: “хтось” відсіється (стос н и себе
вичерпали), а п ста ва ансія заповниться особами, я і потрібні
вам для про ресивно о розвит .
У РАКІВ революція в ар’єрі набирає нових барв, все с р п -

льозно обміз йте, насамперед змініть власн поведін , прибор-
авши а ресивні спалахи. Вип с ати на волю войовничий д х —
небезпечно, бо саме він і спрово є не аразди. Слід врахов вати
ч жі запити, тоді й власні інтереси не постраждають.
ЛЕВИ, підніміться над дійсністю, станьте орлом, я ом з висо-

ти видно всі переш оди, можливості їх подолання та перспе тиви
спіх — майб тнє в ваших р ах. І знайте: найдос оналіше ба-
читься здале ! Ідеали та пере онання переживають спішн
трансформацію, том зробіть ревізію життєвих цінностей, вам по-
трібен новий філософсь ий “ став”, аби без завад ро вати в
майб тнє.
ДІВИ, вашом житті розпочинається трансформаційна фаза,

не розпалюйте пристрастей, дійте таємно, тихше їдеш — далі б -
деш. Пам’ятайте, що ви залежні від рес рсів (моральних, матері-
альних, енер етичних, роз мових) інших людей. Вони платять і за-
мовляють м зи .
ТЕРЕЗИ, не міняйте оней на переправі, а змініть своє ставлен-

ня до ділових партнерів, шлюбних обранців. Нині вони верховодять
і “роблять” по од ! Необережно ин те спересердя слово може
стати за вас ою онфлі тів, заварите свар ами аш — сьорбати-
мете її д же дов о. Дося айте мир в партнерстві за б дь-я цін !
СКОРПІОНАМ слід помір вати, я почистити Ав ієві онюшні

на роботі, де на опичилося чимало завалів, в сл жбовій сфері йде
процес “перезавантаження”, за я им намічається зміна фахової ді-
яльності, нові обов’яз и та ділові повноваження. Втім, нині ви до
роботи я до танців, тож все б де аразд я з адровими переста-
нов ами, та і з фінансовою оплатою. Ладьте з оле ами, робіть
посл и тим, хто просить, тоді й вам в с р тн мить завжди при-
йд ть на поміч.
СТРІЛЬЦІВ в любовній сфері очі є приємне “преображення”,

внаслідо я о о вам с дилося знов за охатися давньо о с п т-
ни а, або пірн ти нове захоплення. Запалена свіч а охання па-
лах отітиме протя ом місяця, освітлюючи ваш життєвий шлях та
наповнюючи серце енер ією бла одаті.
КОЗОРОГИ, стос н и “бать и-діти” ся н ть рад са ипіння, по-

треб ючи “трансформації”, нама айтеся ладити з рідними, адже
ви — однієї рові, і саме нині, оли проявляться спад овані риси
хара тер , треба ритично та об’є тивно поставитися до непоро-
з мінь сім’ї, паралельно провадж ючи в життя свої ідеї. Ваше
майб тнє в р ах домочадців.
ВОДОЛІЇ, проявлять мистецтво майстра імпровізацій, ви орис-

тавши сит ації та ці аві знайомства з ви одою для себе. За словом
до ишені лізти не треба, дотепність, інтеле т альний шарм, мін-
ня пере онати стан ть для вас найліпшими помічни ами. Я що
стос н и з имось себе вичерпали, радо “спис йте” їх в архів.
РИБИ, зробіть ревізію приб т ів та витрат, поряд йте потре-

би та можливості де схибили з “дай” і “на”?.. Я що хочете прод -
тивно працювати, арно заробляти й не поповнити лави безробіт-
них, слід ардинально “переформат вати” Е о, змінити ставлення
до робочих обов’яз ів та працедавців. Нині ви ди т єте мови і за-
мовляєте м зи ! Не промахніться з ви ідними діловими пропози-
ціями, я і вже є чи ось-ось з’являться

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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ранок день вечір

"Динамо" не змогло 
переграти "Шахтар"
У Києві відбулося центральне протистояння чемпіонату України
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У неділю на столичном
НСК “Олімпійсь ий” прой-
шов матч за частю двох
най ращих оманд першо-
сті “Динамо” та “Шахта-
ря”. Я і належить з стрі-
чам та о о рівня, ра с -
проводж валася величез-
ною іль істю острих мо-
ментів, непост пливою бо-
ротьбою та дещо невпев-
неними діями арбітрів. По-
при те, що першими від-
рили рах но равці “Ди-
намо” (відзначився Андрій
Ярмолен о), иянам не
вдалося втримати перева-
. Два оли нападни а

“Шахтаря” Генріха Мхіта-
ряна принесли перемо
остям. У підс м ра за-
вершилася з рах н ом 1:2.

Такої кількості вболівальників, як

у неділю, НСК “Олімпійський” не

бачив давно. Навіть фінальний матч

Євро�2012 між збірними Іспанії та

Італії не зміг похизуватися таким

аншлагом. Однак протистояння між

київським “Динамо” та донецьким

“Шахтарем” — двома найкращими

командами незалежної України —

здавна стали справжнісінькою бит�

вою не лише клубів, а й різних фут�

больних традицій.

Перші хвилини зустрічі команди

провели у так званій “розвідці”. І

хоча обидва колективи провели по

атаці, взяття воріт було відкладено

до 10�ої хвилини. Автором першого

голу став Андрій Ярмоленко. Олег

Гусєв відкрився у штрафному май�

данчику і прострілив уздовж воріт,

захисники “Шахтаря” спробували

вибити м’яч, але невдало, і шкіряна

куля дісталася нападнику “Дина�

мо”, а далі справа залишилася лише

за майстерністю самого Яромоленка

— і він не підвів!

Після голу швидкість гри значно

підвищилася. Футболісти не шкоду�

вали ані себе, ані суперника. І за та�

кого перебігу подій на перші ролі

вийшли “люди в чорному”.

Протягом наступних 15 хвилин

головний арбітр матчу Віталій Году�

лян показав гравцям обох команд 

5 жовтих карток. Часом ці попере�

дження викликали неабияке здиву�

вання не лише у самих футболістів, а

й у тренерських штабів як “Дина�

мо”, так і “Шахтаря”.

Однак завдяки діям Віталія, фут�

болісти приборкали емоції і про�

довжили більш�менш коректну бо�

ротьбу.

Спірний епізод, що стався ближ�

че до завершення першого тайму

викликав неабиякий резонанс у ко�

лі футбольних фахівців. На 40�ій

хвилині матчу в одній з атак госпо�

дарів поля півзахисник “Шахтаря”

Фернандіньо ненавмисне “зняв” з

нападника “Динамо” Андрія Ярмо�

ленка бутсу. Гравець київського

клубу спробував взутися на полі,

однак рефері попросив його зроби�

ти це за межами газону. Надалі ав�

тор першого голу не мав можливо�

сті вступити у боротьбу протягом 

3 хвилин і за цей час його команда

пропустила м’яч.

Обуренню футболістів і тренер�

ського штабу “Динамо” не було

меж: невже іще одне вітчизняне

дербі не пройде без суддівських по�

милок? Однак все виявилося наба�

гато прозаїчніше, і саме в цьому

епізоді арбітр діяв у рамках регла�

менту. Про що засвідчив й сам Ан�

дрій Ярмоленко: “У перерві я запи�

тав у Віталія Годуляна про цей епі�

зод. Виявилося, що так як я зали�

шав поле через проблеми з екіпі�

ровкою, то за правилами міг повер�

нутися тільки після зупинки гри.

Виходить, якби гра тривала півго�

дини, я б півгодини стояв біля лі�

нії, сказав суддя”.

В останньому пункті рекоменда�

цій “Правило 4 — екіпірування” го�

вориться: у разі будь�яких проблем з

екіпіруванням гравцеві дозволяється

повернутися на поле тільки в той мо�

мент, коли м’яч вийшов з гри. Отже,

можна зробити висновок — рефері

діяв згідно з правилами. Разом з тим,

часто говорять про “дух матчу” і в

цьому випадку дії арбітра, який за�

лишив киян у меншості протягом

тривалого часу, важко виправдати.

На початку другого тайму кияни

спробували повернути собі перевагу

і навіть створили дві, як�то кажуть,

стовідсоткові нагоди, які не реалізу�

вав Браун Ідейє. Спочатку нігерієць

у вигідній позиції влучив у перекла�

дину, а потім взагалі пробив повз во�

рота. А ось “Шахтар” свій шанс ви�

користав і у підсумку відсвяткував

перемогу з рахунком 2:1
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Цей день в історії 9 квітня

1860 – франц зь ий винахідни
Ед ард-Леон С отт де Мартінвілл
зробив перший а діозапис, я ий
збері ається паризь ом архіві
1921 – Ялті засновано м зей

Чехова
1930 — Нью-Йор вперше

п блічно продемонстровано ро-
бот відеотелефона. Між офісами
омпаній Bell Laboratories і AT&T
встановлено зв'язо , що дозволяв
співрозмовни ам не тіль и ч ти,
але й бачити одне одно о
1974 – Керчі сп щено на вод

перший радянсь ий с пертан ер
«Крим»
1989 – амери анець Д лас Ен-
елбарт на ороджений почесним
призом Массач сетсь о о техно-
ло ічно о інстит т (500 тисяч до-
ларів) за винайдення омп'ютер-
ної миші (1968 рі )

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Гра між "Динамо" та "Шахтарем" с проводж валася вели ою іль істю пор шень правил

У Києві відбувся 
фестиваль дитячої 
творчості "Баттерфляй"
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У неділю в приміщенні У раїнсь о о дом пройшов фес-
тиваль на підтрим дітей із вадами зор . Захід від-
б вся за допомо и ООН та КМДА, ор анізатором я о о
став Фонд Дениса Силантьєва. Усі прис тні стали свід-
ами незаб тньо о дійства — талановиті м зи анти з
вадами зор та зір и естради по аз вали свої вміння.

Зокрема трубач Іван Нечай, вихованець школи�інтернату № 11 м. Києва,

виконав соло на пісню “Ніч яка місячна”, а бронзовий призер танцюваль�

ного Євробачення, переможець проекту “Танці з зірками”, “Танцюю для

тебе” Сергій Костецький допомагав йому у цьому своїм танцем. Також до�

сить зворушливим був виступ зовсім юних флейтистів ансамблю “Натхнен�

ня”.

Звичайно, жоден з учасників фестивалю не залишився без подарунків та

грошових грантів. Всі нагороди талановиті діти отримували з рук визнаних

артистів. Серед почесних гостей були Ада Роговцева, Ольга Сумська, пред�

ставник ООН в Україні, глава Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні

Юкіе Моку, переможець шоу “Голос країни” Іван Ганзера та багато інших

відомих особистостей.

Варто зазначити, що “перший млинець” виявився зовсім не “гливким”,

в усіх присутніх залишилися лише приємні спогади.

“Це перший фестиваль “Баттерфляй”. Ми відвідали вісім столичних ін�

тернатів, в яких виявилося багато талановитих дітей. Тепер такі заходи пла�

нуватимуться щороку”,— розповіла Інна Силантьєва, директор “Фонду

підтримки молодіжного та олімпійського плавання Дениса Силантьєва”.

Також зі своїми сподіваннями поділився й сам пан Силантьєв. “На по�

чатку створення фонду у мене була мрія розвивати спорт в Україні. Але для

розвитку дитини необхідна й творчість. Тому ми вирішили розширити свою

діяльність. Щодо нашого дебютного фестивалю, у виборі учасників я керу�

вався своїм досвідом. Ще у 2001 році я захистив дисертацію на тему “Корек�

ція фізичного роз�

витку слабозорих

дітей засобами пла�

вання”, тому з та�

кими дітками я

знайомий дуже дав�

но. Однак навіть у

такому витончено�

му питанні як мис�

тецтво, знайшлося

місце й спорту. Фес�

тиваль ми назвали

“Баттерфляй”: з од�

ного боку — це гар�

ний тендітний ме�

телик, а з іншого —

мій улюблений

стиль плавання”,—

поділився своїми

думками пан Си�

лантьєв

Ш олярі з імназії № 75 Вадим Рат шний та Дар’я
Карпець ви онали пісню "Малень а любов"
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