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36 дорожньо�ремонтних бригад
продовжують ліквідацію ямковості
на дорогах міста
Протя ом вихідних працівни и ом нальної орпо-

рації “Київавтодор” лі від вали аварійно небезпечн
ям овість на площі 1,3 тис. в. м. У дорожньо-ре-
монтних роботах б ло задіяно 36 бри ад, а це май-
же 220 осіб.
За алом балансо трим вачі в лично-шляхової ме-

режі з почат проведення робіт лі від вали ям о-
вість на території 90 тис. в. м.
Я раніше повідомляв енеральний дире тор

КК “Київавтодор” Петро Бере овий, ремонтні ро-
боти на доро ах за альномісь о о та районно о
значення завершать до 9 травня, а лі відацію ям-
овості на в лично-шляховій мережі місцево о
значення план ють завершити до Дня Києва

У столиці розпочали підготовку 
до пожежонебезпечного періоду
Столична влада затвердила план заходів із під о-

тов и місь их лісопар ових осподарств до пожежо-
небезпечно о період 2013 ро . Відповідне розпо-
рядження підписав олова КМДА Оле сандр Попов.
Та , з ідно з розробленим планом заходів, лісопар-
ові осподарства мають привести до стан технічної
отовності протипожежн техні , обладнання, спос-
тережні вежі й що ли, а та ож засоби зв’яз . Крім
то о, до інця вітня ЛПГ мають перевірити ви онан-
ня протипожежних заходів власни ами земельних ді-
ляно , що розташовані на території лісово о фонд .
Разом із тим, працівни ам КО “Київзеленб д”

спільно з представни ами лісопар ових оспо-
дарств дор чено відновити та підтрим вати в на-
лежном стані 2590 м мінералізованих см нав о-
ло пожежонебезпечних діляно ліс й протипожеж-
них розривів лісонасадженнях, а та ож водойми й
резерв ари для забор води та під’їзди до них. У ра-
зі необхідності КК “Київавтодор” має забезпечити
виділення поливальних машин для підвезення води.
Ще одним п н том протипожежних заходів є лі ві-

дація наслід ів сні оламів, вітровалів, позалісосічної
захаращеності та стихійних сміттєзвалищ на терито-
рії місь их лісів. Крім то о, на 170-ти доро ах і в’їз-
дах мають б ти встановлені шлаґба ми, аби не до-
п стити заїзд на територію лісово о фонд транс-
портних засобів та інших механізмів

У Київському національному музеї
російського мистецтва відбудеться
виставка творів Іллі Рєпіна
Сьо одні о 18.00 Київсь ом національном м зеї

російсь о о мистецтва відб деться від риття вистав и
творів одно о з найвидатніших майстрів російсь о о
мистецтва др ої половини ХІХ ст. Іллі Юхимовича Рє-
піна. Т т б де презентовано майже 60 творів живопи-
с , рафі и з фондів Київсь о о національно о м зею
російсь о о мистецтва, Національно о х дожньо о
м зею У раїни, Хар івсь о о х дожньо о м зею, С м-
сь о о обласно о х дожньо о м зею ім. Н. Онаць о о
та Полтавсь о о х дожньо о м зею.
Творчість Іллі Рєпіна справедливо вважають од-

ним із найвищих дося нень російсь о о реалістич-
но о живопис др ої половини XIX ст., вершиною
передвижниць о о мистецтва. Талант х дожни а
вражає своєю різнобічністю та мо тністю. Майстер
історичної та жанрової артини, видатний портре-
тист, блис чий олорист, тон ий ліри та автор
епічних полотен, він залишив олосальн творч
спадщин .
Коле ція творів Іллі Рєпіна, що належить Київ-

сь ом національном м зею російсь о о мистец-
тва, нарахов є 16 живописних та 45 рафічних ро-
біт. Знайомство із зібранням, презентованим на ви-
ставці, пере он є в йо о різноманітності та висо о-
м х дожньом рівні й надає можливість ознайоми-
тися з еволюцією творчості майстра, йо о мистець-
ими пош ами та від риттями

Ірина ВАСИЛЕВСЬКА
“Хрещатик”

22–24 вітня в столиці Австрії Відні три-
ватим ть Дні Києва, в рам ах я их відб -
деться рандіозний бізнес-фор м. Під
час заход австрійсь им омпаніям пре-
зент ють інвестиційні прое ти раїнсь ої
столиці. О рім то о, віденці матим ть
змо ближче познайомитися зі слов’ян-
сь ою льт рою.

За словами заступника голови КМДА Руслана Крама�

ренка, минулого року Київ отримав 2 млрд доларів

США прямих іноземних інвестицій — це половина всіх

вкладень в економіку України.

“Сьогодні в Києві зосереджені дві третини всіх бан�

ківських активів, понад 45% імпорту та 17% експорту

країни. Згідно зі Стратегією розвитку Києва до 2025 ро�

ку, наразі за 9�ма основними ініціативами місто готує

інвестиційний портфель проектів на понад 22 мільярди

доларів США, тож європейським бізнесменам буде з

чого вибрати”,— заявив пан Крамаренко.

Переконана в привабливості українських проектів

для представників австрійського бізнесу директор Де�

партаменту промисловості та розвитку підприємництва

КМДА Людмила Денисюк. “У нас є чимало вільних

ніш, де можна ефективно працювати. Крім того, в Ки�

єві працює потужна науково�промислова база. Тому на�

ше завдання — залучити інвестиції в економіку міста, в

інноваційні проекти, що дозволить створити нові робо�

чі місця та забезпечити надходження до бюджету”,—

розповіла пані Денисюк.

У рамках бізнес�форуму австрійським партнерам

презентують інноваційні проекти, напрацьовані спіль�

но науковими установами та Київською міською держ�

адміністрацією. Також до форуму долучаться столичні

підприємства, які виявили бажання взяти участь у захо�

ді. На сьогодні таких заявок надійшло близько 80, із

яких оберуть 25–30 учасників.

За словами Людмили Денисюк, першочергово відби�

ратимуть проекти найбільш перспективних секторів

економіки, зокрема туристичної галузі, фармацевтики,

точного машинобудування, легкої промисловості тощо.

Серед решти на українсько�австрійському бізнес�фо�

румі представлять проект реконструкції Поштової пло�

щі, мобільний зв’язок у метро, атракціон “Колесо огля�

ду” біля Музею води, туристичні інформаційні центри.

Загальна сума інвестицій у ці ініціативи складає понад

150 млн грн.

Ще на 40 мільярдів гривень буде презентовано чоти�

ри масштабні проекти: будівництво 4�ої гілки метро на

Троєщину, інноваційний парк “Bionic Hill”, діловий

район “Київ�Сіті” та проект модернізації водопоста�

чання й каналізації міста.

Загалом під час проведення Днів Києва у Відні запла�

новано відкриття пам’ятника українським козакам, ви�

ставку художніх робіт найяскравіших творів представ�

ників радянської школи живопису та виступ славно�

звісного Національного заслуженого академічного ан�

самблю танцю України ім. Павла Вірського, що вража�

тиме австрійську публіку класичними та сучасними

композиціями народного мистецтва в супроводі оркес�

тру ансамблю.

Нагадаємо, що в рамках проведення Днів Відня у Ки�

єві минулої пятниці, 12 квітня, в Національному пала�

ці мистецтв “Україна” відбувся грандіозний концерт

Віденського філармонічного оркестру (детальніше чит.

на стор. 7)
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Олександра ГУНІНА,
Ірина ВАСИЛЕВСЬКА
“Хрещатик”

Наст пної с боти, 20 вітня,
енеральне прибирання Києва
завершиться рандіозною за-
альномісь ою толо ою, при-
роченою до Дня дов ілля.
Дол читися до неї місь а вла-
да за ли ає всіх иян. Мин -
лої с боти в рам ах двомісяч-
ни а з бла о строю в сіх 10-
ти районах столиці відб лися
толо и “За чисте дов ілля”,
до я их дол чилися майже 85
тисяч иян.

Киян кличуть на велику толоку
Взяти участь у загальноміському приби�

ранні та навести лад поблизу власної оселі

20 квітня голова КМДА Олександр Попов

закликав усіх небайдужих киян, представ�

ників установ та підприємств міста, а та�

кож членів політичних партій, які декла�

рують зацікавленість станом благоустрою

столиці.

Як повідомили “Хрещатику” в Департа�

менті міського благоустрою та збереження

природного середовища, під час масового

прибирання планують озеленити та очис�

тити більшість парків столиці, серед яких

“Позняки”, Партизанської слави, Пере�

моги, Малишка, Хрещатий, Маріїнський,

Вічної Слави, Наводницький, Аскольдова

могила, Сирецький гай, "Володимирська

гірка" та меморіал Бабин Яр.

Приберуть від сміття й найбільші магіс�

тралі столиці, а також у рамках акції

“Кожному киянину — по троянді” виса�

дять сотні тисяч цих чудових квітів, зокре�

ма вздовж проспекту Академіка Глушкова,

бульварів Лесі Українки та Дружби наро�

дів, а також на ділянці вулиці Городецько�

го, в тому числі й у скверах Івана Франка

та Марії Заньковецької.

Впродовж тижня приводитимуть до ладу

дороги, очищатимуть їх від піщано�соляної

суміші, яка накопичилась за зиму. За слова�

ми гендиректора КК “Київавтодор” Петра

Берегового, для цього всі поливальні маши�

ни підприємства зараз переобладнуються.

Також столичні автодорівці продовжать

роботи з ямкового ремонту автошляхів

міста. Наразі вже ліквідовано “дірявість”

на 90 тис. кв. м покриття, в тому числі про�

тягом вихідних на площі 1,3 тис. кв. м. У

дорожньо�ремонтних роботах було заді�

яно 36 бригад, а це близько 220 осіб. Як

повідомлялося раніше, корпорація взяла

на себе зобов’язання до 9 травня виконати

роботи з ямкового ремонту на вулицях за�

гальноміського та районного значення, а

до Дня Києва — ремонт на всіх запланова�

них ділянках.

До слова, за інформацією синоптиків,

погода містянам у такій благородній справі,

як наведення ладу в місті, сприятиме. На

вихідних 20–21 квітня в столиці буде со�

нячно, а температура сягне 20 градусів теп�

ла.

Зазначимо, минулого року до I Київ�

ської толоки долучилися майже 25 тисяч

киян, серед яких підприємці, представни�

ки політичних партій та просто ініціативні

мешканці. Цьогоріч очікується, що учас�

ників буде в рази більше.

Раз толока, два толока, три...

13 квітня в “генеральній репетиції” 

II толоки — акції “За чисте довкіллля”, за

інформацією Департаменту міського бла�

гоустрою та збереження навколишнього

середовища КМДА, в усіх районах столиці

взяли участь 84,5 тисячі киян.

За день було прибрано понад 2 га при�

будинкових територій, ліквідовано 53

сміттєзвалища, зібрано близько 2 тисяч

кв. м побутових відходів, упорядковано

1,8 млн кв. м газонів та квітників та виса�

джено майже 2 тисячі дерев.

Найбільш активно прибирали в Дес�

нянському та Дніпровському районах,

приблизно по 18 тисяч людей у кожному.

Зокрема за участі громадської організації

“Кияни за конкретні справи!”, яку очо�

лює заступник міського голови — секре�

тар Київради Галина Герега, поблизу бу�

динку на вул. Закревського, 27/2 (що був

побудований на Троєщині першим) люди

висадили понад сотню фруктових дерев,

декоративні кущі та десять ділянок заса�

дили квітами; також пофарбували лави бі�

ля підїздів й облаштували дитячий май�

данчик.

Більше двох сотень учасників акції, се�

ред яких і радник голови КМДА Олек�

сандр Мазурчак, прибрали від сміття парк

Перемоги, висадили дерева й троянди.

Тож уже скоро в парку з’явиться справж�

ня алея з майже 5000 троянд. До речі, кві�

ти будуть трьох кольорів — жовті, червоні

та жовті з червоними обідками, що разом

утворюватимуть візерунок, який нагаду�

ватиме військові погони. До речі, пан Ма�

зурчак власноруч висадив п’ять ялинок.

У Солом’янському районі гілля та опа�

ле листя разом із більш ніж сотнею меш�

канців району прибирали голова РДА

Максим Луцький та заступник голови

КМДА Віктор Корж.

До участі в наведенні порядку на тери�

торії міста долучилися й понад 2,5 тисячі

підприємств та установ столиці. Серед

них — ПАТ ХК “Київміськбуд”. Праців�

ники підприємства прибрали територію

поблизу головного офісу, пофарбували

дерева та розчистили зелену зону перед

входом. За словами заступника директора

Департаменту господарської діяльності

“Київміськбуду” Анатолія Рогізного, бу�

дівля головного офісу й територія біля

нього мають стати візитною карткою для

всіх киян та гостей міста.

Толоки в усіх районах столиці заклали

добрий фундамент для проведення “гене�

рального прибирання”

Мин лої с боти в рам ах двомісячни а з бла о строю в сіх 10-ти районах столиці відб лися толо и "За чисте дов ілля", до я их
дол чилися майже 85 тисяч иян
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Сьогодні в столиці завершується опалювальний
сезон
Відповідно до розпорядження Київсь ої місь ої державної адмініс-

трації, опалювальний сезон житлово о фонд та об’є тів соціальної ін-
фрастр т ри столиці завершать 16 вітня 2013 ро . Варто зазначи-
ти, що від лючення систем опалення в ш олах, лі вальних за ладах
та дитячих сад ах здійснюватим ть за письмовими заяв ами ерівни-
ів відповідних станов

У ніч на Великдень роботу міського 
пасажирського транспорту подовжать
Для забезпечення безперебійно о перевезення пасажирів під час

свят вання Вели одня 5 травня 2013 ро олова КМДА Оле сандр По-
пов підписав розпорядження про ор анізацію роботи місь о о пасажир-
сь о о транспорт в цей день. Та , відповідно до до мента Департа-
мент транспортної інфрастр т ри, дор чено робот р хомо о с лад
Київсь о о метрополітен в ніч з 4 на 5 травня продовжити на 1 один
та розпочати перевезення пасажирів 5 травня на 1 один раніше. Та-
ож цей час подовжать на одн один й робот р хомо о с лад на-
земно о транспорт за ально о орист вання. А 5 травня наземний о-
м нальний транспорт розпочне працювати теж на один раніше, при
цьом перевезення пасажирів б де ор анізовано наявними маршр та-
ми, я і проходять біля станцій метрополітен , після проходження остан-
ніх і перших поїздів метрополітен . Більше то о, з 5:00 до 10:00 5 трав-
ня б де збільшено іль ість одиниць р хомо о с лад на маршр тах, я і
проля ають біля місць проведення бо осл жінь, відповідно до пасажи-
ропото . Для безпе и пасажирів та онтролю за сталою роботою
транспорт на лініях забезпечать чер вання відповідальних осіб

Прокуратура повернула столичній громаді 
землі Київської фортеці
Господарсь ий с д задовольнив позов про рат ри Києва та зобов’я-

зав приватне підприємство поверн ти до ом нальної власності 0,16 а
землі на території істори о-архіте т рної пам’ят и Київсь а фортеця. Рі-
шенням Київради 2004 році земельн ділян за альною площею
0,16 а та вартістю майже 4 млн рн на в л. Чи оріна, 59 Печерсь ом
районі б ло передано ТОВ “Три Бо атирі” в оренд на 25 ро ів для б -
дівництва офісно-адміністративно о б дин зі спортивними приміщен-
нями. Про рорсь ою перевір ою встановлено, що рішення Київради є
неза онним, ос іль и зазначена ділян а розташована в центральном іс-
торичном ареалі Києва на території охоронної зони пам’ят и архіте т -
ри та містоб д вання національно о значення — Василь івсь о о ріп-
лення Київсь ої фортеці. Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР
від 06.09.1979 ро , дан пам’ят в лючено до перелі об’є тів, що пе-
реб вають під охороною держави. З ідно із за онодавством, землі істо-
ри о- льт рно о значення належать до особливо цінних земель, б дів-
ництво на я их заборонено. За позовом столичної про рат ри Госпо-
дарсь им с дом рішення Київради с асовано та визнано недійсним до-
овір оренди з ТОВ “Три Бо атирі”. О рім то о, підприємство зобов’яза-
не поверн ти землю в ом нальн власність

Цифра дня

41 800 000 
гривень, на таку суму було виконано робіт із капітального ремонту
підприємствами та організаціями столиці в січні�лютому 2013 року 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві
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У місті відбудеться урочиста церемонія 
відкриття “Спортивних ігор юних олімпійців”
Сьо одні о 16:00 Національном ніверситеті фізично о вихован-

ня та спорт У раїни (в л. Фіз льт ри, 1) відб деться рочиста це-
ремонія від риття “Спортивних і ор юних олімпійців”, присвячена
олімпійсь ом сторіччю Києва (1913-2013 рр.). Спортивні і ри по-
ли ані масово зал чити дітей до систематичних занять фіз льт -
рою та спортом. Зма ання відб ватим ться серед чнів 6-10 ласів
місь их навчальних за ладів та проходитим ть три етапи: ш іль-
ний, районний та місь ий. Юні олімпійці зма атим ться в омандних
та особистих видах спорт . На них очі є справжня спортивна фе-
єрія: омпле сна естафета “Веселі старти”, в личний бас етбол, мі-
ні-ф тбол, шахи, зма ання з плавання, спортивно о ба атоборства
та дартс . Фінал спортивних і ор та рочиста церемонія на ород-
ження переможців відб деться 25 травня 2013 ро на Майдані Не-
залежності

На станції метро “Поштова площа” замінять
облицювання колійних стін
Метрополітенівці розпочали планові роботи з апітально о ремон-

т олійних стін із заміною облицювальної плит и на станції “Пошто-
ва площа” К ренівсь о-Червоноармійсь ої лінії. Відповідне рішення
б ло прийнято восени під час омісійно о о ляд осподарства Ко-
м нально о підприємства “Київсь ий метрополітен”. У виснов о-
місії зазначено, що облицювальна плит а на олійних стінах станції
за 36 ро ів е спл атації втратила естетичний ви ляд та потреб є за-
міни. Наразі на олійній стіні (напрямо р х від станції “Героїв Дніп-
ра” до станції “Іподром”) проводиться демонтаж застарілої плит и.
Всі ремонтні роботи ви он ються в нічний час після за інчення р х
поїздів. Завершити облицювання цієї олійної стіни план ється до
Дня Києва, після чо о анало ічні ремонтні роботи розпочн ться на
протилежній стіні станції. Платформа, стеля та решта стін на “По-
штовій площі” не зазнають змін. Фахівці підприємства розробили
прое т заміни ахлю, зо рема, визначили різновид плит и для
оформлення олійних стін станції, її ольоров ам та схем розмі-
щення. В березні вся до ментація б ла по оджена з ДП “Прое тний
інстит т У рметрот нельпрое т”

Киян запрошують на моновиставу за творами
Шевченка
16 вітня в приміщенні Національно о м зею Тараса Шевчен а

(б львар Т. Шевчен а, 12) відб деться літерат рно-м зичний вечір за
мотивами творів Кобзаря “Не питайте свою долю”. В моновиставі бе-
р ть часть ла реат міжнародних он рсів, член Національної Лі и
омпозиторів У раїни Олеся Сінч (фортепіано, сопіл а) та народна
артист а У раїни, ла реат премії імені Лесі У раїн и Раїса Недаш ів-
сь а (режис ра, х дожнє слово). “До моновистави війшли дві поеми
Тараса Шевчен а — “Тополя” й “Причинна”,— розповіла “Хрещати ”
ор анізатор та омпозитор Олеся Сінч .— Головною нашою ідеєю є
те, щоб по азати людям, що потрібно довіряти своєм серцю, а не во-
рож ам”. Спеціально до моновистави Олеся Сінч написала м зи :
образи охання та природи с проводж ватим ть сопіл ові імпровіза-
ції, а драматичні події під реслюватим ть твори на фортепіано

Зсувонебезпечні схили 
укріплюватимуть
Наразі фахівці розробляють необхідні протизсувні заходи
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

У Києві зафі совано майже
120 зс вонебезпечних ді-
ляно . Приблизно десять
із них переб вають в ава-
рійном стані й потреб -
ють постійно о онтролю.
Після ожної різ ої зміни
по оди є реальна небезпе-
а, що від обвал ґр нт
мож ть постраждати б дів-
лі та інженерні ом ні ації
міста.

З таненням снігу в місті активізу�

валися зсуви на столичних схилах.

Такі явища зафіксували у понад 

20�ти місцях, зокрема — на Асколь�

довій могилі, в районі Зеленого те�

атру, на Дніпровському шосе, вул.

Буковинській, 31, вул. Кащенка,

154, біля озера Глінка тощо.

“Здебільшого такі ситуації вини�

кають на придніпровських схилах

протяжністю до 10 км та внутрішніх

схилах і долинах, які примикають до

Дніпра”,— зазначив фахівець у галу�

зі інженерно�геологічного захисту

територій, прогнозування та попе�

редження небезпечних геологічних

процесів територій Євген Яковлєв.

За його словами, головною при�

чиною цих негативних явищ є те,

що значна частина міста розташова�

на на лесових ґрунтах, які чутливі до

додаткового зволоження та наванта�

ження водою. “Частково зволожен�

ня ґрунту відбувається і внаслідок

втрат водопровідних та тепломереж,

які, за різними оцінками, втрачають

30�40 % води,— каже пан Яковлєв.—

Крім того, є порушення будівельних

вимог до забудови схилів й прокла�

дання додаткових шляхів на них, на�

вантаження транспорту”.

На цю проблему звертають увагу у

КП “Спеціалізоване управління

протизсувних підземних робіт”

(СУППР). “Серед порушників про�

тизсувного режиму — як юридичні,

так і фізичні особи. Там, де є проект�

но�кошторисна документація, кон�

троль здійснює Архітектурно�буді�

вельна інспекція, а там, де проекту

немає, наші геологи надають при�

писи. Для прикладу, в цьому році бу�

ло надано більше 500 листів�припи�

сів”,— зазначає директор КП

СУППР Микола Семенишин.

Фахівці зауважують, що активіза�

ція зсувів у столиці спостерігати�

меться й надалі, але такого мас�

штабного прояву, як цієї весни, не

буде. Тому для уникнення надзви�

чайних ситуацій у місті слід постій�

но проводити комплексне інженер�

но�геологічне обстеження активних

ділянок, спостерігати за деформаці�

ями поверхонь, зменшити втрати

води та упорядкувати поверхневі

стоки на зсувонебезпечних терито�

ріях. “Після цього потрібно розпо�

чинати серйозні заходи інженерно�

будівельного плану. Це дренажні

системи, підземні галереї, підпірні

стінки та інше”,— пояснив “Хреща�

тику” Євген Яковлєв.

У залежності від складності ситу�

ацій на тому чи іншому об’єкті, в

столиці вже застосовують проти�

зсувні заходи, а шість потенційно

зсувонебезпечних ділянок отримали

статус надзвичайної ситуації місце�

вого рівня. Фахівці обстежать жит�

лові будинки, які знаходяться на цих

територіях, і в разі активізації зсувів

для сімей знайдуть тимчасове жит�

ло, так, як це вже зробили для меш�

канців вул. Воздвиженської (будин�

ки №№ 1, 3 та 5). Нагадаємо, після

спливу ґрунту на цій території меш�

канців двох будинків (всього 16 сі�

мей) було тимчасово відселено до

готельного комплексу “Київміськ�

буду”.

“Зсувонебезпечні ділянки, яким

ми надали статус надзвичайних си�

туацій місцевого рівня, перебувають

на постійному контролі наших фа�

хівців. До того ж, вони обстежать

житлові будинки поблизу цих тери�

торій, де є тріщини — встановлять

спеціальні маркери, й у разі погір�

шення ситуації людей буде пересе�

лено,— відзначив в. о. першого за�

ступника голови КМДА Анатолій

Голубченко.— Якщо ж будинки не

будуть придатні для проживання,

тоді думатимемо щодо постійного

житла для цих людей”.

Ще раз зауважимо — міська влада

робить усе можливе, аби мінімізува�

ти наслідки від сповзаючих схилів.

На ці роботи потрібні чималі кошти,

яких місто сьогодні не має. Саме то�

му КМДА звернеться до Кабінету

Міністрів із проханням виділити до�

даткові кошти на протизсувні робо�

ти. Необхідна сума буде уточнена,

зважаючи на вартість робіт, які по�

трібно виконати й які не були запла�

новані. А це близько 200�300 млн

гривень

Понад 77 тисяч киян отримають
одноразові виплати до 9 травня
На ці цілі з міського бюджету спрямують понад 37 мільйонів гривень
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

З на оди відзначення 68-ї
річниці Перемо и Вели-
ій Вітчизняній війні вете-
рани Києва отримають од-
норазов матеріальн до-
помо . Для цьо о з місь-
о о бюджет виділять
значні ошти.

Як розповіла “Хрещатику” за�

ступник директора Департаменту

соціальної політики — начальник

Управління пільг та державних соці�

альних допомог Ірина Старук, на ці

цілі з міського бюджету в рамках

міської цільової програми “Турбота.

Назустріч киянам” на 2011�2015 ро�

ки” та фінансування її заходів у 2013

році” спрямують понад 37,3 мільйо�

на гривень.

Одноразову адресну матеріальну

допомогу з нагоди 68�ї річниці Пе�

ремоги у ВВв ветеранам війни та

жертвам нацистських переслідувань

призначено у таких розмірах:

1500 грн — особам, які мають осо�

бливі заслуги перед Батьківщиною;

1000 грн — особам, які брали

участь у героїчній обороні міста Ки�

єва та яким встановлено статус

“учасника народного ополчення”;

1400 грн — інвалідам І групи з

числа інвалідів війни та колишніх

малолітніх (яким на момент ув’яз�

нення не виповнилося 14 років)

в’язнів концентраційних таборів,

ґетто та інших місць примусового

тримання, визнаних інвалідами від

загального захворювання, трудового

каліцтва та з інших причин;

1100 грн — інвалідам ІІ групи з

числа інвалідів війни та колишніх

малолітніх (яким на момент ув’яз�

нення не виповнилося 14 років)

в’язнів концентраційних таборів,

ґетто та інших місць примусового

тримання, визнаних інвалідами від

загального захворювання, трудового

каліцтва та з інших причин;

1000 грн — інвалідам ІІІ групи з

числа інвалідів війни та колишніх

малолітніх (яким на момент ув’яз�

нення не виповнилося 14 років)

в’язнів концентраційних таборів,

ґетто та інших місць примусового

тримання, визнаних інвалідами від

загального захворювання, трудового

каліцтва та з інших причин;

900 грн — ветеранам підпільно�

партизанського руху та праведни�

кам Бабиного Яру;

800 грн — учасникам бойових дій

та колишнім неповнолітнім (яким

на момент ув’язнення не виповни�

лося 18 років) в’язням концентра�

ційних таборів, ґетто, інших місць

примусового тримання, а також ді�

тям, які народилися в зазначених

місцях примусового тримання їхніх

батьків;

200 грн — учасникам війни та ко�

лишнім в’язням концентраційних

таборів, ґетто, інших місць приму�

сового тримання, особам, які були

насильно вивезені на примусові ро�

боти, дітям партизанів, підпільни�

ків, інших учасників боротьби з на�

ціонал�соціалістським режимом в

тилу ворога;

200 грн — членам сімей загиблих та

дружинам (чоловікам) померлих ін�

валідів війни, дружинам (чоловікам)

померлих учасників бойових дій,

учасників війни і жертв нацистських

переслідувань, визнаних за життя ін�

валідами від загального захворюван�

ня, трудового каліцтва та з інших

причин, які одружилися вдруге.

Цікаво, що власникам “Картки

киянина” виплата допомоги буде

здійснюватися шляхом зарахування

коштів на картковий рахунок.

До речі, 13 березня цього року Ка�

бінет Міністрів прийняв постанову

про виплату у 2013 році разової гро�

шової допомоги, передбаченої Зако�

нами України “Про статус ветеранів

війни, гарантії їх соціального захис�

ту” та “Про жертви нацистських пе�

реслідувань”.

Отже, цього року щорічна разова

грошова допомога до 9 травня інва�

лідам війни та колишнім малолітнім

(яким на момент ув’язнення не ви�

повнилося 14 років) в’язням кон�

центраційних таборів, ґетто та ін�

ших місць примусового тримання,

визнаним інвалідами від загального

захворювання, трудового каліцтва

та з інших причин:

— інвалідам I групи — 2415 гри�

вень;

— інвалідам II групи — 2110 гри�

вень;

— інвалідам III групи — 1895 гри�

вень

Одноразов адресн матеріальн допомо з на оди 68-ї річниці Перемо и
Вели ій Вітчизняній війні отримають понад 77 тисяч иян
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Тенденції

Ділові новини

Підприємці 
й громадськість 
стали більше 
довіряти гривні
Статистика Нацбанку 
дає надію на зміцнення 
національної валюти
Марта КОХАН
“Хрещатик”

Девальваційні очі вання серед населення й
бізнес продовж ють зниж ватися. Та і вис-
нов и роблять е сперти на підставі статисти-
и Національно о бан про обся и валютних
інтервенцій. Та сам тенденцію виявляють
і останні дані про ділові очі вання підпри-
ємств У раїни, я і б ли оприлюднені ре ля-
тором.

Зниження девальваційних очікувань серед населення, що

спостерігалося за останні місяці, сприяє стабілізації ситуації

на валютному ринку. “Резерви НБУ фактично не змінилися

порівняно з попереднім місяцем і становили 24,7 млрд дола&

рів. Виходячи з попередніх даних про готівковий валютний

ринок, девальваційні очікування продовжили знижуватися

минулого місяця, що сприяло стабілізації міжбанківського

валютного ринку й дало змогу НБУ знизити обсяг інтервен&

цій на підтримку валюти”,— заявила головний економіст ін&

весткомпанії “Dragon Capital” Олена Бєлан.

Нагадаємо, раніше Нацбанк оголосив, що продав на між&

банківському валютному ринку в березні 0,3 млрд доларів

(чисте сальдо). Експерти зазначають, що, виходячи з попе&

редніх даних, на валютному ринку фактично збереглася рів&

новага минулого місяця, оскільки обсяг іноземної валюти,

що купується населенням, продовжив скорочуватися.

Про зниження девальваційних очікувань серед представ&

ників бізнесу свідчать і оприлюднені НБУ дані про ділові очі&

кування підприємств. “Порівняно з попереднім кварталом,

істотно знизилися оцінки впливу обмінного курсу — цей

фактор назвали тільки 30,2 % опитаних, у той час як іще в IV

кварталі минулого року цей показник становив 46,8 %”,—

йдеться в коментарі регулятора.

Зниження девальваційних очікувань фіксує й консенсус&

прогноз провідних економічних експертів, оприлюднений

Міністерством економічного розвитку та торгівлі. Так, якщо

у квітні 2012 року інтегральна оцінка ризику посилення де&

вальваційних тенденцій становила 12, пізніше — на піку ва&

лютного ажіотажу в жовтні 2012 року — вона злетіла до 13, то

зараз експерти присвоїли їй значення 10.

Крім того, консенсус&прогноз свідчить про зниження де&

вальваційних очікувань і серед опитуваних МЕРТом експер&

тів. Якщо раніше прогноз курсу UAH/USD злітав до познач&

ки 8,81, то зараз середнє прогнозне значення середньорічно&

го курсу долара становить 8,36 грн/дол.

Незалежна асоціація банків України також зазначає, що

девальваційні очікування реального сектора економіки зни&

зилися, про що свідчить зростання корпоративних позик в

іноземній валюті

3

КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 16 квітня 2013 року

"Картка киянина" виходить
на загальноміський рівень
Київрада має затвердити проект широкого запровадження цієї картки 
в столиці

Марта КОХАН
“Хрещатик”

Прое т “Карт а иянина” від
пілотно о починає переходи-
ти стадію широ о о запро-
вадження в столиці. Відповід-
ний прое т план ється роз-
лян ти 17 вітня на засіданні
Київради.

Як повідомив “Хрещатику” заступ&

ник голови КМДА Руслан Крамаренко,

наразі пілотний проект “Картка кияни&

на” успішно завершений, і міська влада

планує залучити до нього інші пільгові

категорії, які мають право на виплати з

міського бюджету. Зокрема, це стосу&

ється тих, кому призначається матері&

альна допомога до свят (майже 315 ти&

сяч осіб). Так, вже цьогоріч фінансову

допомогу до Дня Перемоги їм буде наді&

слано на картковий рахунок.

“В Києві 23 категорії соціально неза&

хищених громадян отримують за про&

грамою “Турбота. Назустріч киянам”

матеріальну допомогу від міста до свят.

Ми плануємо залучити ці категорії до

проекту, щоб матеріальну допомогу во&

ни отримували на “Картку киянина”.

Крім допомоги, вони також зможуть ко&

ристуватися знижками в аптеках КП

“Фармація”,— наголосив заступник го&

лови КМДА.

Нагадаємо, на пілотному етапі проек&

ту “Картку киянина” отримали особи,

що мають право безоплатного проїзду в

метрополітені, а саме: один із батьків

багатодітної сім’ї, які виховують трьох і

більше неповнолітніх дітей; пенсіонери

та інваліди; непрацюючі особи, які до&

глядають дітей&інвалідів; особи, які не

мають права на пенсію; соціальні пра&

цівники. Всього станом на 15 квітня

2013 року картку отримали майже 55 ти&

сяч осіб.

Загальноміський проект має бути ре&

алізований за допомогою інвесторів, го&

ловний виконавець з боку міста —

КП “Головний інформаційно&обчислю&

вальний центр”. “Грошей місто не ви&

трачає, проект реалізовується за раху&

нок інвестора”, — відзначив Руслан

Крамаренко.

Переговори щодо участі в проекті

тривають. “Співпрацюємо з усіма, хто

готовий підтримати проект. Зараз ми

перебуваємо на порозі підписання ме&

морандумів з кількома торговельними

мережами”,— повідомив він.

Сьогодні “Картка киянина” дає

можливість безкоштовно користува&

тись послугами метрополітену та отри&

мувати знижку на придбання лікар&

ських засобів у розмірі 25—30 % в мере&

жі аптек КП “Фармація”. З квітня пе&

релік найменувань цих ліків розшире&

но до 150&ти.

Зазначимо, що в столиці право на

пільговий проїзд у метрополітені мають

майже 85 тис. громадян, у тому числі:

батьки багатодітних сімей — 4552 осо&

би; пенсіонери та інваліди — 73 050 осіб;

непрацюючі особи, які здійснюють до&

гляд за дітьми&інвалідами та отримують

державну соціальну допомогу — 3515

осіб; особи, які не мають права на пен&

сію, та інваліди — 1533 особи; соціальні

працівники — 1476 осіб.

“Картка киянина” — це інформацій&

но&телекомунікаційна система, створе&

на з метою підвищення соціального за&

хисту малозабезпечених верств насе&

лення (надання адресної допомоги за

рахунок столичного бюджету), а в по&

дальшому й усіх громадян — мешканців

столиці, для впорядкування механізмів

надання пільг, їх обліку та адресності,

розвитку безготівкових форм розрахун&

ків. Це іменна багатофункціональна

електронна пластикова картка, що є но&

сієм персональних даних утримувача

картки і підтримує додатки, пов’язані з

наданням і обліком заходів соціальної

підтримки та інших інформаційних сер&

вісів і послуг. 

Для отримання “Картки киянина”

громадяни можуть записатися на при&

йом за телефонами гарячої лінії район&

них управлінь праці та соціального за&

хисту населення або за тел. 15&51. Для її

оформлення необхідно звернутися до

районного управління праці та соціаль&

ного захисту населення в призначений

час і мати при собі необхідні документи,

зокрема:

2 копії паспорта (1, 2, 11 стор.);

2 копії довідки про присвоєння іден&

тифікаційного номера;

2 копії пенсійного посвідчення;

1 копія довідки МСЕК (для інвалідів);

оригінали всіх перерахованих доку&

ментів.

Додамо, що при втраті чи пошко&

дженні отриманої картки в період її дії (5

років) утримувач картки має змогу пер&

ший раз поновити дану картку безкош&

товно, всі наступні — за собівартістю

“Київенерго” закриває сім
філій
Компанія “Київенер о” виріши-

ла припинити діяльність семи
своїх філій Києві. Про це йдеть-
ся в повідомленні підприємства,
інформ ють “У раїнсь і новини”.
Зо рема, за риттю підля ають:

“Теплові мережі”, “Теплові розпо-
дільчі мережі”, “Житлотеплоенер-
о”, “Теплоцентраль № 5”, “Теп-
лоцентраль № 6”, “Кабельні ме-
режі”, а та ож “Воєнізована охо-
рона”.
З ідно з повідомленням, за-
риття філій пов’язано із завер-
шенням переведення персонал
в о ремі стр т рні підрозділи
“Київенер о” з відповідними
ф н ціями, створені в серпні
2012 ро в рам ах завершально-
о етап втілення орпоративної
про рами “Впровадження моделі
правління бізнесом”. На ада-
ємо, част а енер охолдин ДТЕК
столичній енер о омпанії ста-

новить 71,82 %, ще 25 % “Київ-
енер о” переб вають власності
держави в особі НАК “Енер етич-

на омпанія У раїни”. В поточно-
м році “Київенер о” має намір
інвест вати 450 млн рн розви-
то і модернізацію власно о об-
ладнання в 2013 році

В Україні з’являться 
нові гроші

Національний Бан У раїни о-
т є серію пюр з підписом ново-
о олови НБУ І оря Сор іна.
“Вводити бан ноти б д ть пост -
пово: пюра номіналом 5 ри-
вень з’явиться в обі з 1 червня,
10 і 50 ривень — з 1 вересня,
200 ривень раїнці побачать з
1 листопада 2013 ро ”,— йдеть-
ся в повідомленні.
За даними Нацбан , відрізня-

тися від попередніх вони нічим не
б д ть, о рім ро вип с й під-
пис олови Нацбан .
На адаємо, в січні 2013 ро

Верховна Рада призначила І оря
Сор іна оловою Нацбан . До
цьо о парламент лише з третьої
спроби змі позбавити повнова-
жень попередньо о ерівни а

НБУ Сер ія Арб зова, я ий на-
при інці 2012- о б в призначений
першим віце-прем’єром

“Нелегалів” офіційно 
працевлаштують

За три місяці поточно о ро
працівни ами Міндоходів виявле-
но майже 20 тисяч найманих ро-
бітни ів, я і працювали без ла-
дання тр дових од з робото-
давцями. До бюджет надійшло
додат ових 3,7 млн рн подат
на доходи фізичних осіб. Пор -
шення тр дово о за онодавства,
відзначають аналіти и Міністер-
ства, виявляються майже в 93 %
перевірених підприємців. Пор ш-
ни ам доведеться сплатити до
бюджет понад 100 млн рн по-
дат та штрафних сан цій. Крім
то о, за рез льтатами перевіро ,
понад 11 тисяч ромадян, я і пра-
цювали без офіційної реєстрації,
стали приватними підприємцями
та сплатили 2,6 млн рн подат .
За алом від почат ро до зве-
дено о бюджет У раїни надійш-

ло майже 16 млрд рн подат на
доходи фізичних осіб. Це на по-
над 1 млрд рн більше, ніж 2012
році

Молоко та овочі можуть
подешевшати

У найближчій перспе тиві не-
має підстав для значних стриб ів
цін на продовольчі товари, при
цьом щодо низ и позицій мож-
ливе їх зниження. Про це заявив
дире тор Департамент розвит-

реально о се тор е ономі и
Міне ономрозвит Оле Пен-
дзін. З йо о слів, наслідо
збільшення пропозиції моло о-
сировини слід очі вати знижен-
ня цін на моло опрод ти. Та ож
стабільними залишаться ціни на
ц ор і соняшни ов олію, ос-
іль и пропозиція цієї прод ції в
іль а разів перевищ є вн тріш-
ній попит. З надходженням на
рино овочів ново о врожаю
можна очі вати зниження цін і
на овочев прод цію. “На сьо-
одні рівень вн трішньо о ви-

робництва й рівень насичення
рин настіль и значний, що
б дь-я і підстави для зростання
цін на прод ти харч вання на
сьо одні відс тні”,— с азав він.
Крім то о, за словами пана Пен-
дзіна, найближчим часом по-
трібно провести ма симальн
іль ість ярмар ів. “Ос іль и в
нас поперед травневі свята, о-
ли, я правило, істотно зростає
попит на прод ти харч вання,
особливо м’ясопрод ти і яйця,
для недоп щення безпідставно-
о зростання цін місцевим ор а-
нам ви онавчої влади необхідно
подвоїти в цей період іль ість
ярмар ових заходів”,— заявив
Оле Пендзін

Гроші від МВФ Україна 
може отримати вже 
у червні
У раїнсь і е сперти та пред-

ставни и Міжнародно о валютно-
о фонд очі ють спішно о ре-
з льтат пере оворів про віднов-
лення співпраці, я і мають про-

довжитися Вашин тоні 19 віт-
ня. Зо рема, е сперти позитивно
оцінюють відс тність різ ої рити-
и з бо МВФ за підс м ами
останньо о візит місії Фонд до
Києва. Йо о представни и та ож
в аз ють на про рес пере ово-
рах з раїнсь ою стороною. Очі-
ється, що вже червні Київ мо-

же отримати перші транші фінан-
с вання за новою про рамою
stand-by.
У підс м овій заяві місії, я а

працювала в Києві на почат
вітня, та ож б ли відзначені де-
я і дося нення ряд , зо рема
рсова та е ономічна стабіль-

ність. “Ми дося ли певно о про-
рес з рядом щодо бачення
майб тньо о, щодо подальших
ро ів. Ми наближаємося до пев-
них домовленостей”,— заявив
представни МВФ в У раїні Ма с
Альєр.
Головними дис сійними пи-

таннями до сьо одні залишають-
ся с орочення дефіцит держ-
бюджет , а та ож реформ вання
ом нальних тарифів
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В Києві 23 категорії соціально незахищених громадян
отримують за програмою “Турбота. Назустріч киянам”
матеріальну допомогу від міста до свят. Ми плануємо

залучити ці категорії до проекту, щоб матеріальну допомогу
вони отримували на “Картку киянина"
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Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Днями один із найбіль-
ших районів столиці —
Святошинсь ий — відзна-
чав 40-річчя від дня за-
сн вання. З цієї на оди
т т відб лася низ а ро-
чистих заходів — по ла-
дання вітів до пам’ятни-
а Святом Ми олі Свято-
ші, рочистий онцерт,
під час я о о отримали
подя и понад тридцять
найа тивніших місцевих
меш анців та близь о де-
сяти оле тивів.

12 квітня цього року мешканці

Святошина святкували ювілей свого

району. Саме цього дня в 1973 році, у

відповідності з Указом Президії Вер�

ховної Ради УССР, було сформовано

Ленінградський район столиці. В

2001�му під час адміністративної ре�

форми йому присвоїли історичну

назву цієї місцевості “Святошин”,

яка бере свій початок ще з ХІІ сто�

ліття — з часів Київської Русі та по�

в’язана з іменем Чернігівського кня�

зя Святослава Давидовича. Ці землі

були його вотчиною й дісталися

вельможі в спадок. На схилі літ

князь перейшов у чернецтво з ім’ям

Миколай, але в народі його кликали

Святоша. Звідси й пішла назва

“Святошинські землі”, місця Свя�

тоші.

Квіти до пам’ятника князю�чен�

цю поклали керівники району на

чолі з головою Святошинської РДА

Юрієм Бондарем, а також студенти

Київського торговельно�економіч�

ного коледжу, учні ЗСШ № 40 та

місцеві мешканці. Головні ж урочис�

тості відбулися минулої суботи в од�

ному з культурно�розважальних

комплексів району.

“Прийміть найщиріші вітання з

нагоди 40�річчя рідного району,—

наголосив Юрій Бондар.— Тут жи�

вуть і працюють люди, чиїми імена�

ми справедливо пишається вся

Україна. Своєю кропіткою працею

вони вписали в історію Святошина

багато пам’ятних дат і знаменних

подій. Це свято всіх, хто тут наро�

дився і виріс, хто приїхав колись і за�

лишився назавжди. Від щирого сер�

ця зичу святошинцям здоров’я,

щастя, добра, достатку, щедрої долі,

сили й наснаги в усіх ваших спра�

вах”.

Юрій Іванович також вручив по�

дяки 30 найактивнішим мешканцям

району та понад десяти колективам.

Серед нагороджених і співробітники

дошкільного навчального закладу

№ 682, які під час снігової негоди 23

березня прихистили в садочку пів�

сотні дітей, що їхали до Києва на

екскурсію. Нагороди вручили заві�

дувачці ДНЗ № 682 Людмилі Аврам�

чук, завгоспу Наталії Масализі та

кухарю Наталії Бежинар. Подяки

також отримали працівники кому�

нальних та шляхо�експлуатаційних

підприємств, які долали наслідки

негоди, а сьогодні активно наводять

лад у місті після зими.

Також у фойє райдержадміністра�

ції наразі триває художня виставка,

присвячена Дню народження райо�

ну, а на офіційному сайті Святошин�

ської РДА розміщено фотографії та

життєписи святошинців. Серед

них — світлини кінорежисера, члена

Національної спілки журналістів

України Дмитра Ломачука; Заслуже�

ної артистки України Ірини Шинка�

рук; народного депутата України, ві�

це�президента Національного олім�

пійського комітету, президента Фе�

дерації важкої атлетики України

Анатолія Писаренка; педагога з 45�

річним стажем, без чиїх робіт не об�

ходиться жодна мистецька виставка

в районі — Галини Оліфір, та бага�

тьох інших киян, доля яких пов’яза�

на зі Святошинським районом

Київ матиме нові логотипи
Впізнаваний бренд столиці підвищить зацікавленість туристів

Хокейний клуб “Сокіл Київ” 
зобов’язали повернути 
29 га землі у Пущі!Водиці
Господарсь ий с д задовольнив позов про-
рат ри Оболонсь о о район та зобов’язав

ТОВ “Хо ейний л б “Со іл Київ” поверн ти до
ом нальної власності майже 29 а землі в П -
щі-Водиці. Я повідомили “Хрещати ” в прес-
сл жбі про рат ри Оболоні, Київрада напри-

інці 2007 ро лала з ТОВ “Хо ейний л б “Со іл Київ” до овір орен-
ди близь о 29 а землі вартістю майже 50 млн рн по в л. Місь ій П -
ща-Водиць ом лісництві Святошинсь о о лісопар ово о осподар-
ства для б дівництва спортивно-оздоровчо о омпле с з льодовим
стадіоном і адміністративною б дівлею.
Про рорсь ою перевір ою встановлено, що б дівництво спортив-

но о омпле с й досі не розпочато та з червня 2012 ро хо ейний
л б систематично не сплач є орендн плат .
З ідно з інформацією ДПІ в Оболонсь ом районі, розмір бор за

оренд землі с лав майже мільйон ривень. За за онодавством, сис-
тематична несплата земельно о подат або орендної плати є підста-
вою для припинення права орист вання земельною ділян ою

В Дарницькому районі 
стартував Міжнародний 
дитячий турнір з футболу 
пам’яті Льва Яшина
Федерацією ф тбол Києва під патронатом
олови КМДА Оле сандра Попова, олови
Дарниць ої РДА Сер ія Віт овсь о о, дитячої
ГО “Ф тбольний л б ім. Льва Івановича Яши-
на” та ДЮСШ “Переможець” розпочато прове-

дення Від рито о Міжнародно о дитячо о т рнір з ф тбол пам’яті
ращо о воротаря ХХ століття Льва Яшина.
На рочистом від ритті т рнір б ли прис тні: ерівництво район ,

представни и Федерації ф тбол Києва, Валентина Яшина — др жина
славетно о ф тболіста, Олена Боброва — др жина Засл жено о тре-
нера СРСР Всеволода Михайловича Боброва.
Дарниць а РДА відзначає особливий внесо під отов зма ань
раїнсь о о ле оатлета, олімпійсь о о чемпіона Мос овсь ої олімпі-

ади 1980 ро , начальни а відділ справах сім’ї, молоді та спорт
Дарниць ої РДА Ві тора Б ра ова, дире тора ДЮСШ “Переможець”
Оле а Міч ріна, дире тора омпле сної ДЮСШ Ві тора Коноплясто о
та інших

Благовіст

Новини районівСвятошин відзначає 
40�річний ювілей
Найактивніших мешканців району відзначили подяками

Преподобний 
Микита Сповідник,
ігумен обителі 
Мідікійської
Преподобний Ми ита Сповідни , і мен
обителі Міді ійсь ої, народився в Кеса-
рії Віфінсь ій (північний захід Малої
Азії) в бла очестивій родині. Мати по-
мерла на 8-й день після йо о наро-
дження, й бать о на ім’я Філарет по-
стри ся в ченці. Дитина залишилася під
опі ою баб сі, я а виховала йо о в іс-
тинно християнсь ом д сі. З юнаць их
ро ів святий Ми ита присл ж вав
цер ві та знаходився в сл хняності
відлюдни а Стефана. З йо о бла осло-
вення святий Ми ита подався в Міді ій-
сь ий монастир, де і меном б в свя-
тий Ни ифор (пам’ять я о о — 13 бе-
резня).

Через сім років доброчесного життя в монастирі, що

славився строгістю статуту, преподобний Микита був

рукоположений на пресвітера. Преподобний Никифор,

знаючи святе життя молодого ченця, доручив йому

управління обителлю, оскільки сам був тяжкохворий.

Не шкодуючи сил, преподобний Микита став піклуватися про процвітання

й благоустрій монастиря. Особистим прикладом суворого чернечого життя він

наставляв братію. Незабаром слава про високе життя насельників обителі при�

вернула туди багатьох, хто шукав порятунку. Через кілька років число ченців

збільшилося до 100 чоловік.

Коли преподобний Никифор в глибокій старості відійшов до Господа, бра�

тія одностайно обрала ігуменом преподобного Микиту.

Господь удостоїв святого Микиту дару чудотворіння. За його молитвою до

глухонімого юнака повернувся дар мови, дві біснуваті жінки отримали зцілен�

ня; позбавленому розуму повернувся розум, і багато інших хворих зцілювали�

ся від своїх недуг.

У ті роки при імператорі Леві Вірменинові (813 — 820) відновилася іконо�

борча єресь і посилилося гоніння на святі ікони. Православних єпископів ви�

ганяли й засилали. В Царгороді в 815 році був скликаний собор єретиків, на

якому вони скинули з престолу святого Патріарха Никифора (806 — 815; +

828), а на його місце обрали єретика з мирян Феодота. На місце засланих і ув’�

язнених православних єпископів були також поставлені єретики. Імператор

закликав до себе ігуменів всіх монастирів і намагався залучити їх до іконобор�

чої єресі. В числі покликаних був і преподобний Микита, який твердо стояв за

православне сповідання. За його прикладом усі ігумени залишилися вірні ша�

нуванню святих ікон. За це їх посадили в темницю. Преподобний Микита

мужньо зазнавав всіх випробувань і підтримував твердість духу в інших ув’яз�

нених.

Тоді імператор і лжепатріарх Феодот вирішили хитрістю уловити упорству�

ющих. Їм оголосили, що імператор дарує всім свободу й дозволяє поклоніння

іконам за однієї умови: якщо вони приймуть Причастя від лжепатріарха Фео�

дота. Довго сумнівався преподобний, чи може він вступити в церковне спілку�

вання з єретиком, але інші в’язні вблагали його причаститися разом із ними.

Поступаючись їхнім благанням, преподобний Микита пішов у храм, де для об�

ману сповідників були виставлені ікони, й прийняв Причастя. Але коли він по�

вернувся до себе в монастир і побачив, що гоніння на ікони триває, то розка�

явся в своєму вчинку, повернувся до Константинополя й став безбоязно ви�

кривати іконоборчу єресь. Всі вмовляння імператора були ним відкинуті. Пре�

подобного Микиту знову заточили в темницю, де він пробув шість років — до

кончини імператора Лева Вірменина. Там, переносячи голод і скорботи, пре�

подобний Микита силою своїх молитов здійснював чудеса: за його молитвою

Фрігійський цар без викупу відпустив двох бранців; троє людей, потерпілих у

корабельній аварії, про яких молився преподобний Микита, були хвилями ви�

кинуті на берег.

У 824 році при новому імператорі Михайлі (820 — 829) преподобний Мики�

та відійшов до Господа. Тіло преподобного було з почестями поховано в монас�

тирі. Згодом його мощі стали джерелом зцілень для всіх, хто приходить покло�

нитися святому сповідникові

Інформацію надано Синодальним відділом 
Української Православної Церкви

У зв’яз з ювілеєм Святошина олова райдержадміністрації Юрій Бондар вр чив подя и понад тридцяти найа тивнішим
меш анцям район

З на оди 40-річчя від дня засн вання Святошинсь о о район столиці відб вся рочистий онцерт

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Відтепер столиця отримала новий ло отип та стиль, але не один — цілих два! Днями розробни и брендів-пере-
можців он рс “Ло отип та стиль Києва” отримали свої на ороди. По 25 тис. рн одержали автор роботи “Київ —
місто, де все починається” Андрій Федорів та розробни прое т “Київ. Ви повернетесь знов ” — омпанія “С -
пер ерої”. За важимо, ло отипи б д ть запатентовані, при цьом авторсь і права перейд ть до територіальної ро-
мади міста.
Обидва переможці вирішили передати рошові на ороди на бла одійність. Команда Андрія Федоріва перерах є
ошти на рах но Ф ндації Дарини Жолда , мета я ої — створення та підтрим а прое тів, спрямованих на розви-
то раїнсь ої мови, льт ри й мистецтва. А омпанія “С пер ерої” передасть роші на розвито басейн “Дель-
фін”.
Обрані для Києва ло отипи та сло ани б д ть ви ористов ватися ре ламних, ом ні аційних та інших заходах,
спрямованих на форм вання позитивно о імідж міста.

“Київ — місто, 
де все починається”
При розробці ло отип ви ористано образи-

форми, що хара териз ють Київ я історичний, т -
ристичний, д ховний та льт рний центр. Графіч-

на форма роботи-переможця об’єдн є чотири вито и:
“ рапля” — символіз є Дніпро, ле енд засн вання міста, водн артерію, що є

“бать ом” двох бере ів;
“ аштан” — символ міста-пар , Хрещати а, зв’яз з природою;
“ пол” — золотоверха столиця, де є вели а іль ість храмів — центр православ-

но о паломництва, релі ійна льт ра й святість;
“серце” — хара териз є Київ я добре місто, без рбаністичної а ресії ме аполісів,

привітне й армонійне, омфортне для життя.
Те стовий рівень “Київ — місто, де все починається” ор анічно можна застосов -

вати в різних сферах життя столиці. Через форми ( рапля, аштан, пол, серце) роз-
робни и пропон ють створювати познач и наві ації, бренд вання соціальних про рам
тощо. Кольори мож ть стати інформативними: бла итний — познач и водойм, біз-
нес-прое тів, інфрастр т р; зелений — відпочин ові зони, е о-ініціативи; жовтий —
храми й старожитності, олір соціально-релі ійних прое тів; червоний — бренд ван-
ня люблених місць відпочин , олір для про рам остинності.

“Київ. 
Ви повернетесь
знову”
Головна ідея бренд —

Київ настіль и ба ато ран-
ний, що ожен знайде для
себе щось та е близь е,
що захоче поверн тися
знов .
KYIV. YOU WILL COME BACK. Сам ло отип — масив-

на літера К, обі рана я повернення. Ця фі сована фі-
ра може наповнюватись різними ольорами в за-

лежності від спрям вання а ції чи заход , на я ом
ло отип план ють ви ористов вати. Тобто він адап-
тований під різне середовище. Ле ий і простий в за-
пам’ятов ванні. Ці аво, що омпанія розробила низ-

варіацій цьо о ло отип в різних сферах життя сто-
лиці — льт рних, на транспорті, с венірній прод -
ції тощо.
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №39 (1167)

ВІВТОРОК,
16 квітня
2013 року

6 Відзна�
чення
кращих
праців�
ників
соціаль�
ної
сфери

Забезпе�
чувати
прове�
дення
заходів
по вша�
нуванню
праців�
ників
соціаль�
ної
сфери

2011 �
2015

Головне
управ�
ління
праці та
соціаль�
ного за�
хисту
населен�
ня (з
01.01.2013
Депар�
тамент
соціаль�
ної
політики)

Бю�
джет
м. Ки�
єва

70,0 100,0 200,0 85,0 90,0 I етап 
Показники продукту
Кількість
одержувачів � 141
особа  
Показник
ефективності
Середній розмір
допомоги � 200 грн.
Показник якості  
1. Відсоток
збільшення кількості
одержувачів � 3,5 %
2. Відсоток
збільшення
середнього розміру
допомоги � 5 %  
II етап  
Показники продукту
Кількість
одержувачів � 144
особи  
Показник
ефективності
Середній розмір
допомоги � 250 грн.
Показник якості
1. Відсоток
збільшення кількості
одержувачів � 2,5 %
2. Відсоток
збільшення
середнього розміру
допомоги � 2,5 %

7 Відзна�
чення
річниць
та вша�
нування
учасни�
ків лікві�
дації
наслід�
ків ава�
рії на
Чорно�
бильсь�
кій АЕС

Забезпе�
чувати
прове�
дення
заходів
по від�
значен�
ню Дня
вшану�
вання
учасників
ліквідації
наслідків
аварії на
Чорно�
бильсь�
кій АЕС у
м. Києві
та від�
значен�
ню річ�
ниць
Чорно�
бильської
катастро�
фи

2011 �
2015

Головне
управ�
ління
праці та
соціаль�
ного
захисту
населен�
ня (з
01.01.2013
Депар�
тамент
соціаль�
ної
політики)

Бю�
джет
м. Ки�
єва

1320,2 1467,4 1561,7 220,0 225,0 I етап 
Показник
ефективності
Середній розмір
допомоги � 200 грн.
Показник якості
Відсоток збільшення
середнього розміру
допомоги � 5 %  
II етап  
Показник
ефективності
Середній розмір
допомоги � 225 грн.
Показник якості
Відсоток збільшення
середнього розміру
допомоги � 12,5 %

8 Забез�
печення
безкош�
товним
харчу�
ванням

Сприяти
забезпе�
ченню
безкош�
товним
харчу�
ванням
та про�
дуктови�
ми набо�
рами
малоза�
безпече�
них оди�
ноких
громадян
та інших
верств
населен�
ня м. Ки�
єва

2011 �
2015

Головне
управ�
ління
праці та
соціаль�
ного
захисту
населен�
ня (з
01.01.2013
Департа�
мент
соціаль�
ної по�
літики),
районні в
м. Києві
державні
адмініст�
рації

Бю�
джет
м. Ки�
єва

5370,1 6000,8 7666,4 3900,0 4100,0 I етап 
Показники продукту
Кількість
одержувачів � 28,8
тис. осіб  
Показник
ефективності
Середній розмір
допомоги � 186 грн.
Показник якості  
1. Відсоток
збільшення кількості
одержувачів � 5 %  
2. Відсоток
збільшення
середнього розміру
допомоги � 10 %  
II етап  
Показники продукту
Кількість
одержувачів � 30,0
тис. осіб  
Показник
ефективності
Середній розмір
допомоги � 195 грн.
Показник якості  
1. Відсоток
збільшення кількості
одержувачів � 4 %  
2. Відсоток
збільшення
середнього розміру
допомоги � 5 %

9 Надання
право�
вої до�
помоги
киянам

Підтрим�
ка діяль�
ності
Центру
правової
допомо�
ги кия�
нам, які
опини�
лись у
складних
життєвих
обстави�
нах

2012 �
2015

Київська
міська
рада

Бю�
джет
м. Ки�
єва

� 1406,2 1406,2 1462,0 1543,9 II етап 
Показники продукту
Кількість звернень
громадян � 5850 осіб
Кількість вирішених
питань протягом
року � 5700
Показник
ефективності
Середньорічні
витрати на 1
заявника � 260 грн.
Показник якості
Відсоток вирішення
питань протягом
року � 97,4 %

10 Надання
безго�
тівкової
допомо�
ги

Здійсню�
вати ком�
пенсацію
витрат
щомісяч�
ної ад�
ресної
безготів�
кової до�
помоги
окремим
категорі�
ям соці�
ально
незахи�
щених
верств
населен�
ня міста
Києва за
надані
кому�
нальні
послуги

2012 �
2015

Головне
управ�
ління
праці та
соціаль�
ного
захисту
населен�
ня (з
01.01.2013
Депар��
тамент
соціаль�
ної
політики)

Бю�
джет
м. Ки�
єва

� � 14045,0 � � II етап 
Буде забезпечено
погашення
кредиторської
заборгованості
витрат щомісячної
адресної
безготівкової
допомоги окремим
категоріям соціально
незахищених верств
населення міста
Києва за надані
комунальні послуги в
2009 році

11 Органі�
зація
громад�
ських та
інших
робіт
тимча�
сового
характе�
ру для
залучен�
ня без�
робітних,
які пере�
бувають
на облі�
ку в
службі
зайня�
тості, та
інших
катего�
рій осіб

Оплата
за вико�
нані ро�
боти за�
лучених
безробіт
них та
інших
категорій
осіб для
участі в
оплачу�
ваних
громадсь�
ких ро�
ботах з
метою
матері�
альної
підтрим�
ки та
додатко�
вого сти�
мулюван
ня моти�
вації до
праці в
інтересах
територі�
альної
громади
міста

2013 �
2015

Депар�
тамент
соціаль�
ної
політики,
Київсь�
кий
міський
центр
зайнято�
сті

50 %
� бю�
джет
м. Ки�
єва

1200,0 1250,0 1300,0 II етап 
Показник продукту
Кількість залучених
осіб � 3,0 тис. осіб
Показник
ефективності
Середньомісячний
розмір оплати праці
не менше 50 % від
мінімальної
заробітної плати

Продовження додатка до рішення Київради № 23/9080 від 21.02.2013 р. Початок у № 38 (1166) за 12.04.2013р. 8. Ресурсне забезпечення міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 � 2015 роки

тис. грн.

Заступник міського голови � секретар Київради Г. Герега

Обсяг коштів, які пропонується залучити на
виконання Програми

Етапи виконання Програми Усього витрат
на виконання

ПрограмиI II

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі 78716,1 475849,8 492777,6 524017,0 531493,9 2102854,4

Бюджет м. Києва 78716,1 475849,8 492777,6 524017,0 531493,9 2102854,4

Кошти інших джерел � � � � � �

Про затвердження переліку природоохоронних заходів 
у місті Києві у 2013 році

Рішення Київської міської ради № 26/9083 від 21 лютого 2013 року
Відповідно до статті 16 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 47 Закону України "Про охорону навко�

лишнього природного середовища", Положення про Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 вересня 1998 року № 10/111 "Про Київський міський фонд охорони навко�
лишнього природного середовища" (в редакції рішення Київської міської ради від 26 лютого 2010 року № 18/3456), та з метою по�
дальшого оздоровлення довкілля, поліпшення екологічного і санітарного стану столиці Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток 1
до рішення Київської міської ради

від 21.02.2013 № 26/9083

Перелік природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться 
з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2013 році

1. Затвердити Перелік природоохоронних заходів у місті Києві, що фі�
нансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього
природного середовища у 2013 році, згідно з додатком 1.

2. Взяти до відома звіт виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) про виконання природоохоронних
заходів у місті Києві та освоєння коштів з Київського міського фонду охо�
рони навколишнього природного середовища у 2012 році згідно з додат�
ком 2.

3. Продовжити на 2013 рік дію рішення Київської міської ради від 
16 лютого 2012 року № 105/7442 "Про затвердження переліку приро�
доохоронних заходів у місті Києві у 2012 році" (зі змінами та доповнен�

нями) в частині тих заходів, роботи по яких розпочаті, але не заверше�
ні в 2012 році.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) здійснювати фінансування природоохоронних захо�
дів відповідно до Переліку, затвердженого пунктом 1 цього рішення, в ус�
тановленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань екологічної політики.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

№
з/п

Назва заходу

1. Охорона та раціональне використання водних ресурсів

1.1. Розчистка акумулюючої водойми та ремонт насосної станції "Довбуша" (ДВРЗ)

1.2. Ремонт системи каналізації на очисних спорудах "Райдужні"

1.3. Проектування станції зневоднення та утилізації осадів технологічних споруд Деснянської водопровідної станції

1.4. Проектування станції зневоднення та утилізації осадів технологічних споруд Дніпровської водопровідної станції

1.5. Реконструкція дамб мулових полів №№ 1, 2 Бортницької станції аерації

1.6. Каналізування приватних секторів у мікрорайонах міста Києва

1.7. Підвідний колектор розсіючого випуску БСА (проектні роботи)

1.8. Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення на полігоні № 5

1.9. Обстеження та розчистка затоки Вовкувата (в т. ч. проектні роботи)

1.10. Розчищення русел малих річок від впалих дерев

1.11. Розчистка та благоустрій озера Тельбин у Дніпровському районі м. Києва, в т. ч. проектні роботи

1.12. Розчистка південного рукава Дарницького меліоративного каналу

1.13. Розчистка русла р. Любка у Святошинському районі м. Києва, в т. ч. проектні роботи

1.14. Паспортизація малих річок і водойм м. Києва

1.15. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок

1.16. Обстеження та розчистка русла річки Либідь у Голосіївському, Шевченківському та Солом'янському районах та приведення
його до належного технічного стану, в т. ч.:

� закритої частини колектора р. Либідь у Голосіївському районі (від вул. Саперно�Слобідської до урочища Лиса Гора)

� відкритої частини колектора р. Либідь у Шевченківському районі (вул. Мамина�Сибіряка)

1.17. Розчистка струмка Сирець від вул. Залізничної до вул. Богатирської

1.18. Складання паспортів підводної частини пляжів, розташованих на річках та водоймах

1.19. Розробка проекту першого поясу (суворого режиму) зони санітарної охорони джерела централізованого водопостачання
населення м. Києва (р. Десна) та винесення її меж у натуру

1.20. Улаштування гідротехнічної споруди для скидання води з озера Вирлиця у Дарницькому районі (в т. ч. проектні роботи)

1.21. Знищення карантинних та адвентивних рослин

1.22. Придбання мобільної установки для зневоднення мулу

1.23. Розчистка та ремонт споруд на озері Голубе (ставок Блакитний)

1.24. Розчистка та благоустрій озера Райдуга у Дніпровському районі м. Києва, в т. ч. проектні роботи

1.25. Будівництво та реконструкція очисних споруд зливових вод на ж/м Вигурівщина�Троєщина (II черга), в т. ч. проектні роботи
(реконструкція недобудованих очисних споруд зливових вод житлового масиву Вигурівщина�Троєщина (II черга), в т. ч.
проектні роботи)

2. Охорона атмосферного повітря

2.1. Проведення обстеження автомагістралей міста Києва для встановлення автотрасових газоаналізаторів

2.2. Оснащення міста Києва системами контролю і спостереження за викидами в атмосферне повітря

2.3. Замовлення та виготовлення пересувної екологічної лабораторії для інспекційного моніторингу атмосфери, стану водних
об'єктів та ґрунтів міста (в т. ч. проектування)

2.4. Проведення моніторингу рівня забруднення ґрунту, ґрунтових вод, приземного шару повітря, споруд, залишків обладнання,
рослинності на території ВАТ "Радикал"

2.5. Картування забруднень території м. Києва

2.6. Створення та забезпечення функціонування автоматизованої інформаційно�аналітичної системи екологічного моніторингу
довкілля м. Києва як складової державної системи екологічного моніторингу

2.7. Розробка Київської міської стратегії попередження та адаптації до кліматичних змін

3. Охорона і раціональне використання земель

3.1. Комплекс протизсувних заходів, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або
зниження до допустимого рівня їх негативного впливу

3.2. Режимні спостереження за дебетами штольневих дренажів і рівнями ґрунтових вод

3.3. Проведення обстеження ґрунтів з метою визначення заходів з ліквідації ерозійно�небезпечних зон міста

4. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів

4.1. Будівництво виробничої дільниці утилізації рослинних відходів при Святошинському УЗН (у т. ч. проектні роботи)

4.2. Будівництво виробничої дільниці утилізації листя та інших рослинних відходів "Правобережна" при Святошинському
лісопарковому господарстві (в т. ч. проектні роботи)

4.3. Ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітроломів

4.4. Заходи з озеленення міста та влаштування поливо�зрошувальних систем

4.5. Висадження дерев у рамках громадських заходів, запобігання подальшим кліматичним змінам

5. Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу

5.1. Будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин

6. Збереження природно�заповідного фонду

6.1. Створення експозицій (вольєрів) у Шулявській балці для гірських копитних тварин та представників української фауни

6.2. Реконструкція та розширення експозицій (вольєрів) копитного ряду

6.3. Розробка та затвердження технічних звітів меж землекористування для об'єктів зеленої зони (парки, сквери та ін.)

6.4. Розробка проекту землеустрою регіонального ландшафтного парку "Дніпровські острови"

7. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

7.1. Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 у с.Підгірці

7.2. Закупівля контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів

7.3. Проектування та будівництво систем заглибленого встановлення контейнерів для побутових відходів

7.4. Придбання обладнання, машин для збору, переробки, знешкодження та транспортування відходів

7.5. Невідкладні заходи з забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації,
видалення, знешкодження і захоронення хлорорганічних та не ідентифікованих сполук на території ВАТ "Радикал"

7.6. Збір і демеркуризація відпрацьованих ртутьвмісних ламп, що зберігаються в бюджетних закладах та установах міста

7.7. Роботи з обладнання теплично�парникового господарства районних КП УЗН та територій ЛПГ газогенераторними котлами на
твердому паливі та переведення їх на індивідуальну систему опалення, в т. ч. проектні роботи

7.8. Впровадження пілотного проекту зменшення навантаження на полігон № 5 методом рекуперації, біоремедіації і рекультівації
полігону

8. Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних
організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього

природного середовища

8.1. Моніторинг стійкості дамб полігону ТПВ № 5 у с. Підгірці

8.2. Розробка проекту реконструкції та благоустрою рекреаційних та пляжних зон водних об'єктів міста

8.3. Оновлення програмного забезпечення регіональної аналітичної системи по попередженню надзвичайних ситуацій на базі
геоінформаційних технологій (екоГІС�КИЇВ) (встановлення АРМів, навчання персоналу, створення підсистем ГІС по тваринному,
рослинному світу, токсичних відходах та інших картографічних шарах)
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8.4. Розробка загальноміської схеми озеленення міста Києва

8.5. Проведення аналізу надання лімітів на розміщення твердих побутових відходів та сплати відповідного збору до міського фонду
природного середовища

8.6. Проведення науково�практичних семінарів з питань охорони навколишнього природного середовища для освітян м. Києва

8.7. Проведення конкурсу на кращу доповідь з питань кліматичних змін серед школярів м. Києва

8.8. Створення та розповсюдження поліграфічної продукції з поводження з відходами (книги, буклети, плакати тощо)

8.9. Організація та проведення в загальноосвітніх закладах щорічних конкурсів, дитячих свят, виставок з питань раціонального
поводження з відходами

8.10. Проведення науково�технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони
навколишнього природного середовища

8.11. Проведення науково�практичної конференції з питань запобігання кліматичним змінам

8.12. Розроблення, виготовлення, розміщення в мережах або в друкованих засобах масової інформації матеріалів презентаційного,
соціального та рекламно�іміджевого характеру з питань охорони навколишнього природного середовища

8.13. Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек, фонотек тощо

8.14. Організація та проведення тематичних лекторіїв, тренінгів з питань поводження з побутовими відходами

8.15. Проведення екологічної експертизи

Заступник міського голови � секретар Київради Г. Герега

Додаток 2
до рішення Київської міської ради

від 21.02.2013 № 26/9083

Звіт про виконання природоохоронних заходів у місті Києві та освоєння коштів 
з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2012 році

продовження у наступному номері

№
з/п

Головний розпорядник,
одержувач

Назва заходу

Дата
прийняття

рішення
про поча�
ток фінан�

сування

Граничні
обсяги

фінансування
в 2012 році,

тис. грн.

Сума
направлених
коштів (про�

фінансов.
робіт) одер�
жувачів, ст.
на 31.12.2012,

тис. грн.

I. ПЕРЕХІДНІ РОБОТИ ЗА ЗАХОДАМИ ПО ДОГОВОРАХ, УКЛАДЕНИХ У 2011 РОЦІ

1. Охорона атмосферного повітря

1.1. ГУ екології та охорони
природних ресурсів,
Київський зоологічний
парк загальнодержавного
значення

Реконструкція котельні з укріпленням схилу
(впровадження технології, що забезпечує зниження
рівня впливу на атмосферне повітря, запобігання
розвитку негативного впливу ерозійних процесів) на
території Київського зоологічного парку, в т. ч.
проектні роботи

206,50000 0,00000

2. Охорона та раціональне використання водних ресурсів

2.1. ГУ екології та охорони
природних ресурсів,
Київський зоологічний
парк загальнодержавного
значення

Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм
Київського зоологічного парку, в т. ч. проектні роботи

148,10000 148,07064

2.2. ГУ екології та охорони
природних ресурсів,
комунальне підприємство
"Плесо"

Винесення в натуру прибережних захисних смуг
водних об'єктів м. Києва, в тому числі проектні
роботи, виготовлення та встановлення
водоохоронних знаків

831,80000 298,80006

3. Збереження природно�заповідного фонду

3.1. ГУ екології та охорони
природних ресурсів,
Київський зоологічний
парк загальнодержавного
значення

Створення експозиції "Пташник" (вольєрів та споруд з
метою відтворення природних екосистем) на
території Київського зоологічного парку, в т. ч.
проектні роботи

995,90000 995,90000

4. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

4.2. Головне управління
промислової, науково�
технічної та інноваційної
політики

Вивезення за межі Києва (України) берилійвмісних
відходів ДНВП "Захід" для безпечного їх захоронення
або утилізації (знешкодження)*

13970,30000 13970,18600

5.1. ГУ екології та охорони
природних ресурсів,
комунальне об'єднання
"Київзеленбуд"

Влаштування поливо�зрошувальних мереж зелених
насаджень м. Києва

101,70000 0,00000

5.2. ГУ екології та охорони
природних ресурсів,
комунальне об'єднання
"Київзеленбуд"

Роботи з озеленення та благоустрою територій, в т. ч.: 1578,40000 1305,86372

5.2.1. Роботи з озеленення та благоустрою територій
(капітальний ремонт зелених насаджень) на вулицях
Жилянській, Круглоуніверситетській, Лютеранській,
Шовковичній, Шота Руставелі

285,40000 284,67142

5.2.2. Роботи з озеленення та благоустрою територій
(капітальний ремонт скверу на вул.
Червоноармійській, 75)

271,70000 0,00000

Роботи з озеленення та благоустрою територій
(капітальний ремонт зелених насаджень) біля БК
"Корольова" на вул. Гарматній

165,00000 164,95320

Роботи з озеленення та благоустрою територій
(капітальний ремонт зелених насаджень) у сквері на
вул. Мартиросяна

271,50000 271,43910

Роботи з озеленення та благоустрою територій
(посадка дерев) на просп. М. Бажана на ділянці від
станції метро "Харківська" до метро "Позняки"

292,40000 292,40000

Роботи з озеленення та благоустрою територій
(посадка дерев) на просп. М. Бажана на ділянці від
станції метро "Позняки" до метро "Осокорки"

292,40000 292,40000

Всього за розділом: 17832,70000 16718,82042

I. ЗАХОДИ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ В 2012 РОЦІ

1. Охорона та раціональне використання водних ресурсів

1.1. Комунальне підприємство
"Плесо"

Обстеження і розчистка русла р. Либідь у
Голосіївському районі та приведення її до належного
технічного стану (відкрита частина колектора від вул.
Л. Толстого до вул. П. Любченка), в т. ч. проектні
роботи

0,00000 0,00000

1.2. ГУ контролю за
благоустроєм, КП "Плесо"

Обстеження та розчистка перепускного каналу з оз.
Сонячне в оз. Прірва у Дарницькому районі

60,00000 59,97100

1.3. ГУ контролю за
благоустроєм, КП "Плесо"

Улаштування сифону для скидання води з озера
Вирлиця у Дарницькому районі, в т. ч. проектні
роботи

190,00000 182,55000

1.4. ГУ контролю за
благоустроєм, КП "Плесо"

Розчистка перепускних труб від оз. Алмазне у
Деснянському районі

30,00000 29,91600

1.5. Комунальне підприємство
"Плесо"

Розчистка русла р. Любка у Святошинському районі, в
т. ч. проектні роботи

85,00000 79,90200

1.6. Головне управління
комунального
господарства

Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел
їх забруднення на полігоні № 5, в т. ч. проектні
роботи

2500,00000 0,00000

1.7. ГУ екології та охорони
природних ресурсів

Паспортизація малих річок і водойм м. Києва 0,00000 0,00000

1.8. ГУ земельних ресурсів,
КП "Плесо"

Винесення в натуру прибережних захисних смуг
водних об'єктів м. Києва, в тому числі проектні
роботи, виготовлення та встановлення
водоохоронних знаків

500,00000 0,00000

1.9. Головне управління
комунального
господарства

Реконструкція дамб мулових полів №№ 1, 2
Бортницької станції аерації

9590,70000 1590,70000

1.10. Голосіївська в м. Києві
районна державна
адміністрація

Завершення будівництва очисних споруд у
Голосіївському парку (каскад Оріхуватських ставків)

2455,00000 0,00000

1.11. ГУ контролю за
благоустроєм, КП "Плесо"

Обстеження та розчистка перепускних каналів (труб)
верхніх та нижніх озер Опечень в Оболонському
районі

730,00000 471,76600

1.12. ГУ контролю за
благоустроєм, КП "Плесо"

Ремонт фільтраційних касет на очисних спорудах
"Біличі"

998,00000 0,00000

1.13. ГУ контролю за
благоустроєм, КП "Плесо"

Торкретування та зашпаровування швів у 4�х
відстійниках 100 м/п для влаштування гідроізоляції
на очисних спорудах "Теличка"

593,00000 112,06512

1.14. Київський зоологічний
парк загальнодержавного
значення

Реконструкція озер у Шулявській балці, в т. ч.
проектні роботи

1200,00000 655,08685

1.15. Київський зоологічний
парк загальнодержавного
значення

Перенесення фекальної каналізаційної мережі за
межі Шулявської балки, в т. ч. проектні роботи

1800,00000

1.16. Комунальне підприємство
"Плесо"

Обстеження, розчистка русла та приведення до
належного технічного стану відкритої та закритої
частини колектора р. Либідь у Солом'янському,
Шевченківському та Голосіївському районах (у
Голосіївському районі � закрита частина колектора
від вул. Саперно�Слобідської)

999,00000 647,44838

1.17. Солом'янська в м. Києві
районна державна
адміністрація; КП
"Солом'янкабудінвест"

Каналізування (каналізація) приватного сектору в
мікрорайоні Совки у Солом'янському районі міста
Києва

1500,00000 1500,00000

1.18. ГУ контролю за
благоустроєм, КП "Плесо"

Будівництво та реконструкція очисних споруд
зливових вод на ж/м Вигурівщина�Троєщина (II
черга), в т. ч. проектні роботи (реконструкція
недобудованих очисних споруд зливових вод
житлового масиву Вигурівщина�Троєщина (II черга),
в т. ч. проектні роботи

285,00000 260,02290

1.19. ГУ контролю за
благоустроєм, КП "Плесо"

Обстеження та розчистка перепускних каналів
(труб) затоки Вовкувата, в т. ч. проектні роботи

400,00000 396,09000

1.20. ГУ контролю за
благоустроєм, КП "Плесо"

Розчистка каналу від вул. Набережно�Корчуватської
до затоки Миколайчик у Голосіївському районі 
м. Києва

90,00000 89,98520

1.21. ГУ контролю за
благоустроєм, КП "Плесо"

Розчистка Північно�Дарницького меліоративного
каналу від проспекту Алішера Навої до вул.
Курнатовського

89,00000 0,00000

1.22. ГУ контролю за
благоустроєм, КП "Плесо"

Придбання насосного і технологічного обладнання
для заміни такого, що використало свої технічні
можливості, на комунальних каналізаційних
системах, установок, обладнання для збирання
нафти, сміття та інших рідких, твердих відходів з
суден (багатофункціональна машина�амфібія)

1500,00000 1499,00000

1.23. ГУ контролю за
благоустроєм, КП "Плесо"

Виготовлення та придбання систем, приладів,
оснащення спеціального транспорту для здійснення
контролю за кількістю та якістю поверхневих,
підземних та стічних вод і скидів шкідливих речовин
у водні ресурси. Придбання аналізатора
автоматичного "Флюорит" � 02�3М і термореактора
"Терміон" (або еквіваленти)

230,00000 199,20900

1.24. ГУ комунального
господарства, ПАТ
"Київспецтранс"

Роботи з забезпечення стійкості утримуючих дамб 
I та II черг полігону ТПВ № 5, в тому числі проектні
роботи

1500,00000 0,00000

1.25. ГУ контролю за
благоустроєм, КП "Плесо"

Розчистка та ремонт споруд оз. Голубе (ставок
Блакитний) у Подільському районі, в т. ч. проектні
роботи

500,00000 218,78400

1.26. Головне управління
комунального
господарства

Ремонт та улаштування гідротехнічних споруд в місті
Києві

2000,00000 0,00000

1.27. ГУ контролю за
благоустроєм, КП "Плесо"

Розчистка та ремонт споруд Русанівського каналу, в
т. ч. проектні роботи (230,0 тис. грн.), оплата боргів
за роботи, виконані у минулі роки, які виникли за
рахунок недофінансування з місцевого бюджету

6276,05000 5828,52441

1.28. Комунальне підприємство
"Плесо"

Розчистка та благоустрій озера Райдуга у
Дніпровському районі м. Києва, в т. ч. проектні
роботи (180,0 тис. грн.)

995,00000 55,74000

1.29. Комунальне підприємство
"Плесо"

Розчистка та благоустрій озера Тельбин у
Дніпровському районі м. Києва, в т. ч. проектні
роботи (210,0 тис. грн.)

1192,50000 495,22083

Всього за розділом: 38288,25000 14371,98169

2. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів

2.1. КП УЗН Святошинського
району

Впровадження пілотного проекту з будівництва
виробничої дільниці утилізації рослинних відходів
на території м. Києва (в т. ч. проектні роботи)

615,00000 600,00000

2.2. Заходи з озеленення міста, в т. ч.: 21707,55700 16829,31345

2.2.1. КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення Харківської площі 295,00000 294,63468

2.2.2. КП УЗН Святошинського
району

Роботи з озеленення Брест�Литовського шосе і
проспекту Перемоги у Святошинському районі

999,00000 975,31680

2.2.3. КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення проспекту Перемоги у
Шевченківському районі

690,00000 534,05730

2.2.4. КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення проспекту Перемоги у
Солом'янському районі

556,80000 543,20254

2.2.5. КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення схилу Міського парку у
Печерському р�ні

484,00000 482,96256

2.2.6. КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення вздовж Броварського
проспекту у Деснянському районі

491,30000 490,43882

2.2.7. КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення вздовж Броварського
проспекту у Дніпровському районі

265,00000 261,56806

2.2.8. КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення скверів на вул. Вишгородській
в Оболонському районі м. Києва

291,21000 291,00000

2.2.9. КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення бульварної зони по вул.
Богатирській (від вул. П. Дибенка до вул. Лугової) в
Оболонському районі

290,00000 285,30480

2.2.10. КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення Повітрофлотського проспекту у
Солом'янському районі

290,00000 288,53609

2.2.11. КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення на вул. Вишгородській у
Подільському районі

90,00000 88,63800

2.2.12. КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення по проспекту Глушкова у
Голосіївському районі

196,00000 195,36670

2.2.13. КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення на проспекті 40�річчя Жовтня у
Голосіївському районі

200,00000 89,04859

2.2.14. КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення Столичного шосе в
Голосіївському р�ні

250,00000 248,57707

2.2.15. КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення території, прилеглої до
Центрального залізничного вокзалу у
Солом'янському районі

135,00000 133,91244

2.2.16. КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення схилів біля Палацу спорту у
Печерському районі

60,00000 59,04960

2.2.17. КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення бульвару на вул. Горького у
Голосіївському районі

100,00000 94,91390

2.2.18. КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення на вул. Володимиро�
Либідській у Голосіївському районі

25,00000 23,81806

2.2.19. КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення у сквері на вул. Федорова у
Голосіївському районі

50,00000 49,98115

2.2.20. КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення у пров. Козловського у
Печерському р�ні

25,00000 23,56080

2.2.21. КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення бульвару Л. Українки у
Печерському районі

280,00000 279,64800

2.2.22. КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення на вул. Басейній у Печерському
районі

0,00000 0,00000

2.2.23. КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення території у провулку Костя
Гордієнка у Печерському районі

0,00000 0,00000

2.2.24. КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення проспекту Героїв Сталінграда
(від Московського мосту до площі Сантьяго�де�Чілі)
в Оболонському районі

290,00000 286,98960

2.2.25. КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення скверу на площі Т. Г. Шевченка
(біля автостанції "Полісся") у Подільському районі

155,00000 154,29960

2.2.26. КП УЗН Святошинського
району

Роботи з озеленення території на Гостомельській
площі у Святошинському районі

628,00000 628,00000

2.2.27. Головне управління
охорони здоров'я

Відновлення зелених насаджень на схилі території
Олександрівської клінічної лікарні і садиби Інституту
фізіології імені О. О. Богомольця

150,00000 149,53800

2.2.28. Київський зоологічний
парк загальнодержавного
значення

Роботи з озеленення території Київського
зоологічного парку

1500,00000 873,70764

2.2.29. КП УЗН Святошинського
району

Озеленення та благоустрій території вздовж 
вул. М. Ушакова у Святошинському районі

450,00000 450,00000

2.2.30. КП УЗН Святошинського
району

Озеленення та благоустрій території по проспекту
Перемоги, 133 � 135 у Святошинському районі

450,00000 450,00000

2.2.31. КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення бульвару Т. Г. Шевченка у
Шевченківському районі

155,00000 152,30359

2.2.32. КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення площі Льва Толстого 115,20000 115,00000

2.2.33. КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення парку Перемоги 500,00000 478,44792

2.2.34. КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення парку Оболонь в урочищі
Наталка

467,00000 455,02680

2.2.35. КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення парку на Дніпровській
набережній у Дніпровському районі

492,00000 360,85556

2.2.36. КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення скверу М. Заньковецької на
вул. Червоноармійській, 119 у Печерському районі

257,00000 248,88620

2.2.37. КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення парку Володимирська гірка 81,00000 79,02139

2.2.38. КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення бульвару Давидова 535,40000 531,47053

2.2.39. КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення пішохідної зони від парку
Володимирська гірка до Києво�Печерської Лаври

0,00000 0,00000

2.2.40. КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення парку Наводницький у
Печерському р�ні

490,00000 478,51920

2.2.41. КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення парку "Юність" у
Солом'янському р�ні

300,00000 291,36240

2.2.42. КП УЗН Святошинського
району

Роботи з озеленення та благоустрою (капітальний
ремонт) зеленого масиву по просп. Палладіна у
Святошинському районі

400,00000 389,79480

2.2.43. КП УЗН Святошинського
району

Роботи з озеленення та благоустрою (капітальний
ремонт) зеленого масиву по вул. С. Сосніних у
Святошинському р�ні

400,00000 383,84240

2.2.44. КП УЗН Святошинського
району

Роботи з озеленення та благоустрою (капітальний
ремонт) зелених насаджень на вул.
Чорнобильській, 12

90,00000 86,77560

2.2.45. КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення скверу по вул. Григоренка, 28 у
Дарницькому районі

150,00000 144,32174

2.2.46. КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення Печерського ландшафтного
парку у Печерському районі

192,13000 187,23720

2.2.47. КП УЗН Святошинського
району

Роботи з озеленення та благоустрою (капітальний
ремонт) зелених насаджень на вул. Львівській, 1

95,00000 90,87960

2.2.48. КП УЗН Святошинського
району

Роботи з озеленення та благоустрою (капітальний
ремонт) зелених насаджень на вул. Верховинній,
80, 80�а, 80�б

55,00000 52,41000
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Феєрія звуку від австрійських
віртуозів
Вперше у Києві виступив Віденський філармонічний оркестр

Ірина КОНДРАТЮК
“Хрещатик”

Вист п австрійсь о о сим-
фонічно о ор естр для
иївсь ої п блі и, я ий від-
б вся в Національном па-
лаці мистецтв “У раїна”,
б в присвячений 20-річчю
побратимсь их відносин
між Києвом та Віднем. Ор-
аніз вати цю дов оочі -
ван подію вдалося завдя-
и домовленостям олови
КМДА Оле сандра Попова
з б р омістром Відня Міха-
елем Хойплем.

За декілька хвилин до початку

концерту очільник міськадміністра�

ції подякував музикантам за можли�

вість киян насолоджуватися віртуоз�

ністю їхньої гри та висловив споді�

вання, що цей виступ не останній.

“Це історична подія в культурному

житті міста — вперше в Києві висту�

пає Віденський філармонічний ор�

кестр, один із найвідоміших у світі.

Сподіваюся, що обмін такими захо�

дами між нашими столицями стане

традицією”,— зазначив Олександр

Попов.

Він подякував за співпрацю в ор�

ганізації концерту меру Відня Міха�

елю Хойплю та Надзвичайному та

Повноважному послу Австрійської

Республіки в Україні Вольфу Дітріху

Хайму та повідомив, що у столиці

Австрії відбудеться виступ славно�

звісного Національного заслужено�

го академічного ансамблю танцю

України імені Павла Вірського,

який пройде у рамках культурної

програми Днів Києва у Відні.

Історичність моменту підкреслив

і директор оркестру доктор Клеменс

Халсберг, адже маючи у складі укра�

їнських музикантів, колектив жод�

ного разу не виступав у Києві.

“Ми зіграли багато концертів у

різних країнах світу, і сьогодні відмі�

тимо нову точку на карті. Та раді, що

наші столиці є містами�побратима�

ми і весь колектив має за честь сьо�

годнішнім виступом презентувати

нашу дружбу між Києвом та Від�

нем”,— зазначив доктор Халсберг.

Для київського глядача австрій�

ські віртуози виконали твори

Франца Шуберта — Увертюру до

опери “Die Zauberharfe”, та Йоган�

неса Брамса — Концерт для форте�

піано з оркестром № 2 сі�бемоль

мажор, ор. 83 і Фортепіанний

Квартет № 1 соль мінор, ор. 25 (ор�

кестровка Арнольда Шенберга).

Диригував Томас Майкл Тілсон. У

концертній залі майже не було віль�

них місць — більше 2,5 тисячі від�

відувачів насолоджувалися довго�

очікуваним дійством. Оплесками та

вигуками “Браво!” глядачі довго не

відпускали музикантів, які викона�

ли ще декілька класичних компози�

цій. Зазначимо, що на мистецько�

му заході серед інших гостей були

присутні й представники галузі

ЖКГ, які нещодавно рятували сто�

лицю від наслідків негоди. Емоці�

ями після виступу поділився з

“Хрещатиком” радник голови

міськадміністрації Олександр Ма�

зурчак. “Концерт дуже гарний.

Безперечно, хотілося б  почути тро�

хи легшу музику. Однак ті компо�

зиції, які виконувалися, продемон�

стрували рівень майстерності са�

мого оркестру. Тому я, як і всі, хто

був на концерті, отримав масу за�

доволення. Це справді віртуози,

найвищий клас виконання класич�

ної музики”,— зазначив пан Ма�

зурчак.

До речі, Віденський філармоніч�

ний оркестр об’єднує 110 музикан�

тів і є першим професійним кон�

цертним колективом Австрії, од�

ним із найстарших і найкращих в

Європі

У Національном палаці мистецтв "У раїна" з величезним спіхом пройшов онцерт австрійсь о о симфонічно о ор естр , присвячений 20-річчю побратимсь их
відносин між Києвом та Віднем
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Департамент б дівництва та житлово о забезпечення здійснює
за півлю за ошти державно о бюджет одно- та дво імнатні вартири
для забезпечення житлом сімей інвалідів війни, відповідно до вимо
постанови Кабінет Міністрів У раїни від 23.05.2012 № 503.

Б дівельним омпаніям та б дівельним ор анізаціям, я і мають
можливість реаліз вати місь ій державній адміністрації одно- та
дво імнатні вартири з (технічним облашт ванням та вн трішнім
оздобленням) б дин ах, завершення б дівництва я их заплановано
здійснити 2013 році (1 варталі 2014 ро ), із зазначенням вартості
1 в.м за альної площі вартири необхідно звертатися до Департамент
на еле тронн адрес togukb@i.ua або фа сом на тел. : 235-61-02.

Телефон для довідо : 234-01-24.

Розпорядженням Адміністративної оле ії Київсь о о місь о о територіаль-
но о відділення Антимонопольно о омітет У раїни від 08.04.2010 №16/7-р,
розпочато роз ляд справи №14-7/04.10 про пор шення за онодавства про захист
е ономічної он ренції товариством з обмеженою відповідальністю "Парос" од
ЄДРПОУ 35574646, товариством з обмеженою відповідальністю "Диспо" од
ЄДРПОУ 34716236 і товариством з обмеженою відповідальністю "Вернал Поінт" од
ЄДРПОУ 35574447 за озна ами пор шення, передбачено о п н том 1 статті 50 та
п н том 4 частини др ої статті 6 За он У раїни "Про захист е ономічної он рен-
ції" ви ляді анти он рентних з оджених дій, я і стос ються спотворення рез ль-
татів тор ів, я і б ли проведені Ком нальним підприємством "Київпастранс" р дні
2008 ро і предметом я их б ли "ва они самохідні (залізничний еле тропоїзд 6 ва-
онів (2 оловних, 3 моторних, 1 причіпний)", іль ості 4 поїздів.

Розпорядженням Адміністративної оле ії Київсь о о місь о о територіаль-

но о відділення Антимонопольно о омітет У раїни від 24.01.2013 №10/03-р

розпочато роз ляд справи №09-03/01.13 за озна ами вчинення ТОВ "К ренівсь ий

рино " пор шення за онодавства про захист е ономічної он ренції, я е передба-

чене п н том 13 статті 50 За он У раїни "Про захист е ономічної он ренції",

ви ляді неподання інформації територіальном відділенню Антимонопольно о омі-

тет У раїни на вимо олови Відділення від 29.10.2012 №26-03/4537 встановле-

ний оловою територіально о відділення стро .

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Шаповалова Андрія К зьмича в
с дове засідання я відповідача справі №757/2600/13-ц за позовом ПАТ "Дельта
Бан " до Шаповалова А.К. про стя нення забор ованості за редитним
до овором, — о 14.00 22 вітня 2013 ро і відб деться за адресою: м. Київ,
в л. Хрещати , 42-а, аб. 34, с ддя Пилаєва М.К.

Пропон ємо подати всі раніше неподані до ази.
Ви зобов'язані повідомити с д про причини неяв и.
Роз'яснюємо, що разі неяв и в с дове засідання без поважних причин або не

повідомлення с д про причини неяв и, справ б де роз лян то ваш відс тність на
підставі наявних ній до азів.

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача Балабана
Федора Дмитровича в с дове засідання, я е призначено на 12.30, 28.05.2013 ро
по цивільній справі за позовом Балабан Лідії Валеріївни до Балабана Федора
Дмитровича про визнання особи та ою, що втратила право орист вання житловим
приміщенням зв'яз з відс тністю в ньом понад шість місяців без поважних
причин ( абінет № 9, пp. Мая овсь о о, 5-в, м. Київ).

С ддя Н.Д. Б ша

Оболонсь ий районний с д м. Києва ви ли ає, я відповідачів, На ородно о
Андрія Ві торовича, На ородн Ірин Михайлівн , по цивільній справі
№ 2/756/1746/13 р. за позовом Слинь ової Галини Сер іївни до Слинь ова Михайла
Про оповича, На ородно о Андрія Ві торовича, На ородної Ірини Михайлівни,
Оболонсь ої районної в м. Києві Державної адміністрації про визнання права на
житлов площ , роз ляд я ої призначено на 16.05.2013 р. на 14.00.

Адреса с д : м. Київ, в л. Тимошен а, 2-Є, аб. №18, с ддя С рипни О.Г.
У разі неяв и справ б де роз лян то відс тності відповідачів.

Ганжа Ніна Василівна, що зареєстрована за адресою: м. Київ, Хар івсь е шосе, 174-а,
в. 3, необхідно з'явитися 22 вітня 2013 р. о 9.30 до Дарниць о о районно о с д
м. Києва (м. Київ, в л. Кошиця, 5-а, зал № 209), для часті в с довом засіданні по цивільній
справі за позовом Косен о В.І. до Ганжа Н.В. про стя нення бор за бор овою розпис ою.

У разі неяв и до с д , справ б де роз лян то по с ті за наявними справі матеріалами
ваш відс тність в поряд ст. 169 ч. 4 ЦПК У раїни.
У випад неяв и відповідач зобов'язаний повідомити с д про причини своєї неяв и.
С ддя Н.О. Киричен о

Баб ін Михайло Оле сандрович, що зареєстрований за адресою: м. Київ, в л. Урлівсь а, 4-а,
в. 47, необхідно з'явитися 22 вітня 2013 р. о 10.00 до Дарниць о о районно о с д м. Києва
(м. Київ, в л. Кошиця, 5-а, зал № 209), для часті в с довом засіданні по цивільній справі за
позовом Шаінсь о о М. Я. до Баб іна М. О. про стя нення бор .

У разі неяв и до с д , справ б де роз лян то по с ті за наявними справі матеріалами ваш
відс тність в поряд ст. 169 ч. 4 ЦПК У раїни.

У випад неяв и відповідач зобов'язаний повідомити с д про причини своєї неяв и.
С ддя Н.О. Киричен о

Втрачене свідоцтво про приватизацію житла, я е знаходиться за
адресою: м. Київ, Оболонсь ий район, в л. Малиновсь о о, б д. 3, в. 38,
видане на ім'я Сав іна Галина Михайлівна, Сав ин Андрій Оле сандрович,
Сав ін Дмитро Андрійович, М сієн о Надія Андріївна, М сієн о Оле сандр
Володимирович, вважати не дійсним.

Василь івсь ий місь районний с д Київсь ої області ви ли ає Йо н Одран
Патрі (місце реєстрації: м. Київ, в л. Софіївсь а, 16/16, в. 9) в я ості відповідача
по цивільній справі за позовом ПП "ВАБУД" до Йо н Одран Патрі про стя нення
забор ованості, в с дове засідання, що відб деться 17 травня 2013 ро о 11.30 в
приміщенні с д за адресою: 08600, Київсь а область м. Василь ів, в л. Шевчен а,
8, аб. 208. (С ддя К.В. Meдведєв)

Запропонований стро оренди — 2 ро и та 364 дні, більш детальна інформація по об'є там оренди розміщена на сайті Департамент
ом нальної власності міста Києва.

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, Департамент ом нальної власності м. Києва.

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

№
п/п

Дані про об'є т оренди
Обов'яз ові
мови для
ладання

до овор
Хара теристи а та місцезнаходження

Цільове
ви орис-
тання при-
міщення

Орендна
плата

за 1 в.м,
рн

Розмір
місячної
орендної
плати, рн

Балансо трим вач — Ком нальне підприємство "Київсь ий метрополітен"
(03055, м. Київ, просп. Перемо и, 35, тел. 238-44-21, 238-44-46)

1.

Гр па інвентарних об'є тів за альною площею 47,5 в.м, а саме:
Частини приміщень станцій метро "Вистав овий центр", "Деміївсь а", "Позня и",
"Політехнічний інстит т", "Кловсь а", "Слав тич", "Василь івсь а", "Голосіївсь а",
"Хар івсь а", "Вирлиця", "Бориспільсь а", "Червоний х тір", "Святошин",
"Печерсь а", "Житомирсь а", "Нив и" площею по 1,5 в.м. (всьо о — 21 об'є т),
частини приміщень станцій метро "Во зальна", "Вид бичі", "Святошин" "Нив и",
"Берестейсь а", "Ш лявсь а" площею по 1,0 в.м (всьо о — 10 об'є тів), частини
приміщень станції метро "А адеммістеч о" площею по 3 в.м (всьо о — 2 об'є та)

Встанов-
лення авто-

матів з
продаж

азет

121,51 5771,50

Розроблення
прое тної

до ментації
на розміщення
автоматів з

продаж азет

2.

Гр па інвентарних об'є тів за альною площею 54,5 в.м, а саме:
Частини приміщень станцій метро "Хар івсь а", "Доро ожичі", "Героїв Дніпра",
"Мінсь а", "Оболонь", "Петрів а", "Тараса Шевчен о", "Лісова", "Хрещати ",
"Арсенальна", "Лівобережна", "Дарниця ", "Либідсь а", "Палац У раїна",
"Контра това Площа", "Поштова Площа", "Площа Л.Толсто о", "Осо ор и",
"Позня и", "Театральна", "Золоті Ворота", "Палац Спорт ", "Кловсь а" площею по
1,5 в.м. (всьо о — 33 об'є ти), частини приміщень станцій метро "Доро ожичі",
"Олімпійсь а", "Лісова", "Майдан Незалежності" площею по 1,0 в.м, (всьо о —
5 об'є тів)

Встанов-
лення авто-

матів з
продаж

азет

133,94 7299,61

Розроблення
прое тної

до ментації
на розміщення
автоматів з

продаж азет

3.

Гр па інвентарних об'є тів за альною площею 7,0 в.м, а саме:
частина приміщень станцій метро "Печерсь а", "Др жби народів" площею по 3,0
в.м. (всьо о — 2 об'є ти), частина приміщення станції метро "Університет"
площею 1,0 (всьо о — 1 об'є т)

Встанов-
лення авто-

матів з
продаж

азет

118,92 832,42

Розроблення
прое тної

до ментації
на розміщення
автоматів з

продаж азет

Балансо трим вач — Ком нальне підприємство "Київжитлоспеце спл атація"
(01001, м. Київ, в л. Володимирсь а, 51-А, тел.: 234-23-24, 234-89-45)

4.
Нежитлові приміщення за альною площею 93,30 в.м на в л. Басейній, 1/2,
літера А

Розміщення
ромадсь ої
приймальні
народно о
деп тата
У раїни

1 рн на
рі (для
площі

50,00 в.м)

1 рн на рі
(для площі
50,00 в.м)

45,89 1987,20

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

Термін прийняття
заяв про оренд —
10 робочих днів з дня
п блі ації.

Заяви про оренд
приймаються за ад-
ресою: м. Київ, б льв.
Праці, 1/1, ім. 311
(Дніпровсь а районна
в місті Києві державна
адміністрація).

№
з/п

Балансо трим вач (юридична
адреса, онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місцезна-
ходження

За альна
площа,
в. м

Цільове ви ористання
приміщення

Ма симально
можливий

стро оренди

Розмір місяч-
ної орендної
плати, рн

Приміт и

1.

Ком нальне підприємство "Кер юча
дире ція Дніпровсь о о район

м. Києва" (02002, м. Київ,
в л. Челябінсь а, 9-Г, т. 559-95-34)

Підвал просп. Юрія
Га аріна, 14 230,20

Розміщення с б'є та ос-
подарювання, що здій-

снює поб тове обсл ов -
вання населення

2 ро и 364 дні 4800,42

Необхідно забезпе-
чити проведення

бла о строю приле -
лої території

ОГОЛОШЕННЯ про намір передати в оренд об'є ти, що належать до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва
ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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

М С Х І Д С М У Г А

А Л А Р М І С Т А Т О Л

М Н Е Б О А Л О Р І

Е Щ И Р І С Т Ь Л

Л К А Р А С Ь О К С У

Ю Ю Т М І М І К Р І Я

К У Р И А Д А Т А Т

И Е К С А О С М І Й

Відповіді на сканворд 

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

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

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

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

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї
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СПОРТ
Хрещатик 16 квітня 2013 року

Температура +9°С

Атм. тиск 758 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 75 %

Температура +15°С

Атм. тиск 756 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 46 %

Температура +8°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 67 %

Прогноз погоди на 16 квітня 2013 року

ОВНИ, атмосфера дня в рай наеле тризована, вас розри-
ває від надлиш ів енер ії, я варто спрям вати в раціональ-
не р сло. Шан йте фамільні традиції, не влаштов йте під рід-
ним дахом терор. Я що дійти з оди з домочадцями с ладно і
ви не хочете сімейних с андалів, стрим йте різ ість сво о то-
н , висловлюйтеся в м’я ій і онстр тивній формі.
ТЕЛЬЦІ, до вас завітала в ості Бо иня раси та охання

(до 10 травня), мерщій чистіть “пір’яч о”, наводьте марафет,
оновлюйте ардероб та влаштов йте сердечне б ття. Слід
зосередитися на оловній меті, не відволі атися на сторонні
д м и. Доцільно зміцнювати стос н и з давнім партнером,
зміна “ оней на переправі” цьо о ро протирічить план до-
лі, пле айте в собі омпроміс і по ірність.
БЛИЗНЯТА, на соціальних теренах ваш рейтин ся н в
льмінації, спо шаючи до маніп ляційних зловживань. Втім,

сьо одні найбільше т рб ватиме тема по по та витрат,
ймовірно випаде шанс трохи підробити. Беріться за ви ідні
ділові пропозиції, я що начальство дає завдання — не сабо-
т йте, навіть оли від ньо о н дить, не біда, потім все піде на
ористь.
РАКИ, ви всі на вид і здатні стати ероєм дня я позитив-

ним, та і не ативним. Не мозольте очі шеф ( ви для ньо о
я червона мантія для би а), нехай лют є, ньо о енер ія за-
ш алює, я що дорожите ар’єрним стат сом, нама айтеся не
роз нівати йо о, бо б де лихо!
ЛЕВИ, не пніться на передов , день армічний, сидіть в

о опі і збері айте вн трішню армонію: визначені долею об-
ставини самі вас знайд ть, вима аючи пожертв. Новини зда-
ле с оріше всьо о завдад ть при рощів і триматим ть в
стресовом стані, одна не падайте д хом, а при на оді де-
монстр йте сил волі, творчий хист, ер дицію: ви яс рава та-
лановита особистість!
ДІВИ, попри дрібні непороз міння з родичами, др зями і

партнерами, можете повністю на них по ладатися, я що ви
разом п д солі з’їли, це не зіпс є стабільність взаємин. Нині
ви блис че здатні знайти вихід із найс ладніших обставин,
е стрим — най ращий др , а для чолові ів ризи ова сит -
ація є джерелом позитивних емоцій проб дж є ендорфін
щастя.
ТЕРЕЗИ, дов ола онфронтаційна атмосфера, витає д х

беш ет , достатньо іс ри непороз мінь — і роз ориться по-
л м’я війни! Утримайтеся від с перечо з партнерами, он -
рентами, шефом, оле ами, аде ватно сприймайте рити
(не розчохлюйте бойові лемети), адже самі не святі! С м-
лінно ви он йте взяті на себе зобов’язання, професійний та
сл жбовий стан безпосередньо пов’язаний з матеріальним,
том розірвати цей ланцю неможливо.
СКОРПІОНИ, на сл жбі авральна пора, де від вас вима ає-

ться палати тр довим ент зіазмом, бер чись за все, що про-
пон ють роботодавці. Обережно, дотрим йтеся техні и без-
пе и, бо діло пахне травмами та перевтомами. Ви самодо-
статня особистість, не пост пайтеся своїми принципами, а
свято захищайте їх, збері айте відданість сім’ї, бать івщині,
на тлі вдало о збі обставин при от йтеся до дрібних тр д-
нощів в дорозі, з до ментами.
СТРІЛЬЦІ, я що ви налаштовані взяти романтичний ре-

ванш, щадіть бла овірних і не смійте с а ати в реч , бо
розпалите ревнощі і матимете море не араздів. Додат ових
фінансових, енер етичних, моральних апіталов ладень та-
ож вима атиме бізнес, ділові почини, том не ризи йте, я -
що вас зм ш ватим ть взяти в бор , тримайтеся, там пахне
бан р тством. А ось на бла одійн підтрим можна розрахо-
в вати.
КОЗОРОГИ поч ватим ться я на мінном полі, д же зб -

джені та імп льсивні, не дозволяйте емоціям взяти вас під
абл , я що не впевнені в собі (бо може “зірвати дах”) чи
реа ції оточення, тримайте роз мн дистанцію, та безпечні-
ше. І не смійте з’ясов вати стос н и з бла овірними, насто-
ювати на своєм , зваж йте ожне слово, апризи, льтимат -
ми, різ і до ори, пор шення обіцяно підірв ть союз, а любов
ріпить. Не зачіпайте больових стр н партнера і не по аз й-

те йом свій власний страх.
ВОДОЛІЇ, дбайте за здоров’я, не доп с айте переванта-

жень (емоційних, роз мових, фізичних). Починати новий рс
лі вання, займатися точною діа ности ою хвороб протипо-
азано. Підвищ ється ч тливість, а тивіз ються олишні
звич и, том б дь-я і спори віднім ть ба ато д шевної енер-
ії, і ви поч ватиметеся я вичавлений лимон.
РИБИ фонтан ють реативною енер ією, во онь “Е о” мо-

же стати я пот жним детонатором для реалізації намічених
планів та поліпшення матеріально о стaн , та і р йнатором
матеріально о ф ндамент . Одя ніть на себе броньовий пси-
холо ічний с афандр, тоді лобові ата и а ресивних осіб вас
не зачеплять за живе, а ви ни нете моральних травм

Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог
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ранок день вечір

Гравці "Динамо" повернулися 
зі Львова переможцями
Столичний клуб мінімально переграв "Карпати"
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Цими вихідними
чемпіонаті У раїни
відб лися матчі 23
т р . Столичне “Ди-
намо” продовж є за-
пе л боротьб за
др сходин пер-
шості. Цьо о раз
ияни з стрічалися
на виїзді з непост п-
ливими львівсь ими
“Карпатами”. За від-
с тності іль ох ос-
новних равців “біло-
сині” спромо лися
пере рати с перни-
а. Єдиний ол на
64-й хвилині забив
ні ерієць Бра н Іде-
йє. Завдя и цьом
спіх , динамівці на-
брали 50 балів і на-
разі займають третю
сходин , відстаючи
від лідера чемпіона-
т донець о о “Шах-
таря” на 19 очо та
від хар івсь о о
“Металіста” — на 2.

У Львові команда Олега

Блохіна була змушена грати

без трьох дискваліфікованих

гравців основи — централь�

ного захисника Євгена Ха�

черіді, півзахисників Андрія

Ярмоленка та Лукмана Ару�

на. Відсутність лідерів

команди відразу позначила�

ся на діях киян. “Карпати”

зі старту поєдинку пішли

вперед і були близькі до то�

го, щоб відкрити рахунок.

Вже на другій хвилині Олег

Голодюк вдалою передачею

вивів один на один з

вратарем Марселіно, але той

не зміг переграти голкіпера

гостей Максима Коваля.

Відбивши стартовий натиск

“Карпат”, столичні футбо�

лісти поступово перехопили

ініціативу. Однак у першому

таймі жоден з колективів так

і не відзначився. Відразу

після перерви динамівці

спробували продовжити

розпочату у середині першо�

го тайму справу. Олег Гусєв

вийшов на побачення з гол�

кіпером “Карпат”, але не зу�

мів переграти стража воріт.

Втім, голу господарям уник�

нути не вдалося. На 64�й

хвилині кияни виконали по�

дачу з кутового, яку замкнув

Браун Ідейє. Для нігерій�

ського форварда цей гол

став першим, починаючи з

листопада минулого року.

Як виявилося згодом, влуч�

ний удар нападника “Дина�

мо” став єдиним у зустрічі. У

підсумку матч завершився

перемогою гостей з рахун�

ком 1:0. Єдине, що зіпсува�

ло радість від успіху столич�

ним футболістам стало ви�

лучення центрального за�

хисника “біло�синіх” Тараса

Михалика.

На післяматчевій прес�

конференції наставник київ�

ського клубу Олег Блохін за�

значив, що йому сподобали�

ся дії футболістів обох ко�

лективів. “Гадаю, гра вдала�

ся з боку обох команд. Нам

було важко після поразки від

“Шахтаря”, оскільки грали

самовіддано, але зазнали по�

разки. Природно, що на�

стрій був не на висоті і треба

було виводити хлопців з цьо�

го стану. Спочатку не розі�

бравшись в обороні, ми дуже

погано увійшли в гру. А

“Карпати” — “граюча”

команда, тому і створила

нам чимало незручностей.

Були моменти в матчі, які

могли призвести як до нашої

перемоги, так і поразки”,—

зазначив пан Блохін. Також

коуч киян висловив сумніви

щодо вилучення Тараса Ми�

халика: “ Не впевнений, що

Тарас заслужив на червону

картку. Хоча я і знаходився

далеко, але бачив боротьбу

плече в плече. Втім, суддя

вважає, що Михалик, вда�

ривши суперника, ледь його

не вбив. Що робити з захис�

никами, подумаємо, потріб�

но якось грати, боротися”.

Оптимістичний настрій

тренера цілком підтримав і

автор єдиного голу у зустрічі

Браун Ідейє. “Дуже добре,

що ми сьогодні перемогли.

Довелося грати на важкому

полі, але головне для коман�

ди — три зароблені очки. За�

битий гол став дуже важли�

вим для мене особисто. Дав�

но не забиваючи у чемпіона�

ті України, старався з усіх

сил. Сьогодні мені це вдало�

ся, і я радий, що допоміг

команді здобути перемогу.

Вважаю, нам під силу зай�

няти друге місце, потрібно

просто продовжувати ста�

ранно працювати і перема�

гати у кожному матчі”,— за�

значив нападник “Динамо”.

“Погано, що знову про�

грали. Якби нам вдалося за�

бити першими, то невідомо,

чи був би результат таким. У

будь�якому випадку у мене

не має претензій до самовід�

дачі футболістів”,— поді�

лився по завершенні гри

тренер львів’ян Ніколай

Костов
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Цей день в історії 16 квітня

1817 – імператор Оле сандр І
дар вав Одесі ви лючні права
вільно, не сплач ючи мита, заво-
зити європейсь і товари в Сіноп
(порто-фран о) і збері ати їх для
наст пних тор ових і редитних
операцій
1844 – народився Анатоль

Франс, франц зь ий письменни ,
ла реат Нобелівсь ої премії з лі-
терат ри. Автор романів "Таїс",
"Острів пін вінів", "Бо и жадають"
1889 – народився Чарлз Чап-

лін, амери ансь ий а тор, іно-
режисер, сценарист, омпози-
тор, один з найвизначніших
майстрів е ран ХХ ст.
1889 – в Одесі на Примор-

сь ом б льварі б ло від рито
пам’ятни О.С.П ш ін , на я ом
ви арб вано напис: "А.С.П ш и-
н – раждане Одессы"

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Відзначившись воротах "Карпат", нападни "Динамо" Бра н Ідейє ( синій формі) перервав свою без ольов серію,
я а тривала з листопада мин ло о ро
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