
Міська влада підтримає людей 
з особливими потребами
Дискусійні питання щодо діяльності організацій інвалідів винесуть 
на обговорення Київради

Мережа дозвільних центрів
Києва прийняла мільйонного
відвідувача
Центри розширюють спектр своїх послуг, а з червня оформлятимуть 
закордонні паспорти
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

За півтора ро своєї
роботи Місь ий до-
звільний центр та ме-
режа районних станов
прийняли один мільйон
відвід вачів. Вчора юві-
лейно о щасливчи а
особисто привітав оло-
ва КМДА Оле сандр
Попов. Він повідомив,
що в планах і надалі
збільш вати іль ість
посл , я і ияни змо-
ж ть отримати через
мереж дозвільних за-
ладів.

Зранку 9 квітня в Міському

дозвільному центрі, що знахо�

диться на Дніпровській набе�

режній, 19�б, керівництво міста

та представники ЗМІ чекали на

ювілейного мільйонного відвід�

увача. За щасливим збігом об�

ставин ним став журналіст газе�

ти “Сегодня” Олександр Мару�

щак, який за допомогою дер�

жавного реєстратора записува�

вся на консультацію. Особисто

привітав ювілейного відвідувача

голова КМДА Олександр По�

пов та вручив йому цінний по�

дарунок — планшет, аби, корис�

туючись новітніми технологі�

ями, журналіст ще менше часу

витрачав на отримання необхід�

них документів.

Ще два відвідувачі установи,

яким трішки забракло везіння

для перемоги, отримали запро�

шення на виступ Віденського

філармонічного академічного

оркестру, який відбудеться 12

квітня в Національному палаці

“Україна”. Наразі в мережі Ін�

тернет кожен киянин може

здійснити запис до електрон�

ної черги за допомогою елек�

тронного кабінету та в режимі

реального часу відслідковувати

її проходження.

Очільник міськадміністрації

також ознайомився з роботою

дозвільного центру та переві�

рив, як надається новий вид

послуг — запис до дитячого са�

дочка комунальної форми

власності. Такі послуги район�

ні центри надають з 1 квітня.

Сервіс користується неаби�

якою популярністю — за перші

п’ять днів ним уже скориста�

лися більше тисячі осіб.

Розширювати перелік послуг,

які кияни зможуть отримати в

дозвільних центрах, планують і

надалі. Так, за словами Олек�

сандра Попова, до кінця травня

в усіх 11 установах можна буде

отримати паспорт громадянина

України та закордонний проїз�

ний документ.

“Ми постійно аналізуємо

звернення киян та розширю�

ємо перелік послуг, які нада�

ють центри. Найближчим ча�

сом підпишемо договір із Дер�

жавною міграційною службою,

тож уже до кінця травня в цих

дозвільних установах можна

буде отримати закордонний

паспорт і паспорт громадянина

України. На це є добра воля та

взаєморозуміння обох сторін

процесу”,— зазначив Олек�

сандр Попов.

До речі, з 2012 року пілотний

проект з видачі цих документів

проводиться в Деснянському

районі міста. За словами пер�

шого заступника директора

Департаменту промисловості

та розвитку підприємництва

Миколи Поворозника, на сьо�

годні в даному відділенні мож�

на оформити паспорт громадя�

нина України, вклеїти фото�

графію до нього, оформити

проїзний документ дитини,

провести реєстрацію місця

проживання та місця перебу�

вання особи.

“Затримка вийшла лише з

видачею закордонних паспор�

тів, адже для їх оформлення не�

обхідно спеціальне обладнан�

ня, яке дозволяє на місці сфо�

тографувати людину та отрима�

ти її електронний підпис. Зараз

спільно з Державною міграцій�

ною службою всі ці питання

вирішуються, тож у зазначені

строки все справно працювати�

ме в усьому місті”,— запевнив

пан Поворозник.

Зазначимо, реформування

сфери надання адміністратив�

них послуг міста розпочалося з

відкриття 31 жовтня 2011 року

Міського дозвільного центру.

Впродовж першого кварталу

2012 року було відкрито 10

районних центрів, де наразі

можна отримати 69 адміністра�

тивних послуг та 23 послуги

міського рівня

Голова КМДА Оле сандр Попов привітав мільйонно о відвід вача Місь о о дозвільно о центр , що знаходиться на Дніпровсь ій набережній, 19-б,
та вр чив йом цінний подар но

У номері

Пам’ятник Магдебурзькому праву
реставрують
До 1025-річчя Хрещення Р сі б де реставровано

пам’ятни Ма деб рзь ом прав і відремонтовано
сходи, що вед ть до мон мента з Володимирсь о о
звоз , повідомив в ефірі теле анал “Київ” олова
КМДА Оле сандр Попов. “Ми все зробимо для то о,
щоб до 1025-річчя Хрещення Р сі цей об’є т б в
оновлений і з точ и зор бла о строю, і з точ и зор
дост пності иянам та т ристам, адже сходи до
пам’ятни а Ма деб рзь ом прав пра тично зр йно-
вані. Вони вже ба ато ро ів не е спл ат ються”,—
під реслив олова КМДА. Та ож він зазначив, що
місь а влада план є об’єднати це місце і Поштов
площ оновленою набережною, додавши елементи
де оративно о освітлення, облашт вавши трот арне
мощення, зробити йо о поп лярним і майб тньом
проводити різноманітні льт рні заходи поблиз Ко-
лони. Днями Оле сандр Попов підписав розпоря-
дження про реабілітацію (реставрацію) сходів до
пам’ятни а Ма деб рзь ом прав Подільсь ом
районі. Замовни ом ви онання робіт визначено КП
“Дире ція реставраційно-відновлювальних робіт”

“Київзеленбуд” представив свою
продукцію на VIII Міжнародній 
виставці
З 9 до 11 вітня 2013 ро Міжнародном вистав-
овом центрі триватиме VIII Міжнародна спеціалізо-
вана вистав а з віт ово о бізнес , садівництва,
ландшафтно о дизайн та флористи и “Flowers &
HorTech Ukraine & CIS 2013”. У заході візьме часть
ом нальне об’єднання “Київзеленб д”. У рам ах
е спозиції “М ніципальне озеленення” 10 районних
ом нальних підприємств з тримання зелених наса-
джень столиці представили інформаційні пла ати про
напрям и діяльності, прод цію з оранжерейно-теп-
личних осподарств, товари народно о поб т влас-
но о виробництва тощо. Дизайнери підприємства та-
ож створили за альн віт ов омпозицію площею
90 м2. У рам ах вистав ово о центр фахівці відтво-
рили міні-с вер-алею з пар овими лавами, деревами
та численними л мбами. Для цьо о б ло ви ориста-
но понад 6 000 одиниць віт ової розсади

Триває реєстрація учасників 
4(го Київського міжнародного 
марафону
Місь а влада запрош є иян дол читися до мас-

штабно о спортивно о заход , я ий пройде Києві 28
вітня цьо о ро . В рам ах ле оатлетично о мара-
фон відб деться ласичний забі в лицями міста на
42 м, марафон-естафета, в личний забі на 10 м, сі-
мейний забі на 5 м, забі и для дітей на 1 м та
500 м. Реєстрація часни ів на ласичний забі припи-
няється 19 вітня, на забі 10 м та 5 м — 25 вітня.
Отримати стартовий па ет необхідно 27 вітня на Ми-
хайлівсь ій площі з 12.00 до 19.00. Старт є захід не-
ділю, 28 вітня, о 9.00 ран на Михайлівсь ій площі.
Детальніше про мови часті дізнайтеся на офіційно-
м сайті Київсь о о міжнародно о марафон :
www.kyivmarathon.org

У Київському зоопарку народилося
уссурійське ведмежа
13 січня цьо о ро Київсь ом зоопар з’явився

на світ малю сс рійсь о о біло о (Ursus thibetanus
ussurianus) ведмедя. Про поповнення родині ведме-
дів Боба та ведмедиці Бейбі повідомили днями на
офіційном сайті зоопар . Стать ведмежати наразі
невідома. Мама і од є малю а, і т рб ється про ньо-
о самостійно. Малю поч ває себе добре, ці авить-
ся, чим харч ється йо о мама. Наразі Київсь ом
зоопар є 9 ведмедів (породи: сс рійсь ий біло р -
дий, сс рійсь ий б рий, тянь-шансь ий б рий і б -
рий). Усіх їх відвід вачі змож ть побачити др ій по-
ловині вітня

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Серед меш анців Києва чимало тих, хто
потреб є особливої ва и й підтрим и
від місь ої влади — це люди з обмеже-
ними фізичними можливостями. Вони не
в змозі самостійно вирішити свої проб-
леми й звертаються по допомо до
владних стр т р. Саме том щоро е-
рівни и ор анізацій по роботі з інваліда-
ми збираються, аби об оворити на альні
питання й знайти найоптимальніші шляхи
їх вирішення. До чер ово о об оворення
вчора дол чився й заст пни олови
КМДА Ві тор Корж.

За інформацією Управління у справах жінок, інвалі�

дів, ветеранів війни та праці, на сьогодні в Києві нара�

ховується 145 тисяч людей з особливими потребами, з

них майже 8 тисяч — це діти. “43 тисячі інвалідів об’єд�

нані в громадські організації. Вони підтримують один

одного й разом вирішують свої проблеми. Ми також не

стоїмо осторонь їхніх негараздів і завжди готові йти на

контакт і допомагати”,— відзначила “Хрещатику” на�

чальник управління Ірина Голубєва.

На цьогорічну зустріч прийшло близько півсотні ке�

рівників громадських організацій інвалідів. Для керів�

ництва міста вони окреслили найболючіші питання,

зокрема, йшлося про медичну допомогу, оплату праці,

тарифи на комунальні послуги для організацій інвалідів

тощо. Так, наприклад, керівник Київської організації

Українського товариства глухих (УТОГ) Михайло Ле�

вицький розповів, що для людей з глухотою нині акту�

альним є питання працевлаштування. “Існує два під�

приємства, де можуть працювати наші люди, але закла�

ди працюють досить погано, бо немає постійних замов�

лень”,— відзначив пан Левицький. До слова, в Києві

майже 4 тисячі осіб мають вади слуху.

Голова правління Київської організації Українського

товариства сліпих (УТОС) Михайло Новосецький по�

просив міську владу посприяти людям з такою інвалід�

ністю в закупівлі очних протезів, адже коштують вони

близько 700 грн, що прирівнюється до місячної пенсії.

“Ще ми просимо створити в місті хоча б одне лікуваль�

не відділення для людей з тотальною сліпотою, щоби

там були санітарки, які б могли супроводжувати таку

людину”,— зазначив пан Новосецький. До слова, рані�

ше в столиці функціонувало офтальмологічне відділен�

ня, де лікування проходили люди з інвалідністю по зору,

які не можуть пересуватися без супроводу.

Найбільшою ж проблемою для всіх керівників, які зі�

бралися для обговорення наболілих питань, є те, що за

комунальні послуги в приміщеннях, де знаходяться їхні

організації, встановлюється плата як для комерційних

структур. Керівники всіх організацій інвалідів просять

розібратися в цьому питанні й встановити в таких при�

міщеннях лічильники на тепло та воду.

Вислухавши всіх охочих висловитись, а від декого

отримавши письмові прохання, заступник голови

КМДА Віктор Корж наголосив, що місто приділить

максимальну увагу вирішенню цих питань. “З усього

цього загалу ми визначимо кілька найнагальніших

проблем й вирішимо їх найближчим часом,— сказав

пан Корж.— Але є питання, які потребують більш

стратегічного вирішення, наприклад, обговорення на

сесії Київради. Ми відпрацюємо їх усі й поступово бу�

демо вирішувати”.

До того ж, заступник голови КМДА зауважив, що та�

кі зустрічі стануть регулярними
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Новини

У Києві необхідно переобладнати 
35 тисяч касових апаратів
Державна подат ова сл жба на ад є, що, з ідно зі змінами в за о-

нодавстві, з 1 січня 2013 ро с б’є там осподарювання необхідно
подавати до ор анів подат ової сл жби еле тронні опії розрах н ових
до ментів і фіс альних звітних че ів асових апаратів. Я повідомили
“Хрещати ” в прес-центрі ДПС м. Києві, до за інчення ранично о
термін , оли подат ова сл жба не застосов є штрафні сан ції за від-
с тність звітів еле тронної асової стріч и, залишилось менше 3-х мі-
сяців, ос іль и з 1 липня 2013 ро настає відповідальність с б’є тів
осподарювання. Фінансова сан ція с ладає 170 ривень.
На адаємо, для приєднання до еле тронної стріч и існ є два шляхи.

Перший — це придбати асові апарати ново о по оління, я і створю-
ють онтрольн стріч в еле тронній формі та містять вб довані моде-
ми. Інший спосіб — доопрацювати наявні асові апарати, а саме —
придбати необхідні модеми під он ретні моделі РРО для під лючення
їх до мережі Інтернет. В обох випад ах підприємцям необхідно зверта-
тись до Центрів сервісно о обсл ов вання або виробни ів РРО

Міські кладовища готують 
до поминальних днів
Я повідомив начальни Управління рит альних посл Ми ола Ба-

бій, вже проведена робота з прибирання с хостійних та повалених де-
рев, ви отовлено онтейнери для сміття, тривають роботи з очищен-
ня території ладовищ. У намірах фахівців рит альних сл жб — відре-
монт вати 15 в. м металевої о орожі та по рівлі в трьох ромадсь их
вбиральнях (Північно о та Місь о о ладовищ), а та ож здійснити ре-
монт 540 онтейнерів для сміття. Під отовлена необхідна спецтехні а,
я б де задіяно для ви онання робіт із бла о строю. Крім то о, три-
вають роботи з під отов и та п с поливальних водопроводів (88,07
м), ремонт й фарб вання онтейнерів для сміття (661 шт.), о орож,
воріт, хвірто , аро , фасадів, бордюрів, ромадсь их вбиралень. Під
час поминальних днів Управління рит альних посл подбає про вста-
новлення тимчасових 122-х мобільних біот алетних абін на території
ладовищ і забезпечить перевезення пасажирсь им транспортом ро-
мадян похило о ві та інвалідів. На адаємо, що Дні пам’яті на ладо-
вищах триватим ть з 9 до 14 травня 2013 ро

Цифра дня

61 417 600 
пасажирів було перевезено в столиці автобусами за всіма видами
сполучень у січні—лютому 2013 року 
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У парку “Позняки” встановлять 
топіарну фігуру Орла
Я повідомив енеральний дире тор ом нально о об’єднання “Ки-

ївзеленб д” Михайло Царен о, фі р Орла б де встановлено на прос-
пе ті Ми оли Бажана одраз з настанням теплої по оди. Він за важив,
що для ви отовлення топіарної фі ри Орла б ли зал чені спонсорсь і
ошти. “На металевий ар ас влаштов ються березові іл и, я і об-
роблені спеціальним антисептичним і протипожежним засобом. Роз-
мах рил с льпт ри ся ає 13 метрів. Наразі тривають завершальні х -
дожні роботи”,— повідомив Михайло Царен о

Стартував проект “Окуляри для киян”
КП “Фармація” спільно з КМДА започат вало прое т “О ляри для
иян”. Відтепер шести иївсь их апте ах мережі можна придбати о-
ри ючі о ляри для читання. Зо рема соціальна опти а реаліз ється в
Шевчен івсь ом районі: апте а № 1, в л. Володимирсь а, 51/53 (тел.
234-91-09); апте а № 7, в л. Артема, 10 (тел. 272-11-09); апте а
№ 121, в л. Олени Телі и, 19/2 (тел. 440-61-81). Відповідні апте и є й
Печерсь ом районі: апте а № 60, в л. Червоноармійсь а, 101 (тел.

529-03-13); апте а № 114, б львар Др жби Народів, 30/1 (тел. 285-04-
81); апте а № 120, в л. Мечни ова, 7 (тел. 234-82-37). За словами е-
нерально о дире тора КП “Фармація” Оле а Клімова, найближчим ча-
сом план ється розширити перелі та их апте . Нині тривають пере о-
вори щодо в лючення о лярів для читання до перелі товарів, я і
можна придбати за “Карт ою иянина”. Тоді власни и арт и змож ть
пити о ляри для читання в ціновом діапазоні від 30 до 100 рн

При Деснянській РДА створено 
Центр координації волонтерів
Деснянсь а райдержадміністрація для боротьби з наслід ами мож-

ливих підтоплень створила Центр оординації волонтерів з метою
с нення можливих наслід ів не оди. Завдання Центр — набір доб-
ровольців, я і бажають допомо ти міст в реалізації протипавод ових
заходів та спрям вання їх до он ретних місць, де потрібна допомо-
а. Деснянсь а райдержадміністрація запрош є небайд жих меш ан-
ців Деснянсь о о район приєднатися до волонтерсь о о р х . Відпо-
відальним за оординацію волонтерів визначено Дмитра Володими-
ровича Альтмана, телефон 515-66-00. Та ож свою допомо та під-
трим пропон є Деснянсь а районна ор анізація Товариства Черво-
но о Хреста У раїни, я а в разі необхідності отова надати перш ме-
дичн допомо , меди аменти, одя , овдри, аряч їж швид о о
при от вання. Координатором від районної ор анізації Товариства
Червоно о Хреста У раїни вист пає Валентина Петрівна Романю , те-
лефон 518-54-27

Співчуття голови КМДА Олександра Попова 
з приводу смерті 
Олександра Гавриленка
Голова місь держадміністрації висловлює співч ття родині та др -

зям деп тата Київради, заст пни а олови постійної омісії Київради з
питань е оло ічної політи и Гаврилен а Оле сандра Борисовича з
привод йо о передчасної смерті. “Від себе особисто та від імені
всьо о оле тив Київсь ої місь ої державної адміністрації висловлюю
щирі співч ття та слова підтрим и сім’ї, др зям та всім, хто мав честь
знати особисто Оле сандра Борисовича. З пинилося серце висо о-
професійної людини. Для родини, близь их і всієї ромади міста — це
непоправна втрата. Щиро поділяю либо ий см то та біль ваших сер-
дець”,— йдеться співч тті Оле сандра Попова

До столиці з’їдуться кращі 
бігуни світу
Місто посилено готується до IV Київського міжнародного марафону
Ірина ВАСИЛЕВСЬКА
“Хрещатик”

У неділю, 28 вітня, в Ки-
єві відб деться традицій-
ний Міжнародний мара-
фон, я ий цьо о ро про-
водитиметься вчетверте.
Очі ється, що часть
ньом візьм ть понад 2 ти-
сячі атлетів із 40 раїн сві-
т . На переможців че ати-
ме не лише арний на-
стрій, а й с ттєва рошова
вина орода. Адже цьо о
ро призовий фонд зріс
четверо.

Добра спортивна традиція запо�

чаткована в Києві ще у 2010 році,

коли в місті пройшов I Київський

марафон. Тоді на старт вийшли май�

же 550 учасників із 13 країн. “Сього�

дні місто всіляко підтримує розви�

ток легкої атлетики. Зокрема пра�

цюють чотири спеціалізовані легко�

атлетичні школи, п’ять відділень у

комплексних школах. Окрім того,

ми вирішуємо подвійне завдання —

розвиваємо масову фізичну культуру

та спорт вищих досягнень”,— роз�

повів “Хрещатику” заступник голо�

ви КМДА Віктор Корж.

Окрім професіональних спортс�

менів, у марафоні зможуть взяти

участь і прихильники здорового

способу життя. Класичний забіг ста�

новитиме 42 км 195 метрів. У рамках

заходу відбудеться також марафон�

естафета, вуличний забіг на 10 км та

сімейний забіг на 5 км, забіги для ді�

тей на 1 км та 500 м.

“Цього року трасу ми зробили

особливо цікавою. Вона стартує від

Михайлівського золотоверхого мо�

настиря, через вулицю Володимир�

ську добігаємо до бульвару Шевчен�

ка, далі вниз на проспект Перемо�

ги — до вулиці Щербакова, розвер�

таємося, біжимо назад — на вулицю

Саксаганського, потім прямуємо на

НСК “Олімпійський”, після цього

добігаємо до Хрещатика й на ньому

урочисто фінішуємо”,— розповів

президент Федерації легкої атлети�

ки Києва, депутат Київради Віктор

Гринюк.

Він також додав, що Федерація

легкої атлетики України внесла цей

марафон до свого календаря, щоб

спортсмени, які братимуть у ньому

участь і виконають розрядні норми,

могли їх офіційно підтвердити.

Вздовж усієї траси марафону буде

встановлено 10 фан�зон для вболі�

вальників та сцени, де виступати�

муть музичні колективи. Окрім того,

через кожних 5 км траси для учасни�

ків забігу будуть розміщені пункти

харчування та туалети.

За словами голови оргкомітету

Київського міжнародного марафону

Дмитра Черницького, цей забіг від�

різнятиметься від попередніх. “Ми

запросили до участі багатьох спор�

тивних зірок. Серед них і олімпій�

ські чемпіони, і спортсмени�профе�

сіонали з інших країн і континентів,

зокрема з Африки. Ми хочемо, щоб

Київський міжнародний марафон

став гордістю киян, як це відбуває�

ться в інших містах світу — Нью�

Йорку, Бостоні, Берліні, Празі, де

марафони збирають десятки тисяч

учасників”,— наголосив голова орг�

комітету.

Призовий фонд марафону цього

року зріс більше, ніж учетверо, і сяг�

нув 180 тис. грн. У минулому році

він становив 40 тис. грн. Тож пере�

можці змагань отримають по 5 тисяч

доларів за перше місце

Київ пам’ятає про подвиг 
чорнобильців
У столиці відбудеться низка заходів, присвячених 27!м роковинам
катастрофи
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

26 вітня 2013 ро вся
У раїна вшанов ватиме
прижиттєвий подви лі ві-
даторів аварії на Чорно-
бильсь ій АЕС та пам’ять
потерпілих від атастрофи
та її наслід ів. Днями оло-
ва КМДА Оле сандр Попов
підписав розпорядження,
я им затвердив план захо-
дів, пов’язаних із 27-ми
ро овинами тра едії, що
відб д ться в Києві.

Зокрема в загальноосвітніх закла�

дах столиці будуть організовані зу�

стрічі учнів з ліквідаторами наслід�

ків аварії на Чорнобильській АЕС,

виховні години, семінари, “круглі

столи”, конференції, лекції, бесіди,

перегляди тематичних кінофільмів

та екскурсії школярів до Національ�

ного музею “Чорнобиль”.

У міських бібліотеках відбудуться

літературно�мистецькі заходи, при�

свячені 27�м роковинам аварії на

ЧАЕС.

За участі керівництва міста та

районних у місті Києві державних

адміністрацій буде проведено “круг�

лий стіл” з питань соціального та

медичного забезпечення громадян,

які постраждали внаслідок Чорно�

бильської катастрофи.

Заплановано також і відзначення

Днів пам’яті в містах Прип’ять та

Чорнобиль із відвідуванням кладо�

вищ, що залишилися на території

Зони відчуження.

Пам’ятні заходи з нагоди 27�х ро�

ковин аварії на ЧАЕС відбудуться в

усіх районах міста Києва. Заплано�

вані зустрічі з особами, зараховани�

ми до першої категорії постражда�

лих, учасниками ліквідації наслідків

аварії на Чорнобильській АЕС, ева�

куйованими та переселенцями із за�

бруднених територій, з дітьми�інва�

лідами, сиротами тощо. Метою та�

ких зустрічей буде виявлення соці�

альних проблем цих категорій киян

та їх вирішення.

Традиційно відбудуться й офіційні

заходи за участі керівників держави

та міста — покладання квітів, цере�

монії вшанування пам’яті громадян,

які загинули та померли внаслідок

катастрофи.

Так, 26 квітня о 00.55 та о 10.00

відбудуться покладання квітів до

Меморіального кургану героїв Чор�

нобиля на території церкви Св. Ар�

хангела Михаїла УПЦ МП та па�

м’ятного знака “Воїнам Чорнобиля”.

26 квітня об 11.00 відбудуться мі�

тинги�реквієми біля пам’ятного

знака "Героям�чорнобильцям" на те�

риторії Меморіального комплексу

“Героям Чорнобиля” в Деснянсько�

му районі та біля пам’ятника жерт�

вам Чорнобильської трагедії в Свя�

тошинському районі.

О 12.00 26 квітня відбудеться ри�

туал пам’яті з покладанням квітів до

Меморіалу жертвам Чорнобильської

трагедії в Шевченківському районі.

Як повідомила директор Департа�

менту соціальної політики Тетяна

Костюренко, метою запланованих за�

ходів є не лише вшанування пам’яті

потерпілих від аварії та її наслідків, а й

поліпшення соціального та медично�

го захисту громадян, які постраждали

від Чорнобильської катастрофи.

Зокрема передбачається забезпе�

чення якісної диспансеризації гро�

мадян, які постраждали внаслідок

аварії, лікувально�профілактични�

ми закладами Києва.

Крім того, до 27�х роковин матері�

альну допомогу отримають діти,

яким встановлено інвалідність, по�

в’язану з Чорнобильською катастро�

фою (100 осіб по 200 грн кожному),

потерпілі діти�сироти (26 осіб по 200

грн), учасники ліквідації наслідків

аварії на Чорнобильській АЕС — ін�

валіди І групи (430 осіб по 250 грн на

одну особу), вдови (вдівці) померлих

громадян, які постраждали внаслі�

док Чорнобильської катастрофи

(3920 осіб по 250 грн).

Тетяна Костюренко також розпо�

віла, що близько 10 тисяч дітей�чор�

нобильців упродовж місяця (з 25

квітня до 25 травня) зможуть без�

коштовно відвідати Київський зоо�

логічний парк.

Зазначимо, 26 квітня 2012 року на

26�ті роковини аварії на ЧАЕС було

розпочато монтажні роботи зі зве�

дення арки нового конфайнменту

над зруйнованим 4�м енергоблоком

електростанції. Арку висотою в 120

м буде зібрано біля станції, а потім

“натягнуто” на старий саркофаг.

Кошти на будівництво нового

конфайнмента зібрані країнами�до�

норами Чорнобильського фонду

“Укриття”, розпорядником їх є Єв�

ропейский банк реконструкції та

розвитку (ЄБРР). На спорудження

нового конфайнменту планується

витратити майже 990 млн євро. Про�

ект має бути реалізований до жовтня

2015 року

Учасни и прес- онференції, присвяченій проведенню Київсь о о марафон в 2013 році, серед я их і заст пни олови
КМДА Ві тор Корж, розповіли деталі проведення заход

Почесна варта біля пам'ятни а "Жертвам Чорнобильсь ої тра едії", що на розі
проспе т Перемо и й в лиці Чорнобильсь ої
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Київсь а місь а рада с м є з привод передчасної смерті деп тата Київсь ої
місь ої ради Гаврилен а Оле сандра Борисовича, заст пни а олови постійної
омісії Київради з питань е оло ічної політи и, 2009-2011 ро и очолював цю
постійн омісію, та висловлює щирі співч ття йо о рідним та близь им.



Тенденції

Ділові новини

Інфляція в березні 
склала 0 %
Споживчі ціни в У раїні берез-

ні 2013 ро залишилися незмін-
ними після зниження на 0,1 %
лютом та зростання на 0,2 %
січні й р дні. Про це повідомляє
Державна сл жба статисти и.
З ідно з її даними, в річном ви-
мірі — по відношенню до анало-
ічно о місяця 2012 ро — деф-
ляція за підс м ами люто о при-
с орилася до 0,8 % порівнянні з
0,5 % за підс м ами люто о та
0,2 % — за підс м ами січня.
Держсл жба статисти и точнює,
що за перші три місяці 2013 ро
інфляція с лала 0,1 %, тоді я рі
том вона дорівнювала 0,7 %

Власників вантажівок 
змусять платити 
за ремонт доріг
Мінінфрастр т ри та У равто-

дор вивчають ефе тивність впро-
вадження в У раїні еле тронної
системи стя нення плати з вели о-
вантажних транспортних засобів за
проїзд доро ами державно о зна-
чення. Про це повідомляє прес-
сл жба Мінінфрастр т ри. “Про-

їзд вели ова ових вантажіво до-
ро ами, зб дованими 30-50 ро ів
том — серед причин інтенсивно о
р йн вання дорожніх по риттів в
останні ро и. Відта , врахов ючи
міжнародний досвід та задля на-
лежно о тримання е спл атацій-
но о стан дорі , Мінінфрастр т -
ри роз лядає можливість запрова-
дити обов’яз ове справляння пла-
ти з вели ова ових транспортних
засобів для омпенсації ш оди,
завданої проїздом доро ами за-
ально о орист вання державно о
значення”,— зазначається в пові-
домленні. Водночас міністр інфра-
стр т ри Володимир Коза за ва-
жив, що стя вати плат план єть-
ся ви лючно з вели ова ових авті-
во , що прям ватим ть новозб до-
ваними або відремонтованими до-
ро ами. “Плата для автомобілів
масою понад 12 тонн повинна б ти
встановлена лише за р х новими
або відремонтованими доро ами й
при існ ванні альтернативних мар-
шр тів”,— на олосив пан Коза . За
йо о словами, для онтролю за
проїздом та их вантажіво план є-
ться запровадити Спеціальн сис-
тем з ви ористанням техноло ії
GPS

Україномовна “Вікіпедія”
найпопулярніша в світі
У раїномовний се мент інтер-

нет-енци лопедії “Ві іпедія” за
підс м ами березня вийшов на
перше місце в світі за темпами
зростання поп лярності серед
найбільших “Ві іпедій”. Про це
йдеться в повідомленні ви онав-
чо о дире тора ромадсь ої ор-
анізації “Ві імедіа У раїна” Юрія
Перо анича. Зазначається, що за
березень в раїнсь ій “Ві іпедії”
б ло пере лян то 83,5 млн сторі-
но , що на 76 % більше, ніж бе-
резні 2012 ро . В першій світо-
вій п’ятірці за швид істю зрос-
тання відвід ваності та ож “Ві і-
педії” арабсь ою (+64 %), в’єт-
намсь ою (+52 %), російсь ою
(+48 %) та т рець ою (+47 %) мо-
вами. Та ож за підс м ами бе-
резня раїнсь а “Ві іпедія” впер-
ше за по азни ом іль ості пере-
лян тих сторіно вийшла на 18-
те місце серед 285 світових “Ві і-
педій” різними мовами. Водно-
час, за іль істю статей раїн-
сь а “Ві іпедія” продовж є пере-
б вати на 14-м місці в світі, але
розрив із в’єтнамсь ою “Ві іпе-
дією”, що на 13-м місці, за бере-

зень зменшився на 3316 ста-
тей

Погоджено 536 проектів 
за Кіотським протоколом

Міністерство е оло ії та природ-
них рес рсів по одило з Японією
536 прое тів, я і б д ть реалізов -
ватися за ошти, отримані від про-
даж вот на ви иди парни ових
азів рам ах зобов’язань за Кіот-
сь им прото олом. Про це повідо-
мив міністр е оло ії та природних
рес рсів Оле Прос ря ов. “Ста-
ном на 1 вітня з японсь ою сторо-
ною за До оворами продаж оди-
ниць становленої іль ості по о-
джено 536 прое тів 24 ре іонах
раїни”,— с азав він. Міністр до-
дав, що вартість цих прое тів ста-
новить 3 813,5 млн рн, з я их 571
млн рн же профінансовано. З
йо о слів, 529 прое тів з теплоса-
нації об’є тів соціальної сфери б -
д ть завершені до 1 вересня 2013
ро , а решта вели их прое тів —
2014 році. Крім то о, Мінприроди

має намір направити ошти, отри-
мані внаслідо продаж Іспанії
вот на ви ид парни ових азів, на
прое ти з очищення води й вітро-

енер ети и, повідомляють “У раїн-
сь і новини”

Ліквідність банків 
тримається 
на високому рівні
Відсот ові став и за зал чени-

ми оштами продовж ють зни-
ж ватись. За даними щоденної
статисти и НБУ, 1 вітня 2013
ро середньоденна став а за
стро овими депозитами фізич-
них осіб національній валюті
с лала 18,8 %, а відсот ові став-
и за відповідними депозитами
підприємств становили 7,9 %.
Завдя и низь им став ам на
вн трішньом міжбан івсь ом
рин , висо ом рівню пере ла-
дання депозитів населенням, а
та ож се ще помірній редитній
а тивності фінансових станов
процес правління лі відністю
бан івсь ої системи майже не
потреб вав втр чання ре лято-
ра. На д м НБУ, нестабільність
та невизначеність на зовнішніх
фінансових рин ах (зо рема, на
Кіпрі) має обмежений вплив на
бан івсь ий се тор У раїни: бан-
івсь і депозити залишаються

привабливим інстр ментом ін-
вест вання оштів для резиден-
тів раїни, а низь а а тивність
НБУ свідчить про дост пність
рин ових джерел лі відності для
бан івсь их станов

Акцизи й збори хочуть 
підвищити

Міністерство фінансів рам ах
щорічно о пере ляд ставо по-
дат ів і зборів вист пає з ініціати-
вою підвищення а цизів і зборів на
4,8 — 5,5 %. Про це йдеться від-
повідном за онопрое ті, розроб-
леном Мінфіном, повідомляють
“У раїнсь і новини”. Зо рема Мі-
ністерство пропон є підвищити на
4,8 % став подат за перш ре-
єстрацію транспортно о засоб ,
е оло ічно о подат , подат за
земельні ділян и без нормативної
рошової оцін и, збор за орист -
вання радіочастотним рес рсом
У раїни, а та ож на 5,5 % — став-

плати за ви ористання надр для
видоб т орисних опалин. Кабі-
нет Міністрів про ноз є, що надхо-
дження зведений бюджет від а -
цизно о подат становитим ть
41,74 млрд ривень 2013 році

Огляд валютного
ринку в Україні
У квітні долар може дещо 
зміцнитися щодо гривні
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

За про нозами аналіти ів, рс продаж отів ово о до-
лара США в вітні може дещо підвищитися й переб ва-
тиме в діапазоні 8,13-8,175 рн. Тисн ти на ривню,
ймовірно, б д ть виплати за зовнішніми бор ами в роз-
мірі 440 млн доларів, а та ож про нозоване зміцнення
амери ансь ої валюти на світовом рин . Одна зни-
ження інфляційних настроїв в У раїні, а та ож розмі-
щення валютних ОВДП на вн трішньом рин підтри-
м ватим ть стабільність національної валюти.

Євро

Вартість євро на міжнародному ринку в березні знизилася на 1,9 %. Ос�

новний тиск на валюту в цей період, як відзначають аналітики “FOREX

CLUB в Україні”, вчинило рішення Кіпру про введення разового податку

на банківські депозити. Після цього з’явилися побоювання, що тим самим

шляхом можуть піти й інші “проблемні” країни Єврозони. Крім того, нега�

тивно на динаміку євро вплинула макроекономічна статистика зі США, а

також зниження кредитного рейтингу двох найбільших банків Кіпру до де�

фолтного рівня агентством “Fitch”. Курс продажу безготівкового євро в

Україні за минулий місяць знизився на 2,28 % — до 10,438 грн, середній

курс продажу готівкового — на 2,4 %, до 10,52 грн.

Баланс факторів для євро на квітень залишається негативним. За прогно�

зами експертів, діапазон коливання валюти на міжнародному ринку складе

1,2500 — 1,3100. В Україні у цьому випадку, при стабільному курсі долара,

середній курс продажу готівкового євро може коливатися в межах 10,25 —

10,74 грн. Тиск на євро в квітні продовжить надавати ситуація на Кіпрі, а та�

кож макроекономічна статистика.

Долар США

Курс продажу безготівкового долара в Україні за березень знизився на

0,18 % — до 8,134 грн, середній курс продажу готівкового — на 0,02 %, до

8,149 грн. Середній денний обсяг торгів американською валютою за цей пе�

ріод склав 710,59 млн доларів, що на 3,83 % більше, ніж у лютому. Це по�

яснюється тим, що ділова активність у березні, як правило, вища. Стабіль�

ність національної валюти також була пов’язана з відсутністю значущих

платежів України за зовнішніми боргами — всього 296 млн доларів проти

968 млн доларів у лютому. Підтримку гривні минулого місяця надало і роз�

міщення валютних ОВДП на 847,75 млн доларів.

Різниця між середнім курсом продажу готівкового й безготівкового дола�

ра в Україні зменшилася на 0,1 копійки, що вказує на низький попит на ва�

люту в країні та стабілізацію на даному ринку. Тим не менше, такі низькі по�

казники, як правило, призводять до зростання вартості долара в середньо�

строковій перспективі. Портфель ОВДП, що належить нерезидентам, за бе�

резень збільшився на 18,77 % — до 5,659 млрд грн.

Курс продажу готівкового долара США у квітні, за оцінками аналітиків,

може дещо підвищитися й перебуватиме в діапазоні 8,13�8,175 грн. Тисну�

ти на гривню, ймовірно, будуть виплати за зовнішніми боргами в розмірі

440 млн доларів, а також прогнозоване зміцнення американської валюти на

світовому ринку. Підтримуватиме гривню зниження інфляційних настроїв

у країні, а також розміщення валютних ОВДП на внутрішньому ринку.

Російський рубль

Курс продажу безготівкового рубля в березні знизився на 1,84 % — до

0,262 грн, середній курс продажу готівкового — на 1,79 % — до 0,264 грн. Го�

ловною причиною здешевлення рубля в Україні стало зростання вартості

долара США на ринку “Forex” на тлі несподіваної заяви з боку Кіпру про

можливе введення податку на депозити.

Вартість рубля в Україні й світі в поточному місяці залежатиме від ситу�

ації на Кіпрі. Діапазон коливання середнього курсу продажу готівкової ро�

сійської валюти в цей період, імовірно, складе 0,258�0,26 грн. Вплив на

рубль можуть надати дані щодо зайнятості в США за березень, рішення по

процентній ставці ЄЦБ, дані по ВВП США та Єврозони. Очікується, що ці

новини будуть не на користь російської валюти
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Кияни вдячні міській
владі за звільнення 
від снігового полону
До Київського контактного центру надійшло близько сотні подяк
від містян

Мирослава ЛЕУС
“Хрещатик”

Кияни ще дов о пам’ятати-
м ть аномальний сні опад
напри інці березня, я ий
за лічені одини забло -
вав місто. Завдя и ефе -
тивній роботі ом нальни-
ів, допомозі волонтерів та
місь их підприємств вда-
лося досить оперативно
впоратися із наслід ами
не оди. Ба ато иян від-
значили цю співпрацю, й
до Конта тно о центр міс-
та Києва надійшло чимало
подя на адрес ом наль-
ни ів і особисто олови
КМДА Оле сандра Попова.

Звичайно, пріоритетом для кому�

нальників при звільненні міста від

снігу в першу чергу були головні ав�

томагістралі, проте оперативно роз�

чищалися також території біля ліка�

рень, шкіл та садочків, доріжки в пар�

ках та скверах. Усього на прибирання

снігу було мобілізовано тисячі кому�

нальників, яким допомагали військо�

ві, працівники промислових підпри�

ємств та й просто небайдужі кияни.

Серед медичних закладів, які звіль�

нили з снігового полону — Держав�

ний заклад “Український спеціалізо�

ваний диспансер радіаційного захис�

ту населення Міністерства охорони

здоров’я України”, що розташований

за адресою: вул. Міська, 1�А.

“Ми вдячні комунальникам і осо�

бисто Олександру Попову за розчи�

щення від снігу дороги,— розповів

головний лікар закладу Вадим Боже�
нко.— Завдяки цьому вдалося подо�

лати снігові перешкоди, налагодити

доставку хліба та продуктів для ді�

тей, що перебувають у стаціонарі за�

кладу, та дало можливість дітям з ін�

ших областей доїхати до нас на ліку�

вання своєчасно”.

Ще один заклад, який був бук�

вально відрізаний від світу, — Київ�

ська міська туберкульозна лікарня

№ 2. Територіально вона розташо�

вана за межами міста в лісовій зоні

по Гостомельській трасі, й тільки у

ніч із 24 на 25 травня, завдяки осо�

бистому втручанню голови Оболон�

ської РДА Василя Антонова, війсь�

кова техніка розчистила під’їзні

шляхи до лікарні. Лише після цього

дорогою почали їздити маршрутні

автобуси.

“Негода показала, що дорожні

служби Деснянського району вмі�

ють працювати,— розповіла голова
правління громадської організації
“Ліга інвалідів “Софія” Наталія Аб�
рамова.— Вулицями Жукова, Мілю�

тенка, по Лісовому проспекту від�

разу за снігопадом пішла приби�

ральна техніка, ґрейдери, евакуато�

ри. Разом із тим, комунальний

транспорт вийшов на маршрути, а

приватники рахували можливі

збитки. Тобто рішення міської вла�

ди ліквідувати на Лісовому масиві

маршрутки й пустити автобуси є

цілком виправданим”.

Так сталося, що снігопади спів�

пали з весняними канікулами в

школах. Попри те, що більшість ді�

тей скористалися негодою як наго�

дою для веселих снігових розваг,

комунальники доволі оперативно

розчищали доріжки та проїзди по�

близу навчальних закладів. У всіх

районах столиці батьківські коміте�

ти відгукнулись на заклик загаль�

номіської Батьківської ради й орга�

нізували очищення території на�

вчальних закладів та підходів до

них від снігу, льодових нашарувань

та бурульок.

За словами голови дитячого громад�
ського об’єднання “Десна” Наталії
Смалюги, від великого снігу також

звільнили алеї та дитячі майданчики

в парках і скверах. Завдяки цьому й

школярі, й мами з маленькими діть�

ми могли безпечно гуляти в парках

“Кіото”, “Деснянський” та інших.

“У школах, незважаючи на каніку�

ли, тривала робота, в тому числі діти

відвідували факультативи й гурт�

ки,— розповів голова громадської ор�
ганізації “Клуб історико�технічного
стендового моделізму “Дніпро” Стані�
слав Матвійчук.— Зокрема це стосу�

валося й нашого гуртка авіамоделіз�

му, де займається 30 учнів — це три�

дцять сімей, які висловлюють щиру

подяку Олександру Попову, кому�

нальним службам міста й району, а

також громадським організаціям,

що брали участь у подоланні стихії!”

Нагадаємо, 25 березня в Києві та

Київській області було оголошено

вихідним днем для працівників бю�

джетної сфери. В цей день працюва�

ли лише медичні установи, чергові

групи в дитячих садочках та структу�

ри, які були задіяні в подоланні на�

слідків негоди.

Приватним підприємствам та ус�

тановам також рекомендувалося ор�

ганізувати вихідний 25 березня.

Проте, на думку деяких киян, у цей

день варто було всім міським під�

приємствам провести своєрідну мо�

білізацію й гуртом прибрати місто

від снігу.

“25 березня треба було вивести

киян з лопатами на прибирання ву�

лиць від снігу,— вважає заступник
голови правління Міжнародного то�
вариства прав людини Борис Глазу�
нов.— У Києві мільйони людей, у то�

му числі сотні тисяч студентської та

учнівської молоді. Так само можна

залучити мешканців міста й до при�

бирання від “зимового” сміття. Це

згуртує міську громаду”.

Злагоджену роботу комунальних

служб та киян відзначив в. о. пер�

шого заступника голови КМДА

Анатолій Голубченко. Зокрема за�

вдяки такій співпраці вдавалося

оперативно реагувати на всі пробле�

ми, які виникали.

“Хочу відзначити роботу волон�

терів, які нам суттєво допомагали,

зокрема, надавали оперативну ін�

формацію. Голова КМДА особисто

зустрічався з волонтерами, аби об�

говорити питання подальшої спів�

праці. Загалом, події, які відбулися,

продемонстрували нашу здатність

співпрацювати з киянами, з тими,

хто дійсно хоче допомогти, плідно

взаємодіяти заради спільної ме�

ти”,— наголосив пан Голубченко.

До речі, робочий день 25 березня,

який було оголошено вихідним,

мешканці столиці та Київської об�

ласті відпрацьовуватимуть цього

тижня в суботу, 13 квітня. 

Олександр Попов закликав киян

у цей день допомогти міським служ�

бам навести лад у столиці. “Разом

ми можемо зробити наше місто кра�

щим. Саме тому хочемо продовжи�

ти традицію проведення толок та

запрошуємо до участі всіх містян.

Ми закликаємо приєднатися до то�

локи підприємців та організувати

прибирання територій навколо сво�

їх підприємств та установ. Пропо�

нуємо представникам політичних

партій, які декларують стурбова�

ність станом благоустрою міста та

умовами життя киян, також приєд�

натися до цього заходу й продемон�

струвати свою небайдужість та лю�

бов до міста”,— наголосив Олек�

сандр Попов
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Сні оприбиральні машини цілодобово вивозили сні з в лиць Києва
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 10 квітня 2013 року

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

У середній за альноосвітній ш олі
№ 284 Дарниць о о район міста
Києва впродовж березня тривав Мі-
сячни раїнсь ої мови та літерат -
ри. Методичним об’єднанням вчите-
лів раїнсь ої мови та літерат ри
б ло розроблено та проведено ба-
ато різних заходів: ві торини, і ри,
он рс малюн ів та театралізована
постанов а.

Місячник української мови в школі прово�

диться щороку навесні, традиційно в березні.

Цьогоріч вчителі Вікторія Герасименко, Лариса

Мартиненко, Ірина Швець провели вікторину

“У світі казок”, де діти показали гарні знання та

любов до української казки, а Валентина Тере�

щенко, Емма Петрачкова та Людмила Загорідня

організували інтелектуальну гру “Найрозумні�

ший знавець української мови та літератури” се�

ред учнів 6—7 класів.

Тож тепер усі учні знають, що найдавніша

згадка про “руську мову” на території сучасної

України належить до 858 року, а вперше україн�

ську народну мову було піднесено до рівня літе�

ратурної наприкінці 18 століття з виходом у 1798

році першого видання “Енеїди” Івана Котлярев�

ського, який вважається зачинателем нової укра�

їнської літературної мови. Також школярі поін�

формовані, коли був надрукований перший бук�

вар, виданий українським автором, і як назива�

лася найдавніша книжка з граматики в Україні.

Окрім цього, учні 8 класів підготували театра�

лізовану виставу до 199�річчя з дня народження

видатного українського письменника Тараса

Григоровича Шевченка “В сім’ї вольній, но�

вій...”, яку було презентовано учням школи.

Серед 9—11 класів відбувся конкурс на кра�

щий твір про рідну мову, найцікавіші з яких були

відзначені грамотами.

А в актовій залі пролунали поезії учнів школи.

Перше місце в цьому конкурсі посіла учениця

10�А класу Катерина Боднар.

У рамках Місячника української мови та літе�

ратури вчителями методоб’єднання були прове�

дені уроки з використанням ІКТ, мета яких — за�

цікавити учнів у подальшому вивченні рідної мо�

ви та літератури. На уроках обговорювали питан�

ня про місце мови в загальнолюдських та націо�

нальних проблемах, що визначають шлях і мету

українського народу до здобуття державності на

моральних засадах.

Учні всіх класів взяли участь у випуску стінні�

вок, присвячених Шевченківським дням та Мі�

сячнику української мови та літератури.

Також у школі відбулася виставка малюнків�

ілюстрацій до творів відомих українських пись�

менників. Експозицію, присвячену пам’яті Ве�

ликого Кобзаря, відкривала директор школи

Людмила Власова. Вона відзначила вагомість

Шевченкового слова для естетичного, мораль�

ного та патріотичного виховання свідомого гро�

мадянина нашої держави

"Теремки�1" відзначили 
своє 10�річчя
Перший столичний ОСН своїми справами заслужив довіру 
мешканців мікрорайону
Дана ТАРАСОВА
“Хрещатик”

У столиці діють 116 ор а-
нів самоор анізації насе-
лення. Першим та им ор-
аном Києві став “Комі-
тет мі рорайон “Терем и-
1”, що в Голосіївсь ом
районі. Днями цей ро-
мадсь ий ор ан відсвят -
вав своє 10-річчя.

На початку квітня 2003 року по�

над 27 тисяч жителів “Теремків�

1” — мешканців 115�ти висотних

будинків — найпершими в Києві

провели установчу конференцію зі

створення ОСН. Невдовзі, згідно з

рішенням міськради, їм було вида�

но свідоцтво про реєстрацію під но�

мером один.

Після цього почалася копітка ро�

бота. Спочатку взялися за ліфти, ба�

гато з яких давно не працювали че�

рез погане обслуговування фірмою

“Отіс”. “ОСН разом із керівниками

району вдалося розірвати контракт

із нею. Ми передали право на об�

слуговування ліфтів тій фірмі, яка

виконує цю роботу краще. Це був

добрий урок для недбалої організа�

ції”,— розповідає секретар “Комі�

тету мікрорайону “Теремки�1” Во�

лодимир Опанасенко.

Згодом ОСН домігся, щоби було

збережено лісосмугу на вулиці Те�

ремківській, де будується централь�

ний міський автовокзал.

Також Комітет ОСН “Теремки�1”

долучився на районному рівні до

впровадження міської програми

“Твій дім. Твоє подвір’я”. “За на�

шим наполегливим клопотанням до

цієї програми ввійшли ремонт бу�

динкових інженерних мереж, покрі�

вель, міжпанельних стиків, а не

звичні досі “іміджеві” роботи зі

встановлення лавочок та викладан�

ня доріжок у дворах. Чи не вперше

тоді в мікрорайоні “Теремки�1” (а

може, і в Києві) акти виконаних ре�

монтних робіт не приймали без під�

пису голів будинкових комітетів і

печатки з підписом керівника

ОСН”,— зазначив пан Опанасенко.

На жаль, 2009�го програму “Твій

дім. Твоє подвір’я” було згорнуто.

Однак активні мешканці знайшли,

де застосувати свою енергію та на�

полегливість — того ж року восени

зібралися на збори й проголосили

курс на благоустрій мікрорайону. В

зв’язку з цим поклопоталися про

відкриття тролейбусного маршруту

№ 2, який зв’язав мікрорайони

“Теремки�1” та “Теремки�2”, що

дозволило мешканцям без пересад�

ки діставатися до поліклініки. Под�

бали й про облаштування транс�

портної розв’язки з установленням

світлофору на перетині вулиць За�

болотного та Сірка, що не лише

зменшило потік транзитного

транспорту через житловий масив,

а й значно скоротило аварійність

на цьому місці, де нерідко гинули

пішоходи.

Окрім цього, шість років поспіль

громада мікрорайону опікувалася

проблемою створення зони відпо�

чинку в урочищі “Теремки” — й та�

ки домоглася результатів. Комітет

ініціював укладення тристоронньої

угоди про спільну рекреаційну ді�

яльність у цьому лісі на площі 18 га

між Інститутом зоології (землеко�

ристувач), Національним природ�

ним парком “Голосіївський” і Голо�

сіївською райрадою. Ця угода лягла

в основу екологічного проекту, який

став переможцем Всеукраїнського

конкурсу проектів і програм розвит�

ку місцевого самоврядування. На

його втілення було виділено 500 тис.

грн з держбюджету, а згодом з бю�

джету міста було спрямовано ще 900

тис. грн, що в результаті дозволило

реалізувати проект. Відкриття цієї

зони відпочинку за участю голови

КМДА Олександра Попова відбуло�

ся 10 грудня 2011 року.

Також Комітет домігся вирішення

питання щодо реконструкції тепло�

мереж, яку в 2012 році вже розпоча�

ло проводити “Київенерго” й що

триватиме в цьому році. На контро�

лі Комітету також технічний стан

будинків.

Серед актуальних проблем є і бу�

дівництво в мікрорайоні — на вули�

ці Теремківській, 9 — амбулаторії

лікарів сімейної медицини, для чого

потрібно 150 тис. грн на розробку

проектно�кошторисної документа�

ції. Наприкінці березня з цим про�

ханням ОСН звернувся до голови

КМДА Олександра Попова, й лю�

дям пообіцяли допомогти.

“Все ж наш комітет ОСН споді�

вається, що ці та інші питання жит�

тя мешканців мікрорайону поступо�

во будуть вирішуватися. Певен: ми

здолаємо негаразди, якщо почува�

тимемося господарями там, де жи�

вемо. І відповідальними за тих, хто

поруч”,— зазначив насамкінець Во�

лодимир Опанасенко

Преподобномученик
Євстратій 
Печерський

Пам’ять — 10 квітня
Преподобномученик Євстратій

Печерський народився в XI столітті в

Києві у заможній родині. З віком він

прийняв чернечий постриг у Києво�

Печерському монастирі, роздавши

свій маєток нужденним. Преподоб�

ний Євстратій смиренно проходив

послух у монастирі, суворо викону�

ючи молитовне правило й проводячи

дні в пості та стриманості.

Коли у 1096 році на Київ напали

половці та спустошили Печерський

монастир, винищивши багатьох чен�

ців, преподобного Євстратія було

взято в полон і разом із тридцятьма

монастирськими робітниками та два�

дцятьма киянами продано в рабство

одному Юдові, який сидів у місті Корсуні.

Той богопротивний став примушувати полонених відректися від Христа,

загрожуючи заморити голодом у кайданах. Але мужній інок Євстратій моли�

товно зміцнював і повчав своїх братів�християн духовними повчаннями:

“Браття! Хто з вас хрестився й увірував у Христа, нехай той не змінює обіт�

ниці, даної при Хрещенні. Христос відродив нас водою і Духом, спокутував

нас від прокляття Закону Своєю кров’ю та зробив нас спадкоємцями Свого

Царства. Якщо живемо — будемо жити для Господа; якщо помремо — по�

мремо в Господі й після смерті наслідуємо вічне життя”.

Зміцнені словами преподобного, полонені віддали перевагу краще помер�

ти від тимчасової нестачі їжі та пиття, але не зректися Христа, Який є Їжа та

Пиття вічного життя. Виснажені голодом і спрагою, всі п’ятдесят полонених

за кілька днів померли. Тільки один преподобний Євстратій залишився жи�

вим, тому що з юних років звик до посту. Відчуваючи докори голодом, він

уже протягом чотирнадцяти днів не доторкався їжі й води. Безбожний Юда,

побачивши, що через чорноризця зникли його гроші, заплачені за полоне�

них, вирішив помститися святому ченцеві.

Наближалося Світле Христове Воскресіння, і єврей�рабовласник під час

святкування іудейської пасхи, зібравши своїх друзів, розіп’яв на хресті пре�

подобного Євстратія. Присутні навколо розп’ятого святого жорстокі мучи�

телі пропонували скуштувати їхньої паски. На це преподобномученик від�

повідав: “Великої благодаті сподобив мене нині Господь. Він дарував мені

ласку постраждати за Ім’я Його на хресті за образом Його страждань...”

Почувши це, розгніваний Юда схопив спис й убив преподобномученика

Євстратія. Святе тіло страждальця, зняте з хреста, викинули в море. Віруючі

християни довго шукали святі мощі мученика, але не змогли їх знайти. Про�

мислом Божим нетлінні мощі були знайдені в печері й випромінювали безліч

чудес. Згодом їх було перенесено в Ближні печери Києво�Печерського монас�

тиря. Пророкування святого мученика Євстратія про те, що за його кров бу�

де помста, виповнилося негайно після його смерті. Того самого дня надій�

шов наказ грецького імператора вигнати з Корсуні всіх євреїв, позбавивши

їх майна, а старших побити за муки християн. Юду, котрий розіп’яв препо�

добномученика Євстратія, було повішено на дереві, й він отримав справед�

ливу відплату за свої беззаконня

Інформацію надано Синодальним 
відділом Української Православної Церкви

Благовіст

Новини районів

Любов до мови та літератури — 
через творчість
У дарницькій школі
№ 284 щорічно 
проходить Місячник
української мови 
та літератури

В Дніпровському районі відбулася акція 
“День здоров’я”
У с бот , 6 вітня, в Дніпровсь ом районі столиці відб лася а ція

“День здоров’я” для дітей. Захід проходив приміщенні Центр пер-
винної меди о-санітарної допомо и “Р санів а” та філії № 2 “Кон-
с льтативно-діа ностичний центр дитячий Дніпровсь о о район
міста” за адресою: в л. Ент зіастів, 13-а. Ор анізатори а ції пропо-
н вали бать ам зр чний для них час без попередньо о запис та
направлень провести медичне обстеження своїх дітей, отримати
онс льтації висо о валіфі ованих фахівців та орисні поради щодо
збереження здоров’я малечі. Та ож дітям запропон вали в і ровом
форматі “Лі арня для ведмежат” ознайомитися з особливостями
роботи медичних працівни ів. Водночас приміщенні Конс льтатив-
но-діа ностично о центр Дніпровсь о о район , що на в л. Л на-
чарсь о о, 5, відб лася оздоровчо-профіла тична а ція, спрямова-
на на попередження іпертонічної хвороби. Учасни и а ції мали змо-

виміряти артеріальний тис , рівень ц р в рові, дізнатися ва
та зріст, зробити еле тро ардіо рам , отримати онс льтації ар-
діоло ів. Я повідомили “Хрещати ” в Департаменті охорони здо-
ров’я, всьо о часть в а ції “День здоров’я” взяли 756 осіб, із них на
онс льтації до фахівців записалися 475 меш анців район , а до “Лі-
арні для ведмежат” завітали 115 малю ів. За рез льтатами опит -
вання відвід вачів заход , 85 % дніпровчан с азали, що задоволені
рівнем та я істю надання медичної допомо и дітям в районних лі-
арняних за ладах, а проведення “Днів здоров’я” в районі підтрима-
ли 97 % відвід вачів

У рам ах Місячни а раїнсь ої мови та літерат ри вчителями методоб’єднання б ли проведені ро и
з ви ористанням ІКТ

Серед чнів 9–11 ласів ш оли № 284 Дарниць о о район відб вся он рс на ращий твір про рідн мов

Кон рсна омісія на ращ приб дин ов територію "Комітет мі рорайон "Терем и-1"
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Шановні роботодавці м. Києва!
Управління ви онавчої дире ції Фонд соціально о страх вання від

нещасних випад ів на виробництві та професійних захворювань У раїни
м. Києві на ад є, що відповідно до п н т 7 розділ VIII "При інцеві та

перехідні положення За он У раїни "Про збір та облі єдино о внес
на за альнообов'яз ове державне соціальне страх вання" від
07.07.2010 p. №2464-VI, на підставі п.2.2 постанови правління Фонд
"Про порядо стя нення та облі забор ованості зі сплати страхових
внес ів до Фонд соціально о страх вання від нещасних випад ів на
виробництві та професійних захворювань У раїни" від 30.11.2010 ро
№ 31 (зареєстровано в Міністерстві юстиції У раїни 17.12.2010 ро за
№ 1286/18581), страх вальни и, я і мають забор ованість зі
сплати страхових внес ів за за альнообов'яз овим державним
соціальним страх ванням від нещасних випад ів на виробництві
та професійних захворювань станом на 01.01.2011 ро ,
подають до робочих ор анів ви онавчої дире ції Фонд
що вартальн звітність за встановленою формою до повно о
по ашення забор ованості: за 1 вартал 2013 ро — до 20 вітня
2013 ро ; за 2 вартал 2013 ро — до 20 липня 2013 ро ;
за 3 вартал 2013 ро — до 20 жовтня 2013 ро ; за 4 вартал
2013 ро — до 25 січня 2014 ро .

С ми забор ованості зі сплати страхових внес ів до Фонд
соціально о страх вання від нещасних випад ів на виробництві та
професійних захворювань У раїни та с м штрафних сан цій,
нарахованих та/або не сплачених період до 1 січня 2011 ро ,
сплач ються страх вальни ами міста Києва, я і раніше, на рах но
Управління ви онавчої дире ції Фонд м. Києві, від ритий
Держ азначействі (Одерж вач: УВД ФССНВ на виробництві та
професійних захворювань У раїни м. Києві, ЄДРПОУ 25884905; Бан
одерж вача: ГУДКСУ м. Києві, МФО 820019; р/р 37176999900104).

Крім то о, повідомляємо, що за несвоєчасне подання або неподання
встановленої звітності, а та ож несвоєчасне інформ вання Фонд про
річний фа тичний обся реалізованої прод ції (робіт, посл ), про зміни
техноло ії робіт або вид е ономічної діяльності підприємства
страх вальни відповідає з ідно із за онодавством.

Управління ВД ФССНВ м. Києві

http://www.fsnv.kiev.ua/
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №37 (1165)

СЕРЕДА,
10 квітня
2013 року

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 31.03.2011 № 100/5487 “Про Програму приватизації комунального майна

територіальної громади міста Києва на 2011 — 2012 роки”
Рішення Київської міської ради № 725/8062 від 12 липня 2012 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 31.03.2011 № 100/5487 “Про Програму приватизації комунального майна територіаль�
ної громади міста Києва на 2011 — 2012 роки” такі зміни:

— позиції 89, 90 та 99 розділу “Перелік об’єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підляга�
ють приватизації шляхом викупу”:

виключити:
— позиції 11, 13, 21, 26, 34, 36, 49, 54, 55 розділу “Перелік об’єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міс�

та Києва, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом”:

виключити.
2. Доповнити додаток 1 до рішення Київської міської ради від 31.03.2011 № 100/5487 “Про Програму приватизації комунального майна територі�

альної 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.

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Додаток
до рішення Київради 

від 12.07.2012 № 725/8062

Доповнення до додатка 1 
до рішення Київської міської ради від 31.03.2011 № 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:

89 Нежилі приміщення Народно�Демократична Партія м. Київ, вул. Горького, 105, літ. "А" 269,7

90 Нежилі приміщення Народно�Демократична Партія м. Київ, вул. Горького, 107, літ. "А" 676,9

99 Нежилі приміщення ФОП Зіневич О. М. м. Київ, вул. Лютеранська, 16 39,7

11 Нежилі приміщення м. Київ,вул. Васильківська, 55, літ. "А" 140,80

13 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Маршала Жукова, 26, літ. "А" 276,00

21 Нежилі приміщення м. Київ,вул. Зодчих, 50, літ. "А" 294,60

26 Нежилий будинок м. Київ,вул. Труханівська, 3�а, літ. "А" 460,10

34 Нежилі приміщення м. Київ,вул. Маршала Тимошенка, 9, літ. "А" 163,30

36 Нежилі приміщення м. Київ,вул. Курчатова, 22 320,00

49 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Довженка, 7 2134,26

54 Нежилі приміщення м. Київ,вул. Маршала Гречка, 14, літ. "А" 175,00

55 Нежилі приміщення м. Київ,вул. Деміївська, 41, літ. "А" 95,10

№
п/п

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

1 2 3 4 5

128 Нежилі приміщення ТОВ "Лідія�Мода" м. Київ, вул. Коцюбинського Михайла, 9, літ. "А" 168,0

129 Нежилі приміщення ФОП Антонович М. М. м. Київ, вул. Фрунзе, 170, літ. "А" 36,0

130 Нежилі приміщення ТОВ "Редакція газети
"Все про бухгалтерський облік"

м. Київ, вул. Довженка, 7 1692,0

Про внесення змін до рішення Київради 
від 31.03.2011 № 100/5487 

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

Рішення Київської міської ради № 753/6989 від 1 грудня 2011 року
Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, пункту 6 статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на

виконання рішення господарського суду міста Києва від 11.03.2008 № 30/128 та залишення в силі постанови Київського апеляційно�
го суду від 24.04.2008 № 30/128, постанови Вищого господарського суду України від 12.06.2011 № 30/128, на підставі постанови про
відкриття виконавчого впровадження від 31.09.2011 ВП № 28826592, відкритого державним виконавцем відділу примусового вико�
нання рішень Державної виконавчої служби України Мазуром Геннадієм Івановичем, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київради від 31.03.2011 № 100/5487 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на
2011—2012 роки" такі зміни:

� рішення доповнити пунктом 10 такого змісту: "10. Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007 � 2010
роки, затверджену рішенням Київради від 08.02.2007 № 62/723, вважати такою, що втратила чинність;

� пункт 10 рішення вважати пунктом 11;
� додаток 1 "Перелік об'єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації шля�

хом викупу" доповнити позицією такого змісту:

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

Київський міський голова — Л. Черновецький

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:

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

№ 
п/п

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

1 2 3 4 5

148 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Горького, 105, літ. "А" 269,7

149 Нежилий будинок м. Київ, вул. Горького, 107, літ. "А" 676,9

150 Нежилий будинок м. Київ, вул. Боричів тік, 1, літ. "А" 552,0

151 Нежилі будинки: корпус 2, корпус 3 м. Київ, пров. Георгіївський, 9, літ. "А1" 94,0

м. Київ, пров. Георгіївський, 9, літ. "В" 115,3

152 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Нижній Вал, 49, літ. "В" 149,9

153 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 26 23,75

154 Частина нежилого приміщення 
№ 48 (групи приміщень № 1)

м. Київ, вул. Інститутська, 2, літ. "А" 1000,0

155 Нежилий будинок м. Київ, вул. Хрещатик/Хмельницького Б., 38/2,
літ. "Г"

25,2

156 Нежилий будинок м. Київ, вул. Волоська, 2/21/19 Згідно з даними
БТІ
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Група "А", викуп

Нежилі приміщення ТОВ "Центр дозвілля "РА" м. Київ, вул. Межигірська, 2, літ. "А" 706,1 

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції 

21 березня 2013 р. за № 16/1008

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

Розпорядження № 273 від 5 березня 2013 року
Відповідно до підпункту 2 пункту "а" частини 1 статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 2 час�

тини 1 статті 7 Закону України "Про житлово�комунальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. № 869
"Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово�комунальні послуги", постанови Кабінету Міністрів Укра�
їни від 01 серпня 2011 р. № 833 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731", з метою
надання послуг на належному рівні, для забезпечення належного санітарно�гігієнічного, протипожежного, технічного стану будин�
ків і споруд та прибудинкових територій:

1. Затвердити Зміни до Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються ви�
конавцями цих послуг по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми не пізніше або

після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 10 квітня 2012 р. № 579, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві 25 квітня 2012 р. за № 26/943,
(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 липня 2012 р. № 1191), що
додаються.

2. Виключити позиції №№ 6�17, 37�56, 59�61, 63, 91�98, 117, 245�247, 256�259, 281, 282 з Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються суб’єктами господарювання по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із
споживачами, в залежності від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених розпорядженням ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15 грудня 2011 р. № 2380, зареєстрованим в Головному управ�
лінні юстиції у місті Києві 17 лютого 2012 р. за № 9/926.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації — керівникові апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо�

в’язків.

Голова О. Попов

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції 

21 березня 2013 р. за № 16/1008
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 05.03.2013 № 273

Зміни
до Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються виконавцями цих послуг  по кожному будинку окремо 

для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми не пізніше або  після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим

1. У розділі "Голосіївський район" Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються виконавцями цих послуг  по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми не пізніше або  після
20 числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених  розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 квітня 2012 р. № 579, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві 25 квітня 2012 р. за № 26/943 ( у редакції
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 липня 2012 р. № 1191):

1.1. Доповнити розділ такими позиціями:

42 ТОВ "Житловик�Плюс" вул. Забіли Віктора 7 0,7115 0,0456 0,4809 0,0000 0,0000 0,0000 0,3774 0,0000 0,0000 0,0544 0,0000 0,1986 0,0000 0,0000 0,0000 0,0940 0,0000 0,20 2,59 2,59 2,35 2,35

43 ТОВ "Ліко�Житлосервіс" вул. Вільямса Академіка 5�а 0,1982 0,3840 0,0746 0,0000 0,2406 0,0000 0,4337 0,0016 0,0000 0,0000 0,2098 0,7597 0,0124 0,0380 0,0000 0,1834 0,1441 0,26 3,54 3,03 3,22 2,75

44 ТОВ "Ліко�Житлосервіс" вул. Мейтуса Композитора 4�а 0,2519 0,1264 0,0872 0,0000 0,1768 0,0000 0,4231 0,0020 0,0000 0,0000 0,2032 0,8435 0,0084 0,0389 0,0000 0,2712 0,0851 0,25 3,32 2,98 3,02 2,71

45 ТОВ "Новобудова" вул. Козацька 97 0,5398 0,7908 0,2991 0,0000 0,4996 0,2063 0,3383 0,0025 0,0041 0,0000 0,0685 0,0000 0,0045 0,0000 0,0000 0,1990 0,0808 0,24 3,93 2,91 3,71 2,75

46 ТОВ "Новобудова" вул. Козацька 114 0,2362 0,6712 0,1713 0,0000 0,3277 0,2035 0,4380 0,0018 0,000 0,0000 0,2522 0,2021 0,0009 0,0000 0,0000 0,3131 0,0704 0,23 3,74 2,96 3,53 2,80

47 ТОВ "Новобудова" вул. Саперно�Слобідська 8 0,4645 0,5003 0,1541 0,0000 0,3636 0,1820 0,4052 0,0079 0,0130 0,0000 0,0438 0,5196 0,0035 0,0000 0,0000 0,1261 0,0746 0,23 3,70 2,90 3,49 2,74

48 ТОВ "Новобудова" вул. Саперно�Слобідська 10 0,3161 0,6230 0,1288 0,0000 0,6142 0,1968 0,4085 0,0010 0,0015 0,0000 0,1661 0,0088 0,0054 0,0000 0,0000 0,1650 0,0298 0,21 3,45 2,36 3,26 2,23

49 ТОВ "Новобудова" вул. Сєченова 7�а 0,1971 0,8629 0,1397 0,0000 0,1758 0,1679 0,4166 0,0000 0,0000 0,0000 0,0447 0,7095 0,0005 0,0000 0,0000 0,1599 0,0362 0,23 3,77 3,28 3,56 3,09

50 ТОВ "Новобудова" пров. Феодосійський 12 0,2571 0,7555 0,1691 0,0000 0,4414 0,1901 0,4368 0,0015 0,0024 0,0000 0,1250 0,1451 0,0017 0,0000 0,0000 0,0981 0,0251 0,21 3,43 2,58 3,24 2,44

51 ТОВ "Новобудова" пров. Феодосійський 14 0,2561 0,4426 0,2238 0,0000 0,4238 0,1670 0,4425 0,0016 0,0025 0,0000 0,1092 0,1477 0,0009 0,0000 0,0000 0,1358 0,0412 0,19 3,10 2,28 2,93 2,16

52 ТОВ "Новобудова" пров. Феодосійський 14�а 0,3093 0,6264 0,1486 0,0000 0,4187 0,1762 0,4580 0,0015 0,0025 0,0000 0,1151 0,2098 0,0030 0,0000 0,0000 0,1950 0,0233 0,21 3,48 2,68 3,29 2,53
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53 ТОВ "Новобудова" просп. Науки 54�б 0,3275 0,5356 0,2048 0,0000 0,2390 0,0824 0,4391 0,0021 0,0034 0,0000 0,0373 0,3595 0,0037 0,0000 0,0000 0,2054 0,0631 0,20 3,24 2,74 3,06 2,59

54 ТОВ "Новобудова" просп. Науки 62�а 0,3191 0,6206 0,1643 0,0000 0,4724 0,1157 0,4362 0,0026 0,0042 0,0000 0,0614 0,2013 0,0040 0,0000 0,0000 0,1666 0,0707 0,21 3,42 2,57 3,23 2,42

55 ТОВ "Новобудова" просп. Сорокаріччя Жовтня 130/57 0,1682 0,6963 0,1533 0,0000 0,3017 0,1633 0,4171 0,0019 0,0031 0,0000 0,0399 0,6187 0,0016 0,0000 0,0000 0,1952 0,0458 0,22 3,64 2,97 3,43 2,81

56 ТОВ "Новобудова" просп. Сорокаріччя Жовтня 30�а 0,2265 0,8297 0,1336 0,0000 0,4159 0,1024 0,4192 0,0027 0,0030 0,0000 0,2609 0,0000 0,0017 0,0000 0,0000 0,2407 0,0528 0,22 3,49 2,74 3,29 2,59

57 ТОВ "Новобудова" просп. Сорокаріччя Жовтня 30�б 0,2311 0,8360 0,1053 0,0000 0,4257 0,1024 0,4324 0,0023 0,0025 0,0000 0,2734 0,0000 0,0018 0,0000 0,0000 0,2205 0,0556 0,22 3,48 2,73 3,29 2,57

58 ТОВ "Новобудова" просп. Сорокаріччя Жовтня 30�в 0,2198 0,8298 0,1332 0,0000 0,4146 0,1024 0,4111 0,0030 0,0038 0,0000 0,2532 0,0179 0,0016 0,0000 0,0000 0,2447 0,0528 0,22 3,48 2,75 3,29 2,59

59 ТОВ "Новобудова" просп. Червонозоряний 126�г 0,2227 0,7162 0,1162 0,0000 0,2611 0,1581 0,4109 0,0008 0,0012 0,0000 0,0428 0,4423 0,0020 0,0000 0,0000 0,1144 0,0753 0,21 3,32 2,68 3,13 2,53

60 ТОВ "Новобудова" просп. Червонозоряний 150 0,2075 0,7994 0,1344 0,0000 0,4472 0,1218 0,3955 0,0031 0,0045 0,0000 0,2873 0,0000 0,0009 0,0000 0,0000 0,1635 0,0925 0,21 3,44 2,59 3,25 2,44

61 ТОВ "Новобудова" просп. Червонозоряний 150�а 0,2078 0,6069 0,1929 0,0000 0,3350 0,1218 0,4230 0,0024 0,0033 0,0000 0,2648 0,0169 0,0010 0,0000 0,0000 0,3964 0,0855 0,21 3,44 2,74 3,25 2,59

62 ТОВ "Новобудова" просп. Червонозоряний 150�б 0,2240 0,6934 0,1636 0,0000 0,3409 0,1218 0,4221 0,0031 0,0044 0,0000 0,2566 0,0000 0,0010 0,0000 0,0000 0,3273 0,0961 0,21 3,44 2,72 3,25 2,56

47 ТОВ "Новобудова" вул. Чорновола В. 20 0,2304 0,5905 0,1143 0,0000 0,4460 0,0796 0,4297 0,0004 0,0006 0,0000 0,0403 0,1563 0,0023 0,0000 0,0000 0,1946 0,0329 0,19 3,00 2,28 2,83 2,15

48 ТОВ "Новобудова" вул. Руданського Степана 4�6 0,2229 0,5892 0,1397 0,0000 0,2824 0,1850 0,4412 0,0002 0,0003 0,0000 0,0425 0,1613 0,0022 0,0000 0,0000 0,1784 0,0655 0,18 2,99 2,30 2,83 2,17

49 ТОВ "СК"Простір" вул. Дмитрівська 82 0,2233 1,1842 0,1525 0,0000 0,2614 0,0000 0,3888 0,0000 0,0000 0,0000 0,2128 0,3095 0,0027 0,0043 0,0002 0,2465 0,0510 0,00 3,04 2,72 3,04 2,72

32 ТОВ "Новобудова" вул. Амосова Миколи 2 0,2592 0,5623 0,2151 0,0000 0,1660 0,0416 0,4315 0,0015 0,0024 0,0000 0,0444 0,3485 0,0025 0,0000 0,0000 0,2415 0,0393 0,19 3,05 2,73 2,88 2,58

33 ТОВ "Новобудова" вул. Машинобудівна 21 0,3718 0,5459 0,2019 0,0000 0,3871 0,1172 0,4553 0,0024 0,0039 0,0000 0,0977 0,1264 0,0047 0,0000 0,0000 0,1986 0,0363 0,20 3,30 2,60 3,12 2,46

34 ТОВ "Новобудова" вул. Машинобудівна 21�а 0,3724 0,5467 0,1974 0,0000 0,3877 0,1177 0,4558 0,0024 0,0039 0,0000 0,0978 0,1152 0,0047 0,0000 0,0000 0,2110 0,0358 0,20 3,30 2,60 3,12 2,45

35 ТОВ "Новобудова" вул. Яблонської Тетяни 6 0,1856 0,8022 0,1888 0,0000 0,3847 0,1199 0,4543 0,0015 0,0024 0,0000 0,0951 0,0463 0,0017 0,0000 0,0000 0,2179 0,0258 0,20 3,27 2,59 3,09 2,44

49 КП "Дирекція з утримання
та обслуговування
житлового фонду
Святошинського району
м.Києва" (Філія № 805)

просп. Курбаса Леся 18�б 0,8972 0,0000 0,7952 0,0000 0,0000 0,0000 0,4795 0,0025 0,0051 0,0000 0,0000 0,2961 0,0000 0,0000 0,0000 0,3121 0,0000 0,28 3,68 3,68 3,35 3,35

50 ТОВ "Новобудова" просп. Курбаса Леся 5�в 0,1806 0,5496 0,1937 0,0000 0,3677 0,0784 0,4389 0,0017 0,0027 0,0000 0,0608 0,2512 0,0020 0,0000 0,0000 0,1898 0,0675 0,19 3,09 2,42 2,92 2,29

51 ТОВ "Новобудова" просп. Курбаса Леся 7�а 0,2947 0,7000 0,1983 0,0000 0,2821 0,0775 0,4432 0,0002 0,0002 0,0000 0,0456 0,0426 0,0030 0,0000 0,0000 0,3086 0,0301 0,19 3,14 2,64 2,97 2,49

52 ТОВ "Новобудова" просп. Перемоги 125 0,4157 0,5034 0,1168 0,0000 0,3578 0,3303 0,4278 0,0001 0,0000 0,0000 0,0421 0,0259 0,0050 0,0000 0,0000 0,1766 0,0551 0,20 3,18 2,22 3,00 2,09

53 ТОВ "Явір�Житлобуд�2" бульв. Кольцова 14�ж 0,2648 0,6025 0,2220 0,0000 0,4183 0,1183 0,3796 0,0012 0,0012 0,0117 0,2357 0,2488 0,0152 0,0109 0,0027 0,2069 0,0630 0,25 3,67 � 3,46 �

20 ТОВ "ЕлітЖитлоСервіс" вул. Кропивницького 10 0,0586 0,9567 0,0406 0,0000 0,2134 0,0000 0,7744 0,0011 0,0032 0,0119 0,0000 0,5887 0,0001 0,0392 0,0000 0,1416 0,1293 0,29 3,91 3,45 3,68 3,26

21 ТОВ "Новобудова" вул. Московська 46/2 0,1907 0,7033 0,0828 0,0000 0,3080 0,0873 0,4125 0,0022 0,0036 0,0000 0,0472 0,2590 0,0008 0,0000 0,0000 0,1472 0,1118 0,19 3,05 2,40 2,88 2,26

45 ТОВ "Екомісто" вул. Вишгородська 45 1,0457 1,0749 0,1168 0,0000 0,2644 0,0387 0,3706 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,4613 0,0155 0,0000 0,0026 0,0042 0,2639 0,44 4,92 � 4,47 �

617 КП "Житло�сервіс" вул. Лазо Сергія 6�а 0,4014 0,3923 0,0994 0,0000 0,1958 0,6808 0,6806 0,0020 0,0000 0,0000 0,3086 0,1903 0,0102 0,0303 0,0002 0,2651 0,0897 0,33 4,42 3,14 4,02 2,86

618 ТОВ "Новобудова" бульв. Верховної Ради 14�б 0,2522 0,5755 0,1490 0,0000 0,3023 0,0751 0,4486 0,0002 0,0003 0,0000 0,0206 0,2601 0,0037 0,0000 0,0000 0,2745 0,0375 0,19 3,11 2,57 2,93 2,43

619 ТОВ "Новобудова" вул. Микільсько�Слобідська 4�в 0,2801 0,5563 0,1961 0,0000 0,3434 0,0882 0,4356 0,0021 0,0033 0,0000 0,0466 0,2801 0,0029 0,0000 0,0000 0,2645 0,0383 0,20 3,29 2,68 3,10 2,53

620 ТОВ "Новобудова" вул. Микільсько�Слобідська 4�г 0,3832 0,4915 0,1332 0,0000 0,2399 0,0892 0,4338 0,0026 0,0043 0,0000 0,0437 0,3231 0,0048 0,0000 0,0000 0,3517 0,0318 0,20 3,28 2,81 3,10 2,66

621 ТОВ "Новобудова" вул. Микільсько�Слобідська 4�д 0,3606 0,6606 0,1370 0,0000 0,3257 0,0784 0,4245 0,0025 0,0040 0,0000 0,0326 0,3700 0,0038 0,0000 0,0000 0,2133 0,0490 0,21 3,45 2,86 3,25 2,70

622 ТОВ "Новобудова" вул. Микільсько�Слобідська 6 0,3019 0,4664 0,1986 0,0000 0,4359 0,0832 0,4373 0,0017 0,0028 0,0000 0,0462 0,3114 0,0035 0,0000 0,0000 0,2624 0,0354 0,21 3,35 2,63 3,16 2,48

623 ТОВ "Новобудова" вул. Микільсько�Слобідська 6�б 0,2993 0,4513 0,1969 0,0000 0,4323 0,0607 0,4273 0,0016 0,0027 0,0000 0,0429 0,3009 0,0034 0,0000 0,0000 0,1388 0,0442 0,19 3,11 2,42 2,94 2,28

624 ТОВ "Новобудова" вул. Микільсько�Слобідська 6�в 0,3049 0,4481 0,2138 0,0000 0,4758 0,0959 0,4246 0,0014 0,0023 0,0000 0,0452 0,3006 0,0060 0,0000 0,0000 0,2472 0,0290 0,21 3,36 2,58 3,17 2,44

625 ТОВ "Новобудова" вул. Раскової Марини 52�в 0,2814 0,5169 0,1528 0,0000 0,1648 0,0534 0,4451 0,0016 0,0026 0,0000 0,0189 0,4965 0,0036 0,0000 0,0000 0,2315 0,0169 0,19 3,09 2,79 2,92 2,63

77 КП "Господар
Дарницького району
міста Києва"

вул. Бориспільська 3 0,4663 0,8473 0,5519 0,0000 0,0000 0,0000 0,9079 0,0015 0,0031 0,0056 0,0654 0,7319 0,0180 0,0125 0,0003 0,3262 0,0000 0,39 5,20 � 4,73 � 

78 ТОВ "Новобудова" вул. Ахматової Анни 16�г 0,5701 0,5745 0,2269 0,0000 0,2986 0,0915 0,4588 0,0020 0,0032 0,0000 0,0513 0,1163 0,0038 0,0000 0,0000 0,1925 0,0450 0,21 3,41 2,85 3,22 2,69

79 ТОВ "Новобудова" вул. Ахматової Анни 18 0,4350 0,4399 0,1775 0,0000 0,2288 0,0730 0,4445 0,0020 0,0033 0,0000 0,0579 0,0739 0,0057 0,0000 0,0000 0,2716 0,0356 0,18 2,91 2,48 2,75 2,34

80 ТОВ "Новобудова" вул. Ахматової Анни 35 0,3296 0,5267 0,1604 0,0000 0,2853 0,1166 0,4380 0,0013 0,0021 0,0000 0,0420 0,2822 0,0033 0,0000 0,0000 0,1449 0,0386 0,19 3,07 2,50 2,90 2,36

81 ТОВ "Новобудова" вул. Ахматової Анни 35�а 0,2550 0,4975 0,1915 0,0000 0,3118 0,1187 0,4377 0,0010 0,0016 0,0000 0,0479 0,3701 0,0024 0,0000 0,0000 0,1714 0,0425 0,20 3,17 2,56 2,99 2,42

82 ТОВ "Новобудова" вул. Ахматової Анни 37 0,2951 0,5882 0,1779 0,0000 0,3782 0,1672 0,4587 0,0018 0,0029 0,0000 0,0638 0,2783 0,0040 0,0000 0,0000 0,2532 0,0480 0,22 3,52 2,75 3,32 2,60

83 ТОВ "Новобудова" просп. Григоренка Петра 13�б 0,4281 0,4425 0,1544 0,0000 0,2292 0,0949 0,4405 0,0020 0,0032 0,0000 0,0519 0,1170 0,0048 0,0000 0,0000 0,2373 0,0954 0,18 2,98 2,44 2,81 2,30

84 ТОВ "Новобудова" просп. Григоренка Петра 28 0,2287 0,5755 0,1337 0,0000 0,2827 0,1145 0,4308 0,0016 0,0027 0,0000 0,0542 0,4072 0,0023 0,0000 0,0000 0,1543 0,0453 0,19 3,15 2,58 2,98 2,43

85 ТОВ "Новобудова" просп. Григоренка Петра 28�а 0,3653 0,5383 0,1704 0,0000 0,3703 0,1283 0,4580 0,0018 0,0029 0,0000 0,0547 0,2040 0,0048 0,0000 0,0000 0,2320 0,0329 0,21 3,32 2,63 3,13 2,48

86 ТОВ "Новобудова" просп. Григоренка Петра 28�б 0,3614 0,5408 0,1563 0,0000 0,4227 0,1287 0,4588 0,0018 0,0029 0,0000 0,0548 0,2138 0,0048 0,0000 0,0000 0,2449 0,0409 0,21 3,41 2,64 3,22 2,49

87 ТОВ "Новобудова" просп. Григоренка Петра 28�в 0,4111 0,4915 0,1566 0,0000 0,4235 0,1290 0,4580 0,0018 0,0029 0,0000 0,0541 0,1375 0,0048 0,0000 0,0000 0,2145 0,0951 0,21 3,34 2,50 3,15 2,36

88 ТОВ "Новобудова" вул. Княжий Затон 2/30 0,2452 0,5289 0,1351 0,0000 0,3126 0,1165 0,4316 0,0011 0,0017 0,0000 0,0437 0,5338 0,0019 0,0000 0,0000 0,1513 0,0459 0,20 3,30 2,69 3,12 2,54

89 ТОВ "Новобудова" вул. Княжий Затон 11 0,2139 0,5690 0,1141 0,0000 0,2920 0,0646 0,4422 0,0025 0,0039 0,0000 0,0446 0,8279 0,0036 0,0000 0,0000 0,1018 0,0984 0,22 3,60 3,01 3,40 2,84

90 ТОВ "Новобудова" вул. Драгоманова 31�б 0,2566 0,6410 0,1160 0,0000 0,2439 0,0632 0,4394 0,0021 0,0034 0,0000 0,0424 0,3707 0,0007 0,0000 0,0000 0,2052 0,0332 0,19 3,13 2,69 2,96 2,54

91 ТОВ "Новобудова" вул. Драгоманова 1�а 0,4345 0,4348 0,1112 0,0000 0,3335 0,2129 0,4186 0,0026 0,0043 0,0000 0,0945 0,2079 0,0027 0,0000 0,0000 0,1644 0,0338 0,20 3,18 2,43 3,00 2,29

92 ТОВ "Новобудова" вул. Драгоманова 1�б 0,3365 0,5090 0,1365 0,0000 0,3494 0,1982 0,4457 0,0013 0,0021 0,0000 0,0496 0,1110 0,0032 0,0000 0,0000 0,1516 0,0314 0,19 3,01 2,26 2,84 2,14

93 ТОВ "Новобудова" вул. Драгоманова 1�г 0,2802 0,6094 0,1894 0,0000 0,5202 0,2221 0,3385 0,0023 0,0038 0,0000 0,0722 0,0000 0,0027 0,0000 0,0000 0,2034 0,0358 0,20 3,21 2,21 3,03 2,08

94 ТОВ "Новобудова" вул. Драгоманова 1�д 0,3386 0,4898 0,1361 0,0000 0,3424 0,1910 0,4407 0,0013 0,0021 0,0000 0,0491 0,1750 0,0031 0,0000 0,0000 0,1800 0,0360 0,19 3,09 2,35 2,92 2,22

95 ТОВ "Новобудова" вул. Драгоманова 1�е 0,3257 0,5211 0,1362 0,0000 0,3485 0,1878 0,4482 0,0013 0,0022 0,0000 0,0508 0,1124 0,0032 0,0000 0,0000 0,1764 0,0340 0,19 3,04 2,30 2,87 2,17

96 ТОВ "Новобудова" вул. Драгоманова 1�к 0,3109 0,5764 0,1804 0,0000 0,5192 0,2820 0,3383 0,0023 0,0038 0,0000 0,0732 0,0000 0,0027 0,0000 0,0000 0,1822 0,0321 0,20 3,24 2,16 3,06 2,04

97 ТОВ "Новобудова" вул. Драгоманова 1�л 0,3018 0,5467 0,1367 0,0000 0,3499 0,1926 0,4458 0,0013 0,0021 0,0000 0,0495 0,1115 0,0032 0,0000 0,0000 0,1840 0,0303 0,19 3,05 2,31 2,88 2,18

98 ТОВ "Новобудова" вул. Урлівська 16/37 0,2045 0,5685 0,2357 0,0000 0,4144 0,1303 0,4471 0,0003 0,0005 0,0000 0,0448 0,2520 0,0029 0,0000 0,0000 0,2696 0,0687 0,21 3,42 2,63 3,23 2,48

99 ТОВ "Новобудова" просп. Бажана Миколи 5�г 0,2796 0,7111 0,1867 0,0000 0,2830 0,0974 0,4415 0,0023 0,0037 0,0000 0,0533 0,2153 0,0038 0,0000 0,0000 0,1976 0,0435 0,20 3,26 2,71 3,08 2,56

100 ТОВ "Новобудова" просп. Бажана Миколи 7�ж 0,1809 0,8435 0,1917 0,0000 0,2561 0,0967 0,4419 0,0016 0,0026 0,0000 0,0548 0,1273 0,0038 0,0000 0,0000 0,2775 0,0395 0,20 3,26 2,75 3,08 2,60

101 ТОВ "Новобудова" Харківське шосе 150/15 0,2540 0,6969 0,1399 0,0000 0,2080 0,0667 0,4326 0,0013 0,0020 0,0000 0,0324 0,2502 0,0017 0,0000 0,0000 0,2343 0,0430 0,19 3,06 2,65 2,89 2,50

102 ТОВ "Сервіс�Житло�
Комфорт"

вул. Бориспільська 4 0,2920 0,4783 0,1391 0,0000 0,3774 0,0599 0,3807 0,0040 0,0000 0,0000 0,2783 0,2326 0,0083 0,0000 0,0000 0,3248 0,1491 0,22 3,53 � 3,36 � 

1.2. Виключити позиції №№ 24�26, 34�36.
2. Розділ "Дарницький район" Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються виконавцями цих послуг  по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми не пізніше або  після 20

числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 квітня 2012 р. № 579, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві 25 квітня 2012 р. за № 26/943 ( у редакції розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 липня 2012 р. № 1191), доповнити такими позиціями:

3. Розділ "Дніпровський район" Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються виконавцями цих послуг  по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми не пізніше або  після
20 числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 квітня 2012 р. № 579, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві 25 квітня 2012 р. за № 26/943 ( у редакції розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 липня 2012 р. № 1191), доповнити такими позиціями:

4. Розділ "Печерський район" Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються виконавцями цих послуг  по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми не пізніше або  після 20
числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 квітня 2012 р. № 579, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві 25 квітня 2012 р. за № 26/943 ( у редакції розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 липня 2012 р. № 1191), доповнити такими позиціями:

5. Розділ "Подільський район" Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються виконавцями цих послуг  по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми не пізніше або  після 20
числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 квітня 2012 р. № 579, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві 25 квітня 2012 р. за № 26/943 ( у редакції розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 липня 2012 р. № 1191), доповнити такими позиціями:

6. Розділ "Святошинський район" Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються виконавцями цих послуг  по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми не пізніше або  після
20 числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 квітня 2012 р. № 579, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві 25 квітня 2012 р. за № 26/943 ( у редакції розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 липня 2012 р. № 1191), доповнити такими позиціями:

7. Розділ "Солом'янський район" Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються виконавцями цих послуг  по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми не пізніше або  після
20 числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 квітня 2012 р. № 579, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві 25 квітня 2012 р. за № 26/943 ( у редакції розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 липня 2012 р. № 1191), доповнити такими позиціями:

8. Розділ "Шевченківський район" Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються виконавцями цих послуг  по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми не пізніше або  після
20 числа місяця, що настає за розрахунковим, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 квітня 2012 р. № 579, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві 25 квітня 2012 р. за № 26/943 ( у редакції розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 липня 2012 р. № 1191), доповнити такими позиціями:

Заступник голови � керівник апарату О.Пузанов
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 10 квітня 2013 року

Австрія дарує киянам тиждень
фестивального кіно
У програмі — найяскравіші картини останніх років та анімація
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

З 11 по 15 вітня в інотеатрі “Київ”
відб деться “Тиждень австрійсь о о
іно”. Глядачі змож ть побачити
стріч и молодих та перспе тивних
режисерів, я і брали часть в між-
народних інофестивалях, добір
орот ометражної анімації з пере-
можців “Ars Electronica-2012”, а та-
ож трейлери Австрійсь о о міжна-
родно о інофестивалю “Viennale”,
зняті видатними майстрами інема-
то раф .

У четвер фестиваль відкриє фільм “Іспанія” (11

квітня о 19.30). Ця любовна історія в стилі вес�

терн стала першою повнометражною ігровою ро�

ботою молодої режисерки�документалістки Ані

Саламоновіц, що демонструвалася на Берлін�

ському кінофестивалі. Герой фільму — молдав�

ський біженець, який через аварію на півдорозі

до Іспанії змушений продовжити свою подорож

пішки. Опинившись в Австрії, чоловік намагає�

ться підзаробити грошей, реставруючи невелику

церкву. Тут він знайомиться з таємничою Магда�

леною, яку тероризує її колишній чоловік�полі�

цейський, а також з кранівником, щасливому

життю якого загрожує залежність від азартних

ігор.

На “Тижні австрійського кіно” покажуть та�

кож фільми трьох молодих австрійських режисе�

рів, які вважаються в країні найбільш перспек�

тивними. Кіномани побачать гротескну комедію

“Солдат Жаннетта” Даніеля Хесла (13 квітня о

19.00). Дебютна картина про дружбу двох жінок з

абсолютно різних світів (одна багата, а інша меш�

кає в скотарні серед курей і свиней) отримала го�

ловну нагороду Роттердамського кінофестивалю

“Tiger Award”. Це філософська притча про свобо�

ду, пошуки сенсу життя та просто цікава історія

про жінок, які були щирими подругами.

Стрічка “Друга дружина” Умута Дага (12 квіт�

ня о 19.00) про життя “традиційної” турецької

сім’ї у Відні й особливу дружбу двох дружин Мус�

тафи отримала численні нагороди на європей�

ських кінофестивалях.

Робінзонада “Стіна” Юліана Пельслера (14

квітня о 19.00) цікава тим, що головну роль у

фільмі зіграла актриса Мартіна Гедек (“Життя ін�

ших”). Це екранізація бестселера австрійської

письменниці Марлен Наусхофер. Головна героїня

фільму вирушає разом зі своїми друзями, літньою

парою, в мисливський будиночок у горах. Увече�

рі старі йдуть на прогулянку й не повертаються.

Тоді жінка відправляється в село на їхні пошуки,

натикається на невидиму й непроникну стіну, за

якою немає жодних ознак життя і яка відокрем�

лює її від решти світу.

“Родзинкою” програми стане короткометраж�

на анімація — добірка з 13 стрічок�переможниць

найголовнішого в Європі фестивалю медіа�арту

“Ars Electronica” (15 квітня о 19.00). Зокрема по�

кажуть оскароносний мультфільм “Фантастичні

літаючі книги Містера Морріса Лессмора” Віль�

яма Джойса.

На глядачів фестивалю чекає  ще один сюр�

приз. Кожен з п’яти фестивальних показів почи�

натиметься одним із трейлерів Австрійського

міжнародного кінофестивалю “Viennale”, зня�

тих у різні роки видатними кінорежисерами. Це

короткометражки тривалістю всього в хвилину

від Девіда Лінча, Апічатпонга Вірасетакула, Крі�

са Маркера, Жана�Люка Годара і Лео Каракса.

Всі фільми фестивалю демонструватимуться

мовою оригіналу з українськими субтитрами

У стрічці "Стіна" за бестселером Марлен На схофер жін а раптово нати ається на невидим і непрони н
стін , я а відо ремлює її від решти світ

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в с дове засідання в я ості
відповідача ж рналіста Шевч а Олеся, я ий працює Бізнес-центрі "Леонардо", що
знаходиться за адресою: м. Київ, в л. Б. Хмельниць о о б д. № 17/52, по цивільній
справі за позовом Новиць о о Василя до Шевч а Олеся по захист честі, ідності та
ділової реп тації.

Роз ляд справи призначено на 11.00 20 травня 2013 ро в приміщенні Шевчен-
івсь о о районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Смирнова-Ласточ іна
10-Б, аб. 45.

В разі неяв и відповідача Шевч а Олеся в с дове засідання, справа б де роз ля-
датися йо о відс тність за наявними справі до азами. Крім то о, с д роз'яснює
відповідач йо о обов'язо повідомити с д про причини неяв и в с дове засідання.

С ддя Н.Б. Воло ітіна

Печерсь а районна в місті Києві державна адміністрація

о олош є он рс на заміщення ва антної посади:

- оловно о спеціаліста відділ з питань майна ом нальної власності на період
відп ст и по до ляд за дитиною до дося нення нею трирічно о ві основно о
працівни а;

- оловно о спеціаліста відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємцїв.

Вимо и: відповідна освіта, досвід роботи.

Заяви на он рс подавати протя ом 30 алендарних днів з дня оп блі вання за
адресою: в л. С ворова, 15, ім. 204, тел. 280-74-97.

О олошення про ви ли в с д відповідача Петраш а Сер ія Ярославовича
У провадженні Шевчен івсь о о районно о с д м. Києва знаходиться

цивільна справа за позовом Приватно о підприємства "Віталфарма" до Петраш а
Сер ія Ярославовича про стя нення бор .

Роз ляд зазначеної справи повторно призначено на 13 травня 2013 ро о 15.00
Шевчен івсь ом районном с ді м. Києва (адреса с д : м. Київ, в л. Білор сь а,

13, аб. 11).
С д ви ли ає с дове засідання Петраш а Сер ія Ярославовича, я відповідача.
Яв а до с д є обов'яз овою. У разі неяв и відповідача, справа б де роз лян та

за наявними матеріалами.

Дарниць ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача: Підд бно о Станіслава Васильови-
ча, останнє місце проживання я о о: Кірово радсь а область, Новоархан ельсь ий район, с. Кам'я-
нече, в с дове засідання, я е відб деться 23.04.2013 ро о 10.15 за адресою: м. Київ, в л. Кошиця,
5-а, аб. 204, для часті с довом роз ляді цивільної справи за М саеляна Юрія Михайловича до
Підд бно о Станіслава Васильовича про відш од вання матеріальної та моральної ш оди.

При собі мати паспорт.
З оп блі ванням о олошення про ви ли відповідач вважається повідомлений про день, час та

місце роз ляд справи і в разі неяв и йо о до с д справа може б ти роз лян та за йо о відс тності.
Відповідач випад неяв и в с дове засідання зобов 'язаний повідомити с д про поважність

причини неяв и.
С ддя Колесни О.М.

Голосіївсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача: Д бча а Василя Ми о-
лайовича, останнє відоме місце реєстрації я о о: Вінниць а обл., м. Хмільни , в л. Столяр-
ч а, 50, в. 64 в с дове засідання на 18 вітня 2013 ро о 14.00 на роз ляд цивільної
справи за позовом Герасимен о Валерія Сер ійовича до Від рито о а ціонерно о товарис-
тва Національна а ціонерна страхова омпанія "Оранта", Д бча а Василя Ми олайовича
про захист прав споживачів, стя нення страхово о відш од вання та відш од вання збит-
ів, я е відб деться в приміщенні с д : м. Київ, в л. П. Потєхіна, 14-а, абінет №27.
Наслід и нез'явлення в с дове засідання передбачені статтями 169, 170 ЦПК У раїни.
С ддя Н.В. Антонова

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з наст пно о дня після п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за
адресою: в л. Хрещати , 10, Головне правління ом нальної власності м. Києва.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Головне правління ом нальної власності м. Києва,
аб. 524, телефони для довідо : 279-27-86, 279-27-93.

№
п/
п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний теле-

фон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місцезна-
ходження

За аль-
на пло-
ща,
в.м

Цільове ви-
ористання

приміщення

Ма сималь-
но можли-
вий стро
оренди

Орен-
дна
плата
за 1
в.м,
рн

Розмір
місячної
орен-
дної
плати,

рн

Обов'яз ові мови
для ладання до овор

1

Ком нальне
підприємство "Київ-
сь ий метрополітен"

03055, м. Київ,
просп. Перемо и, 35

тел: 238-44-21,
238-44-46

частина під-
земно о пе-

реход

станція
метро

"Вистав о-
вий центр"

73,06

Змішана
тор івля про-
довольчими
та непродо-
вольчими то-

варами

2 ро и
364 дні

253,37 18511,5

- розроблення прое тної до мен-
тації ПІ "ДП У рметрот нель-
прое т" на розміщення тимчасо-
вих о ородж ючих онстр цій
відповідно до мов діючо о за о-
нодавства;

- обладнання тимчасових о ород-
ж ючих онстр цій системою по-
жеже асіння та пожежною си на-
лізацією

2

Ком нальне
підприємство "Київ-
сь ий метрополітен"

03055, м. Київ,
просп. Перемо и, 35

тел: 238-44-21,
238-44-46

частина під-
земно о пе-

реход

станція
метро

"Голосіїв-
сь а"

4,16

Змішана
тор івля про-
довольчими
та непродо-
вольчими то-

варами

2 ро и
364 дні

263,58 1096,5

- розроблення прое тної до мен-
тації ПІ "ДП У рметрот нель-
прое т" на розміщення тимчасо-
вих о ородж ючих онстр цій
відповідно до мов діючо о за о-
нодавства;

- обладнання тимчасових о ород-
ж ючих онстр цій системою по-
жеже асіння та пожежною си на-
лізацією

3

Ком нальне
підприємство "Київ-
сь ий метрополітен"

03055, м. Київ,
просп. Перемо и, 35

тел: 238-44-21,
238-44-46

частина під-
земно о пе-

реход

станція
метро

"Голосіїв-
сь а"

4,78

Змішана
тор івля про-
довольчими
та непродо-
вольчими то-

варами

2 ро и
364 дні

263,60 1260,0

- розроблення прое тної до мен-
тації ПІ "ДП У рметрот нель-
прое т" на розміщення тимчасо-
вих о ородж ючих онстр цій
відповідно до мов діючо о за о-
нодавства;

- обладнання тимчасових о ород-
ж ючих онстр цій системою по-
жеже асіння та пожежною си на-
лізацією

4

Ком нальне
підприємство "Київ-
сь ий метрополітен"

03055, м. Київ,
просп. Перемо и, 35

тел: 238-44-21,
238-44-46

частина під-
земно о пе-

реход

станція
метро

"Голосіїв-
сь а"

6,14

Змішана
тор івля про-
довольчими
та непродо-
вольчими то-

варами

2 ро и
364 дні

263,60 1618,5

- розроблення прое тної до мен-
тації ПІ "ДП У рметрот нель-
прое т" на розміщення тимчасо-
вих о ородж ючих онстр цій
відповідно до мов діючо о за о-
нодавства;

- обладнання тимчасових о ород-
ж ючих онстр цій системою по-
жеже асіння та пожежною си на-
лізацією

5

Ком нальне
підприємство "Київ-
сь ий метрополітен"

03055, м. Київ,
просп. Перемо и, 35

тел: 238-44-21,
238-44-46

частина під-
земно о пе-
реход (вес-
тибюль №1)

станція
метро

"Василь ів-
сь а"

7,55

Змішана
тор івля про-
довольчими
та непродо-
вольчими то-

варами

2 ро и
364 дні

239,20 1806,0

- розроблення прое тної до мен-
тації ПІ "ДП У рметрот нель-
прое т" на розміщення тимчасо-
вих о ородж ючих онстр цій
відповідно до мов діючо о за о-
нодавства;

- обладнання тимчасових о ород-
ж ючих онстр цій системою по-
жеже асіння та пожежною си на-
лізацією

6

Ком нальне
підприємство "Київ-
сь ий метрополітен"

03055, м. Київ,
просп. Перемо и, 35

тел: 238-44-21,
238-44-46

частина під-
земно о пе-
реход (вес-
тибюль №2)

станція
метро

"Василь ів-
сь а"

7,55

Змішана
тор івля про-
довольчими
та непродо-
вольчими то-

варами

2 ро и
364 дні

239,20 1806,0

- розроблення прое тної до мен-
тації ПІ "ДП У рметрот нель-
прое т" на розміщення тимчасо-
вих о ородж ючих онстр цій
відповідно до мов діючо о за о-
нодавства;

- обладнання тимчасових о ород-
ж ючих онстр цій системою по-
жеже асіння та пожежною си на-
лізацією

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

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

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

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць ..................6 рн. 50 оп.
на 3 місяці ..............19 рн. 50 оп.
на 6 місяців ............39 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........78 рн. 00 оп.

на місяць ..................21 рн. 50 оп.
на 3 місяці................64 рн. 50 оп.
на 6 місяців............129 рн. 00 оп.
на 12 місяців..........258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2013 РІК
22094

Передплатні ціни
на місяць ................10 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..............32 рн. 70 оп.
на 6 місяців ............65 рн. 40 оп.
на 12 місяців ........130 рн. 80 оп.

на місяць ..................40 рн. 90 оп.
на 3 місяці ............122 рн. 70 оп.
на 6 місяців............245 рн. 40 оп.
на 12 місяців..........490 рн. 80 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї

Х Р Я К В В О Я Ж

Д О Р О Г О Ж И Ч І Д А

И Е З О Т Е Р И З М Х

Н А Щ А Д О К Ж

А А Р А К К У М А

М Т І Е С П А Д О Н

О Ш И Й Н И К А М А Д У

А К С О С Ю Р А

Відповіді на сканворд 
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Спортивні новини

Футзал. Коцюбинська “Біличанка” 
вшосте поспіль виграла чемпіонат України
У с бот відб вся лючовий матч жіночої першості У раїни з ф тза-

л . Чинний чемпіон раїни оманда з Коцюбинсь о о “Біличан а”
приймала на своєм майданчи оловно о он рента боротьбі за
золото полтавсь “Ні ”. Саме в цьом матчі, за мови перемо и,
ф тзаліст и з иївсь ої області мали можливість достро ово завоюва-
ти своє шосте поспіль та восьме за алом чемпіонство. Гості ж разі
перемо и мо ли лише с оротити відстань від лідера і за ріпитися на
др ій сходинці. У першом таймі полтавчан и хоч і нама алися рати
на рівних, але з пинити підопічних Володимира Коло а їм б ло в рай
важ о. Саме осподар ам майданчи а вдалося від рити рах но на
13-й хвилині. У воротах “Ні и” відзначилася най раща нападниця “Бі-
личан и” і лідер бомбардирсь их пере онів чемпіонаті Анна Ш ль а.
Не всти ли триб ни охолон ти від свят вання, я воротах остей
знов опинився м’яч. Перева осподарів подвоїла Катерина Малиш-
о. Втім, та ий пот жний старт матч зі рав з равцями “Біличан и”
злий жарт. Команда з иївсь ої області зарано самовпевнилася і про-
п стила досить несподіваний ол. Здавалося, що полтавчан ам
вдасться поверн ти інтри в матчі, адже вони більше володіли м’я-
чем. Одна вже на 26 хвилині рах но становив 3:1 — за “Біличан ”
відзначилася Катерина Шеремет. По перерві ра дещо заспо оїлася,
ніхто з оманд не хотів ризи вати. Але на 20-й хвилині др ої полови-
ни Анна Ш ль а оформила д бль, зробивши сит ацію для остей
просто атастрофічною. І хоча “Ніці” вдалося дещо с оротити відста-
вання до 4:2, надалі равці “Біличан и” діяли більш с онцентровано і
спромо лися забити ще раз. У підс м ра завершилася з рах н ом
5:2, оманда з Коцюбинсь о о за два т ри до фініш здоб ла золото
чемпіонат

Волейбол. Визначилися перші призери 
чемпіонату Києва
У столиці відб лися фінальні і ри 2-ї частини чемпіонат Києва

(КЗВЛ). У ожном дивізіоні чоловічої та жіночої лі и б ли визначені
переможці в зма аннях за призові місця. Чемпіоном чоловічом ди-
візіоні 1 став волейбольний л б “Інваспорт”, я ий серії до двох пе-
ремо здолав опір оле тив “Імперія”. Обидві з стрічі цих оманд за-
вершилися з одна овим рах н ом 3:0 на ористь “Інваспорт ”, я ий
ціл ом засл жено став переможцем першості. У матчі за третє місце
“Меридіан” завдав пораз и оманді “КПІ”. Рез льтатом першо о мат-
ч став рах но 3:1 на ористь “Меридіан ”, а в др ом волейболісти
цьо о л б б ли ще пере онливішими і здолали опонентів з рах н ом
3:0. Одна для прихильни ів “КПІ” б ла й арна звіст а, адже бло -
ючо о “політехів” Ярослава Тар ана б ло визнано най ориснішим
равцем чемпіонат . А в жіночій лізі вся інтри а ще поперед . І в про-
тистоянні за перше місце між “Імперією” та “Інваспортом”, і в поєдин-

за третє місце між “КПІ-Тепло” та “Хімфарм-Інвестом” зафі совано
абсолютний паритет — за підс м ами з стрічей цих двох парах од-
на овий рах но — 1:1

Температура +5°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 72 %

Температура +12°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 53 %

Температура +7°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 68 %

Прогноз погоди на 10 квітня 2013 року

ОВНИ, дерзайте! Це час бла одатних починів, радо прощайтеся
з мин лим і сміливо дивіться вперед. Завдя и ч довій фізичній
формі, арячом творчом ент зіазм і неймовірній се сапільності
ви здатні від рити нов сторін в любовній, діловій сфері, спор-
тивній ар’єрі.
ТЕЛЬЦІ, тр діться в парі, почавши справ поодинці, ризи єте

звалити на себе подвійн нош . Не дозволяйте тисн ти на себе
(нехай партнер сам ви он є свою частин обов’яз ів), прибор ай-
те бажання прис орити хід подій, не ладайте дов отривалих
од: обставини незабаром зміняться. Для осіб, що вед ть а тив-

н підпільн чи неза онн діяльність, р тять таємні романи, день
є випроб вальним р бі оном.
БЛИЗНЯТА знаходяться під сильним впливом соці м і здатні

на все начхати заради перспе тивних с місних прое тів. Пот жним
стим лом та ої поведін и б де творчий роз віт або яс раве лю-
бовне захоплення. С оріше всьо о, любов і др жба переплет ться,
тож вам б де с ладно провести меж стос н ах, ідеально, оли
близь а особа поєднає в собі др а і оханця.
РАКИ, не б д йте планів на майб тнє, то марна трата сил, вони

мож ть виявитися помил овими. Йде процес “перезавантаження”
в ар’єрі, зробивши оловне і необхідне, візьміть тайм-а т і поста-
райтеся розслабитися. Це ч довий день для всіх, хто знаходиться
ч довій професійній, емоційній і фізичній формі, оли можна за-

воювати поп лярність, обс а авши с перни ів.
ЛЕВАМ таланитиме одраз і в сьом , вас че ають трі мфи на

романтичних, ділових, ідеоло ічних, політичних фронтах. Саме час
задати життєвий імп льс новом прое т , в я ий раніш в лали д -
ш , поспіл ватися з представни ами віддалених територій. Ви
здатні завоювати прихильність союзни ів, поповнити оло др зів,
однод мців, чнів.
ДІВИ заповзятливі, переповнені пол м’яними пристрастями,

схильні до ризи ових авантюр і навіть отові с очити в реч —
се с альний потенціал фонтан є! Але... це помил овий момент
для доленосних рішень. Візьміть себе під онтроль, іна ше зроби-
те необачний ро , про що потім ір о жал ватимете.
ТЕРЕЗИ, перш с рип взаєминах рає партнер, змиріться і

не б нт йте! Я що дорожите оханими, не ставайте їх тінню, а ви-
ладайтеся на всі “сто” заради зміцнення союз , одночасно збері-
аючи самостійність, яс равість, пам’ятайте, що ви самодостатня
індивід альність!
СКОРПІОНИ, час змінити щось повся денній діяльності. Прос-

тої старанності т т недостатньо, для спіх доведеться ви ластися
ціл ом і повністю. На сл жбі ряд ть ардинальні зміни, оло зо-
бов’язань модерніз ється, том , оли пра нете дося ти ар’єрних
вершин, любіть свою робот , р тіть романтичні інтриж и, тоді ен-
т зіазм битиме невичерпним джерелом.
СТРІЛЬЦІ оповиті флюїдами чарівності, творче натхнення пере-

повнює, протилежна стать отова за вами в о онь і вод (любовне
побачення, особливо перше, стане незаб тнім)! Тож я що само-
оцін а занижена, саме час її відновити. Це вдалий день для нових
ініціатив бізнесі, спорті, сценічном мистецтві, політиці, ре ламі.
Ви можете започат вати ар’єр ви ладача або тренера.
КОЗОРОГИ, події дня нес ть позитивний заряд, за ладаючи сі-

мейний ф ндамент на майб тнє. Нама айтеся правильно ви орис-
тов вати шанси, пов’язані з поб том, помеш анням, сім’єю, осо-
бистим життям. Втім, є й мін си. Це неврівноваженість. Любов мо-
же швид о перейти в ненависть, задоволення — в роздрат вання,
ент зіазм — втом . Ваше завдання — вчасно в лючити “авто-
стоп” на льмінації приємних емоцій, іна ше можливі стреси, фі-
зичні травми.
ВОДОЛІЇ, це день доленосних знайомств і щасливих сюрпризів,

я ими вам неодмінно слід с ористатися. Доро а лож а до обід , не
зволі айте, во онь любовно о натхнення яс раво палах отить, тож
прист пайте до реалізації нових планів! Ділові поїзд и обіцяють с-
піх, про лян и і з стрічі с проводж ватим ться позитивними емо-
ціями. Спроб йте нала одити онта т з близь ими родичами: при-
міром, напросіться до них ості.
РИБИ, заповзятливість, щирість і оптимізм — ось ваші най ра-

щі с п тни и в боротьбі за місце під сонцем, де форт на обдаро-
в є всіх, хто осиротів серцем, страждає в нестат ах. Ймовірно, що
ваших очах наново підвищиться (або впаде) цінність дея их ре-

чей і зв’яз ів. Не займайтеся п стослів’ям, від вас вима аються
он ретні вчин и, аби продемонстр вати блис ч ділов майстер-
ність, сил своєї любові чи матеріальної т рботи

Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог
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ранок день вечір

Міська спартакіада "Здоровий
киянин" набирає обертів
У столиці зіграли в бадмінтон
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

7 вітня 2013 ро за-
альноосвітній ш олі
№ 313 відб вся т рнір із
бадмінтон за про рамою
Київсь ої місь ої спарта і-
ади “Здоровий иянин”.
Протя ом одно о зма аль-
но о дня на пар ет вихо-
дили я досвідчені спортс-
мени, та і просто любите-
лі а тивно о відпочин .
За алом часть т рнірі
взяли більше 30 спортсме-
нів. Я і належить, пере-
можці отримали медалі,
рамоти та пам’ятні пода-
р н и від ор анізаторів
зма ань.

З приходом помітного потепління

кияни дедалі частіше звертаються до

спортивного відпочинку. Чільне

місце серед улюблених активностей

жителів столиці посідає, на перший

погляд, досить проста гра — бадмін!

тон. Як запевняють лікарі, цей вид

спорту найкращим чином підходить

для здорового способу життя і ак!

тивного відпочинку. Гра являє со!

бою дієвий засіб, підвищує загаль!

ний тонус, якісно знімає напругу,

розвиває витривалість.

Великої популярності бадмінтон

набув за рахунок простоти правил,

доступності для різних вікових кате!

горій і можливості грати як у примі!

щенні, так і на відкритому просторі.

Разом з тим, ця гра не така легка, як

може здатися на перший погляд.

“Професіональний бадмінтон є

одним з найбільш фізично наванта!

жувальних видів спорту та одним з

найбагатших і складних з технічної

точки зору,— розповідає головний

суддя змагань Дмитро Мацулевич.—

Швидкість польоту волана після

удару професіонального спортсмена

досягає 414 км/год., що є абсолют!

ним рекордом швидкості польоту іг!

рового снаряда. За матч гравці про!

бігають до 10 км і втрачають кілька

кілограмів ваги”.

Перед початком турніру всі учас!

ники були розділені на 6 груп. Зма!

гання проходили за коловою систе!

мою, тому успіх залежав лише від

самих спортсменів — їхньої витри!

валості та певних тактичних хитро!

щів.

Першими на паркет вийшли чо!

ловіки!аматори в одиночному роз!

ряді. Попри те, що спортсмени мали

статус "любителів", кожна очна ду!

ель просто зачаровувала всіх при!

сутніх.

За підсумками усіх зіграних партій

досить впевнену перемогу у цій ка!

тегорії здобув Богдан Триліс з Дніп!

ровського району. Гідну конкурен!

цію йому склав Сергій Жуков із СЗ

“Антонов”. До речі, срібний призер

був одним з найстарших на цих зма!

ганнях, однак, як бачимо, вік зовсім

не завадив спортсмену піднятися на

п’єдестал пошани. Ось що говорить

сам пан Жуков: “Останній раз я три!

мав ракетку у школі, 35 років тому.

Тоді для мене це було просто хобі. І

ось після стількох років мені на за!

воді запропонували згадати дитин!

ство. Я погодився і зовсім не шко!

дую. У бадмінтоні важлива не лише

фізична підготовка, а й швидкість

прийняття рішень. За стільки років

я вивів для себе свій власний рецепт

успіху: треба грати так, щоб твій су!

перник втомлювався, а ти при цьо!

му просто відпочивав”.

Бронзовим призером змагань став

журналіст НТКУ Євген Каранов.

У парному розряді серед аматорів

медалі найвищого ґатунку виборов

дует Сергія Коновалова та Олексія

Білая.

Далі продовжити змагання наста!

ла черга жінок. У цій категорії рів!

них не було Наталії Хорій з НТКУ.

Другою стала її колега Тетяна Клим!

кіна. До речі, ці спортсменки здобу!

ли перемогу і в парному розряді

“комбі” — “аматори” + “мікс усі”.

Почесне третє місце у змаганнях жі!

нок посіла Інна Коновалова.

Завершували програму змагань

чоловіки!профі. Саме представники

цієї групи продемонстрували усе ба!

гатство бадмінтону. Довгі розіграші,

висока швидкість руху на паркеті та

непідробні емоції спортсменів — все

це створювало неймовірну атмосфе!

ру у змаганнях. Найкращим серед

чоловіків!профі став Дмитро Авра!

менко. За ним розмістився Тарас

Хандога, а третє місце зайняв Сергій

Коновалов.

Однак усі учасники турніру заслу!

говували на бурхливі овації вболі!

вальників
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Цей день в історії 10 квітня

1847 — народився Джозеф
П літцер, амери ансь ий ж рна-
ліст, видавець, засновни ж рна-
лістсь ої П літцерівсь ої премії
1849 — амери анець Волтер

Хант запатент вав безпечн
шпиль
1912 — ан лійсь ий лайнер

"Титані " вийшов своє перше й
останнє плавання
1967 — вперше в повітря під-

нявся винищ вач Мі -23 – пер-
ший вітчизняний серійний літа -
винищ вач зі змінною польоті
площею рила
1990 — Том Вейтс ви рав

"Справ чіпсів" омпанії Doritos
Chips, я а ви ористов вала
своїй ре ламі олос, схожий на
специфічний олос співа а
1992 — Запоріжжі від рився

перший фестиваль мистецтв "Ко-
заць ом род нема перевод "
Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д
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щових
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"Капітани

піс ", "Мертве
море", автор
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вирощ ють
троянди

ремінець
на шиї
тварини

р. поет,
"Києве мій"

ш мерсь ий
бо неба

Призери парно о розряд серед чолові ів - "аматорів" зайвий раз довели, що в бадмінтон на рівних мож ть рати
представни и різних ві ових ате орій
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