
Київ почне формувати публічну владу
У столиці почали роз’яснювати суть реформи місцевого самоврядування

Роботу військових під час 
снігопадів оцінено на відмінно
Голова КМДА особисто вручив нагороди особовому складу Президентського
полку, який врятував Києво$Печерську лавру від затоплення

Під час снігопадів практично весь

полк працював на столичних дорогах та

в’їздах у місто. Досить швидко за допо�

могою військової техніки було розблоко�

вано траси від заторів. “Сьогодні щиро

хочеться подякувати солдатам, лейте�

нантам та офіцерам Президентського

полку за ту допомогу, яку вони надали

киянам у березневу негоду. Особливо

відзначаємо також роботу військових

при спасінні Києво�Печерської лаври.

Адже солдати винесли руками кілька ти�

сяч тонн снігу. Таким чином вберегли на�

ші святині від затоплення талою во�

дою”,— зазначив голова КМДА Олек�

сандр Попов.

Він також подякував солдатам за лік�

відаційні роботи на Бортницькій станції

аерації. На тих ділянках прориву, де тех�

ніка не могла працювати, солдати про�

кладали мішки з піском. “Коли в Борт�

ничах виникла аварійна ситуація з про�

риву дамби, саме солдати Президент�

ського полку о 2�й годині ночі приїхали

на допомогу військам Міністерства над�

звичайних ситуацій та комунальним під�

приємствам. І дуже швидко всі необхідні

роботи були проведені. Таким чином,

військові відіграли значну роль у лікві�

дації наслідків негоди і прориву на Борт�

ницькій станції аерації та заслуговують

найвищої оцінки”,— зауважив очільник

КМДА.

На знак подяки за злагоджену роботу

під час негоди у столиці в урочистій ат�

мосфері Олександр Попов вручив 22 на�

городи особовому складу окремого полку

Президента України.

Як розповів “Хрещатику” заступник

командира першого спеціального ба�

тальйону з озброєння, майор Дмитро

Єсаулов, допомагати людям у складних

погодних умовах досить непросто. “Під

час снігопадів працював на Житомир�

ській трасі. Спільно з двома водіями їз�

див на машині № 109 (БТР�80). З п’ят�

ниці до неділі ми майже безперервно

витягували машини із заметів. Особли�

ву увагу звертали на ті автомобілі, в

яких були маленькі діти та жінки. У

важкодоступні місця доставляли ліка�

рів, тому що були випадки, коли вночі у

людей виникали різні недуги. А швидка

не могла дістатися до хворих”,— розпо�

вів Дмитро Єсаулов. Він також додав,

що протягом першої доби витягнув зі

снігу понад 60 машин, а далі — збився з

ліку...

Додамо, під час візиту у Президент�

ський полк очільник КМДА Олександр

Попов також ознайомився з експоната�

ми Музею зразків форми одягу баталь�

йону почесної варти, оглянув парк вій�

ськової техніки та відвідав церкву, що

знаходиться на території військової час�

тини

На зна подя и за зла оджен робот під час не оди столиці в рочистій атмосфері Оле сандр Попов вр чив 22 на ороди особовом с лад о ремо о пол Президента У раїни

Київ звільняється від МАФового
засилля 
Щотижня ом нальни и демонт ють майже 300 не-
за онних тимчасових спор д
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Цінові "гірки" для харчів: вниз 
і вгору

"Хрещати " з’ясов вав, на я і прод ти харч вання
очі є підвищення цін, а на я і - зниження
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У Софії Київській відроджують
мозаїчну традицію 

Кияни мож ть побачити ні альні роботи з б ршти-
н та навчитися с ладати мозаї
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У номері

Новини
Ситуація на Бортницькій станції
аерації під контролем
Бортниць а станція аерації продовж є працювати в

нормальном режимі. Позаштатна сит ація, що стала-
ся вечері 10 вітня на дамбі одно о з м лових полів,
не за рож є міст е оло ічною атастрофою. Про це в
прямом ефірі теле анал “Київ” розповів олова
КМДА Оле сандр Попов. “Розмив відб вся там, де ні-
хто не очі вав, том що ця дамба е спл ат ється
майже 30 ро ів і жодно о раз ще не б ло нія их проб-
лем з нею. Сит ація дійсно онтролюється. Навіть той
вито , я ий б в, це, перш за все, тала вода, ще раз
хоч це під реслити. Це означає, що вона чиста і не
несе б дь-я ої е оло ічної небезпе и. Але си нал для
нас б в, а це означає, що ми повинні відреа вати,
сплан вати дії та , щоб не тіль и ті частини м лових
полів, я і ми ви ористов ємо в техноло ії сьо одні, а й
ті, я і не ви ористов ємо, б ли добре ріплені”,—
під реслив він. Оле сандр Попов та ож повідомив, що
зараз “Київводо анал” продовж є розроб прое т
масштабної ре онстр ції БСА, я мають завершити і
затвердити до інця цьо о ро . Крім то о, до почат
наст пно о ро влада план є провести тендер, я ий
визначить партнера з реалізації дано о прое т

Фонтани у Русанівській протоці 
запустять до Дня міста
Через іль а тижнів Києві розпочнеться сезон

фонтанів. Місь а влада обіцяє, що до почат травня
в столиці б д ть працювати всі водо раї, рім тих, що
знаходяться Р санівсь ій протоці. Про це в прямом
ефірі теле анал “Київ” розповів олова КМДА Оле -
сандр Попов. “В основном всі фонтани б д ть зап -
щені до 1 травня. Я д маю, що до цієї дати ми, напев-
но, не всти немо зап стити їх на Р санівці, але до Дня
міста ми це точно зробимо. Це правда, що там заста-
ріле обладнання та техноло ії. Можливо, в майб тньо-
м замість цих фонтанів т т можна б де встановити
водо раї з підсвіч ванням, але на цей рі ми подібно-
о не план вали, і по и попрацює та техноло ія, я а є.
У нас є бажання вдос оналити Р санівсь ий анал,
зробити йо о расивішим, але цьо о ро , напевно, не
вийде”,— зазначив Оле сандр Попов

Через ремонт тепломережі 
перекрито рух на перетині вулиць
Лаврської — Старонаводницької
Столична ДАІ повідомляє, що зв’яз з прове-

денням ремонтних робіт тепломережі на перетині
в лиць Лаврсь ої — Старонаводниць ої, а та ож на
площі Героїв Вели ої Вітчизняної війни повністю пе-
ре рито р х автотранспорт . Ремонті роботи трива-
тим ть по 21 вітня в лючно. Державтоінспе ція
пропон є водіям шляхи об’їзд : в л. Лаврсь а —
Цитадельна — К т зова — площа Лесі У раїн и —
б львар Лесі У раїн и; в л. Лаврсь а — площа Сла-
ви — Алея Героїв Кр т — Дніпровсь ий звіз; Набе-
режне шосе — б львар Др жби Народів — Мос ов-
сь а площа; в л. Старонаводниць а — К т зова —
площа Лесі У раїн и — б львар Лесі У раїн и —
б львар Др жби Народів

“Парк Київська Русь” запрошує 
на перший в Україні міжнародний
турнір кінних лучників
19-21 вітня вперше в У раїні пройде Міжнарод-

ний т рнір з верхової стрільби з л а “Кінний л чни
Древньо о Києва І”. У “Пар Київсь а Р сь” з’їд ть-
ся вершни и з У раїни, Росії, Білор сі, аби довести
свою вл чність та спритність і вибороти звання пе-
реможця т рнір . На остей че ають денні та нічні
зма ання інних та піших л чни ів, театралізовані
вистави, майстер- ласи, розва и та а тивні і ри,
запальні слов’янсь і хороводи. Крім то о, відвід ва-
чам запропон ють про олос вати за вершни а, от-
рий їм сподобається найбільше. Та им чином ви-
значиться володар приз лядаць их симпатій

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Місцеві ромади повинні мати механізми,
що дозволять їм виріш вати свої справи
на місцях. Для цьо о потрібно провести
реформ місцево о самовряд вання, я а
за ладе підвалини для реальної децен-
тралізації влади. Роз’ясняти с ть рефор-
м вання почали з иян.

Вчора проект Концепції реформування місцевого са�

моврядування та територіальної організації влади пре�

зентувала громадськості міста Києва та представникам

міської влади радник Президента України — керівник

Головного управління з питань конституційно�правової

модернізації Марина Ставнійчук.

“Ключова суть місцевого самоврядування — дати іні�

ціативу на місця, туди, де влада безпосередньо працює з

людиною, чує та бачить її потреби і реагує на той запит,

який існує в суспільстві. Практично мова йде про поча�

ток реальної децентралізації влади. Так живуть всі євро�

пейські країни. І якщо ми не перелаштуємось на євро�

пейський принцип організації публічної влади, ми не

зможемо забезпечити якісний поступ та розвиток нашої

держави”,— наголосила під час презентації радник

Президента.

За словами пані Ставнійчук, у межах Концепції ре�

формування місцевого самоврядування мають бути за�

проваджені механізми демократії на місцях, впорядко�

вано систему надання публічних послуг населенню ор�

ганами місцевого самоврядування, врегульовано питан�

ня міжбюджетних відносин та розмежовано повнова�

ження державної регіональної влади та органів місцево�

го самоврядування.

Реалізація проекту здійснюватиметься у два етапи та

завершиться в 2020 році. “Перший етап буде тривати з

2013 до 2015 року. Упродовж місяця хочу отримати про�

позиції, зокрема щодо Києва, оскільки роз’яснювальну

роботу ми починаємо саме з Києва. Від того, як буде

відпрацьована сама ідея реформи місцевого самовряду�

вання, її етапи, залежатиме, чи це буде лише чергова

спроба, чи реальна реформа”,— резюмувала радник

Президента.

Наразі упродовж місяця міська влада та громадські

ради мають обговорити Концепцію, напрацювати й по�

дати до уряду узагальнені пропозиції щодо внесення

змін до проекту.

Під час спільного засідання йшлося і про необхідність

врахування специфіки Києва з його особливим стату�

сом — столиці України при прийнятті цього документа.

“Ми постійно наголошуємо на необхідності докорінної

зміни системи місцевого самоврядування, яка насампе�

ред має бути зорієнтована на децентралізацію владних

повноважень та на збільшення економічного потенціалу

територіальних громад. І зміни в системі місцевого са�

моврядування, ініційовані Києвом, мають стати взірцем

для всієї України. Так, міська влада виступила ініціато�

ром розробки проекту закону повернення столиці 100 %

податку на доходи фізичних осіб, оскільки переконані,

що місцеві громади мають право на власний розсуд ви�

трачати кошти, сплачені ними до бюджету у вигляді по�

датків”,— зазначив голова КМДА Олександр Попов.

Крім того, він додав, що міська влада підготувала низ�

ку законодавчих пропозицій щодо розширення повно�

важень місцевого самоврядування, про передачу місце�

вій владі та громадськості функцій узгодження та кон�

тролю в різних сферах, зокрема в будівництві, плану�

ванні розвитку окремих територій столиці, використан�

ні та збереженні природних ресурсів. Міськадміністра�

ція також домагатиметься, щоб оновлення системи міс�

цевого самоврядування та розширення повноважень

громад було закріплено в законі про столицю та інших

законодавчих актах.

Нагадаємо, що на необхідності реформи місцевого

самоврядування неодноразово наголошував Президент

України Віктор Янукович. За його словами, теперішня

система не відповідає Європейській хартії місцевого са�

моврядування та стримує євроінтеграцію України. Тож

глава держави ініціював широке обговорення та роз’яс�

нення основних позицій реформи
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Ірина ВАСИЛЕВСЬКА
“Хрещатик”

Протя ом 22-24 березня, оли місто опинилося в полоні сні о-
вої стихії, ом нальні та дорожні сл жби працювали цілодо-
бовом режимі. Проте без допомо и війсь ових вивезти понад
40 мільйонів тонн сні , я і випали столиці ті дні, б ло б
неможливо. Тож олова КМДА Оле сандр Попов чора відвідав
війсь ов частин А0222 та особисто подя вав солдатам та
офіцерам, я і безперервно працювали на автошляхах міста та
допомо ли иянам звільнитися від сні ової паст и.
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Новини

Другу нитку головного міського каналізаційного
колектора добудують у 2014 році
Б дівництво др ої нит и оловно о аналізаційно о оле тора Ки-

єва, я е б ло припинено іль а ро ів том , мож ть відновити найближ-
чим часом, а саме — я тіль и завершиться зведення станції метро
"Терем и". Про це в прямом ефірі теле анал "Київ" розповів олова
КМДА Оле сандр Попов.
"Зараз ми а м люємо рес рси, я ви знаєте, на б дівництво метро

на Терем и, і це для нас є пріоритетом. Я тіль и ми завершимо це б -
дівництво, можна б де оворити про те, щоб доб д вати оле тор. На
жаль, знов ж та и, сьо одні підземне б дівництво ошт є д же доро-
о. Коле тор дійсно страте ічно важливий, ос іль и йо о е спл атація
надалі — це звільнення іншо о оле тора, я ий вже давним-давно е с-
пл ат ється і в б дь-я ий час може стати аварійно небезпечним. До
то о ж, ньо о либо е заля ання. Том потрібно заверш вати ці ро-
боти. Я д маю, що я що цьо о ро ми не зможемо а тивно відновити
це б дівництво, то наст пно о обов'яз ово завершимо"

У кожному районі столиці вже цьогоріч мають
запрацювати сучасні діагностичні центри
Сьо одні деп тати Київради роз лян ть 26 прое тів рішень щодо ре-

ор анізації амб латорно-полі лінічних за ладів Голосіївсь о о, Деснян-
сь о о, Оболонсь о о, Печерсь о о, Подільсь о о, Святошинсь о о,
Солом'янсь о о та Шевчен івсь о о районів столиці відповідно до За-
он У раїни "Про порядо проведення реформ вання системи охоро-
ни здоров'я Вінниць ій, Дніпропетровсь ій, Донець ій областях та
місті Києві".
Впровадження нової моделі реформ вання столичної медицини для
иян означатиме створення в ожном районі міста с часно о діа но-
стично о центр та від риття ще 16-ти центрів первинної меди о-сані-
тарної допомо и.
"Я що деп тати нас підтримають, ородяни вже цьо о ро отрим -

ватим ть більш я існі діа ностичні посл и. До то о ж, звертатися за
діа ности ою меш анці змож ть до б дь-я о о за лад сво о район ,
а не лише до за лад при ріплення. Крім то о, запис ватись на при-
йом до лі аря невдовзі можна б де, орист ючись Інтернетом. Та ож
не знадобиться носити за собою папірці, бо вся інформація про стан
здоров'я збері атиметься в еле тронном ви ляді",— зазначив дире -
тор Департамент охорони здоров'я КМДА Віталій Мохорєв

Київенерго розпочало відключення споживачів
від опалення
Фахівці ПАТ "Київенер о" від чора розпочали від лючення столичних

споживачів від опалення. Дата завершення опалювально о сезон в Ки-
єві визначена розпорядженням КМДА № 542 від 15 вітня цьо о ро
зв'яз з дося ненням середньодобової температ ри нав олишньо о по-
вітря +8°С продовж трьох діб. Техноло ічно процес від лючення трива-
тиме продовж іль ох днів. Спочат б д ть від лючатися адміністратив-
ні б дівлі та житловий фонд, а об'є ти соціальної сфери (дитячі садоч и,
лі арняні стаціонари, ш оли) — за заяв ами їхніх балансо трим вачів.
Я повідомили "Хрещати " в прес-сл жбі енер етичної омпанії, про-

тя ом опалювально о сезон 2012/2013 температ ра теплоносія відпові-
дала встановленом температ рном рафі і в середньом становила
78,9°С. На адаємо, опалювальний сезон 2012/2013 в об'є тах соціальної
сфери Києва розпочався 8 жовтня, житловом фонді — з 10 жовтня

Землі зеленої зони поблизу Биківні 
були передані у приватну власність незаконно
Київсь а природоохоронна про рат ра заявила до с д два позови

та вима ає поверн ти ом нальн власність 0,2 а землі лісопар ової
зони поблиз селища Би івня, що під Києвом. Рішеннями Київради
2008—2009 ро ах дві земельні ділян и за альною площею близь о
0,2 а поблиз селища Би івня б ли передані приватн власність для
б дівництва й обсл ов вання житлових б дин ів з осподарсь ими
б дівлями та спор дами, повідомили "Хрещати " в прес-сл жбі Київ-
сь ої природоохоронної про рат ри.
На підставі цих рішень фізичні особи отримали Державні а ти на

право власності на землі. Про рорсь ою перевір ою встановлено, що
ділян и, передані приватн власність, розташовані на території лісів
та лісопар ів Дарниць ої ре реаційної зони Києва. За за онодавством,
на землях лісово о фонд б дівництво спор д та ом ні ацій, що не
передбачені для відпочин та обсл ов вання лісово о осподарства,
заборонено. У позовах про рат ра вима ає визнати неза онними рі-
шення Київради та с ас вати видані на їх підставі Державні а ти на
право власності на земельні ділян и лісопар овій зоні

Рівень захворюваності на грип та ГРВІ в столиці
нижче епідпорогу на 30 %
ГУ державної санітарно-епідеміоло ічної сл жби в місті Києві інформ є:

за п'ятнадцятий алендарний тиждень нинішньо о ро (08.04—
14.04.2013) зареєстровано 18 721 хворо о на рип та ГРВІ, інтенсивний по-
азни на 10 тисяч населення с лав 66,7, що нижче епідемічно о поро на
30 % (епідпорі на 15-м тижні — 95,3). Фахівці зазначають, що порівняно
з попереднім тижнем спостері ається зниження захворюваності на 5 %.
За алом з 1 січня до 7 вітня цьо о ро вір соло ічній лабораторії

міста б ло проведено 412 досліджень зраз ів матеріалів від хворих на
рип та ГРВІ методом ім нофлюоресцентної мі рос опії, виявлено 24 по-
зитивних рез льтати респіраторно-синцитиально о вір с . 61 досліджен-
ня зраз ів матеріалів від хворих на рип та ГРВІ б ло зроблено методом
полімеразно-ланцю ової реа ції, ідентифі овано 25 вір сів рип А

У середу ярмаркуватимуть у чотирьох 
районах міста
За інформацією ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово о обсл ов ван-

ня населення, в серед , 17 вітня, в столиці відб д ться традиційні
сільсь о осподарсь і ярмар и. Придбати різноманітні прод ти харч -
вання ияни змож ть сьо одні в Дніпровсь ом районі на просп. Воз-
з'єднання, 2—10; в Подільсь ом — на просп. Правди, 31—35; в Свя-
тошинсь ом — на розі в л. Т л зи та б льв. Р. Роллана; в Шевчен ів-
сь ом — на в л. Тр довій, 7-а. На ярмар ах иянам в широ ом асор-
тименті б д ть запропоновані різноманітні прод ти харч вання за ці-
нами, що на 10—15 % нижчі від рин ових

Цифра дня

11 298 800 000 
гривень становив у столиці обсяг роздрібного товарообороту
підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та
ресторанного господарства за січень–лютий 2013 року 
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Київ звільняється 
від МАФового засилля
Щотижня комунальники демонтують майже 300 незаконних 
тимчасових споруд
Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Столична влада продовж є а тивн
ампанію з демонтаж неза онних
МАФів. Нині роботи зі знесення
ято , що встановлені з пор шеннями
й не мають відповідних дозвільних
до ментів, вед ться біля станцій
метрополітен . Т т МАФи найбільше
заважають иянам, я і поспішають
справах. Дії щодо демонтаж іос ів
постійно оордин є Місь ий опера-
тивний штаб з оординації дій щодо
демонтаж тимчасових спор д, ма-
лих архіте т рних форм на території
міста Києва.

Як повідомили "Хрещатику" в КП "Київблаго�

устрій", за минулий тиждень силами їхніх праців�

ників демонтовано 74 тимчасові споруди. Зокре�

ма комунальники забрали 7 яток біля станції мет�

ро "Чернігівська", ролетні ряди на 41 торговельне

місце біля метро "Славутич", 11 МАФів біля мет�

ро "Харківська" та інші.

За день працівники з благоустрою демонтують

10—11 тимчасових споруд, а за тиждень — близь�

ко 60�ти. Зауважимо, "Київблагоустрій" разом з

районами та власниками, які самостійно забира�

ють свою точку, в середньому за тиждень зніма�

ють близько 300 МАФів.

"Від початку року в столиці було демонтовано

1 508 тимчасових споруд: 818 яток прибрали

райони, 518 — "Київблагоустрій" та 258 кіосків

демонтували самі власники",— розповів учора під

час чергового засідання штабу начальник Управ�

ління контролю за благоустроєм Департаменту

міського благоустрою та збереження природного

середовища Сергій Роменський.

Попри те, що Київ потроху звільняється від

МАФового засилля, все ж є випадки нововста�

новлених кіосків. За минулий тиждень на столич�

них вулицях "виросли" 43 кіоски, в той час як зне�

сено було 200. "Райони мають активніше працю�

вати над демонтажем яток, до того ж, вони по�

винні попереджати встановлення нових кіо�

сків",— відзначив "Хрещатику" директор Депар�

таменту міського благоустрою та збереження

природного середовища Сергій Садовой.

За його словами, проведена робота уже дає по�

зитивні результати, але міська влада мусить утри�

мати намічену позитивну тенденцію, аби викорі�

нити зі столиці таке явище, як МАФи. "Ми уже

маємо порозуміння й співпрацюємо з правоохо�

ронними органами та ПАТ "Київенерго". До того

ж, більшає підприємців, які забирають свої кіоски

самостійно",— додав пан Садовой.

Роботи з демонтажу продовжуватимуться й

цього тижня. Так, комунальники демонтують по�

над чотири тимчасові споруди в 20�метровій зоні

входу/виходу зі станції метро "Лук'янівська" та

близько 20�ти яток на прилеглій території. Окрім

цього, знесуть й 9 кіосків на Вокзальній площі.

Здебільшого цього тижня роботи активізують в

Шевченківському районі столиці, а найближчим

часом демонтажники зосередять сили у Деснян�

ському та Дніпровському районах.

Нагадаємо, такі рішучі дії міської влади по�

в'язані з набранням чинності рішення Київради

щодо розміщення тимчасових споруд у столиці.

Документом затверджено перелік 5 723 яток,

яким видано дозволи на здійснення підприєм�

ницької діяльності у 2012—2013 роках, усі інші

підлягають демонтажу

Центр роботи з жінками 
відсвяткував своє 15�річчя
Допомогу тут отримали понад вісімсот жінок та чотириста дітей
Наталка СУХОРОНЧАК
"Хрещатик"

Питання се с ально о,
е ономічно о та психоло-
ічно о насилля сім'ях
перестає б ти таб і все
більше привертає ва
ромадсь ості. У Києві ве-
ли робот цьом на-
прям ви он є Центр ро-
боти з жін ами. Учора цей
спеціалізований за лад
відзначав 15-т річницю
своєї діяльності.

Ошатний, чимось схожий на каз�

ковий будиночок, розміщений у

сквері на вулиці Мельникова, 20,

добре знайомий для сотень київ�

ських жінок, які опинилися у скрут�

ному становищі. Київський Центр

роботи з жінками — перший в Укра�

їні — на сьогодні є зразковим про�

світницько�ресурсним закладом

цього профілю.

"Наша унікальна установа є парт�

нером держави у співпраці влади та

громади та охоплює не тільки жінок

столиці, а й сім'ю в цілому,— розпо�

віла "Хрещатику" директор Центру

Віра Міленко.— Протягом року на�

ми надана консультативна підтрим�

ка понад двом тисячам киян та залу�

чено до просвітницької діяльності

понад півтори тисячі фахівців".

Варто зазначити, що завдяки під�

тримці Київської міськадміністрації

при Центрі було відкрито притулок

для тимчасового перебування жі�

нок, які зазнали насильства у сім'ї.

Він діє відповідно до міжнародних

стандартів, а його спеціалісти допо�

магають жінкам скласти індивіду�

альний план виходу з кризової ситу�

ації, проводять засідання групи під�

тримки "Допоможи собі". До речі,

жінки можуть при необхідності

мешкати у притулку із своїми не�

повнолітніми дітьми від двох міся�

ців до півроку. За 15 років прихисток

у притулку отримали 807 жінок та

423 дитини.

Затребуваними є і юридичні по�

слуги консультантів центру. Найчас�

тіше фахівцям доводиться консуль�

тувати киян з питань розірвання

шлюбу та поділу майна, стягнення

аліментів на користь неповнолітніх

дітей, вирішення майнових прав.

Звертаються киянки і з проханням

допомогти виселити з квартири ко�

лишніх чоловіків, які постійно по�

рушують правила співіснування у

помешканні.

За словами пані Міленко, остан�

німи роками дуже гострою також

стає проблема жінок похилого віку,

яких рідні діти фактично виживають

з квартир. Аби допомогти знедоле�

ним стареньким, фахівці центру на�

віть звертаються до правоохоронних

органів.

При Центрі також діє телефон

"Довіра" — 489�44�48. За цим номе�

ром кияни можуть отримати анонім�

ну та безкоштовну допомогу психо�

логів та психотерапевтів. Саме за до�

помогою телефону "Довіри" юридич�

ну та психологічну підтримку щоріч�

но отримують понад 2,5 тисячі киян.

У свою чергу, в. о. начальника

Управління у справах жінок, інвалі�

дів, ветеранів війни та праці КМДА

Ірина Голубєва розповіла, що дуже

важливим у діяльності Центру є те,

що він є осередком для різноманіт�

них жіночих громадських організа�

цій, адже тут часто проходять тема�

тичні семінари та тренінги.

"За ініціативи нашого управління,

Київського міського Центру роботи

з жінками та Благодійного фонду

"Український рушник" вдалося ре�

алізувати дуже цікавий проект —

"Оберіг української столиці". Руш�

ник�оберіг вишивався майстриня�

ми�вишивальницями Києва і майже

усіх регіонів України, представника�

ми урядових, громадських організа�

цій та усіма бажаючими киянами",—

розповіла "Хрещатику" пані Голубє�

ва

За 15 років діяльності
прихисток у притулку
отримали 807 жінок 

та 423 дитини.

За словами в. о. начальни а Управління справах жіно , інвалідів, ветеранів війни та праці КМДА Ірини Гол бєвої, д же
важливим діяльності Центр є те, що він є осеред ом для різноманітних жіночих ромадсь их ор анізацій, адже т т
часто проходять тематичні семінари та тренін и

За день працівни и з бла о строю демонт ють 10—11 тимчасових спор д, а за тиждень — близь о 60-ти

За минулий тиждень силами
працівників КП "Київблагоустрій"

демонтовано 74 тимчасові споруди
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Тенденції

Ділові новини

Україна частково дозволила
імпорт генетичного 
матеріалу

У раїна с ас вала ряд обме-
жень щодо ввезення з ЄС вели ої
та дрібної ро атої х доби, а та ож
енетично о матеріал . Раніше
імпорт до У раїни б в забороне-
ний через виявлення вір с
Шмалленбер а на території Єв-
ропи. Я повідомили “Хрещати ”

прес-сл жбі Держветсл жби,
оловний державний інспе тор
ветеринарної медицини У раїни
Володимир Горжеєв підписав
розпорядження, з ідно з я им
с асовано ряд обмежень щодо
ввезення вели ої та дрібної ро а-
тої х доби, а та ож енетично о
матеріал з 10 європейсь их ра-
їн. Зо рема це стос ється Вели-
обританії та Північної Ірландії,
Нідерландів, Німеччини, Франції,
Італії, Лю семб р , Австрії, Іспа-
нії та Бель ії. Відтепер обмежен-
ня не поширюються на племінних
нева ітних тварин, я і рез льта-
ті досліджень методами ім но-
ферментно о аналіз (ІФА) та по-
лімерно-ланцю ової реа ції (ПЛР)
отримали не ативний рез льтат.
Обмеження не діють, я що твари-
ни мали позитивн реа цію за
ІФА та під час арантин вання в
раїні походження мали не атив-
н реа цію за ПЛР. Не заборо-

няється ввезення племінних ва-
ітних тварин, я і досліджені ме-
тодами ІФА та ПЛР з не ативним
рез льтатом. О рім цьо о, до
У раїни можна б де імпорт вати
енетичний матеріал, а саме:
сперм та ембріони, що отримані
до 1 січня 2012 ро або від плід-
ни ів та само -донорів, я і дослі-
джені методами ІФА та ПЛР з не-
ативним рез льтатом. На ада-
ємо, що вір с Шмалленбер а
вражає ДРХ та меншою мірою
ВРХ. Достовірних даних про вір с
д же мало. Встановлено, що ві-
р с Шмалленбер а ви ли ає важ-

патоло ію ДРХ (вражається
енеративна сфера і плоди),
ВРХ чіт ої патоло ічної артини
немає. Не ви лючається і зара-
ження людини, особливо під час
маніп ляцій і онта тів із хворими
тваринами, патоло ічним матері-
алом

Українцям підвищили 
пенсії

Уряд підвищив пенсії з 1 берез-
ня 2013 ро . Відповідн постано-
в “Про підвищення розмірів пен-
сій зв’яз із зростанням серед-
ньомісячної заробітної плати штат-
но о працівни а в У раїні” Кабінет
Міністрів прийняв 15 вітня 2013
ро . До ментом визначено о-
ефіцієнт збільшення середньомі-

сячної заробітної плати за попе-
редній рі — 1,0298, я ий відпові-
дає 20 % темпів зростання серед-
ньомісячної заробітної плати за
2012 рі порівнянні з 2011 ро ом.
Та им чином, ромадяни отрима-
ють підвищення в розмірі від 35 до
135 рн. Та , з ідно із За оном
“Про за альнообов’яз ове дер-
жавне пенсійне страх вання”, під-
вищення очі є на 348,72 тис.
осіб. При середній пенсії 2 227 рн
розмір підвищення становитиме
35 рн. Для 380,35 тисячі “чорно-
бильців”, я і на сьо одні в серед-
ньом отрим ють пенсії в розмірі
3 904 рн, підвищення становити-
ме 116 рн. Та ож додат ово по 78
рн до пенсії отримають олишні
війсь овосл жбовці, я і в серед-
ньом отрим ють 2 613 рн

Фінінспектори ревізують
столичні підприємства

Фахівці Держфінінспе ції в
м. Києві під час ревізії фінансово-
осподарсь ої діяльності ПАТ
“На ово-дослідний інстит т
еле тромеханічних приладів” пе-
ревірили ви онання по азни ів
фінансово о план на 2010-2011
ро и. За її рез льтатами б ло
встановлено фа ти перевищення
запланованих витрат на онсал-
тин ові, а диторсь і та страхові
посл и на с м 182,1 тис. рн.

Крім то о, в ході ревізії фінансо-
во- осподарсь ої діяльності ДП
“Завод 410 Цивільної авіації” за
період з 01.07.2010 по заверше-
ний звітний період 2012 ро б -
ло встановлено перевищення
раничних витрат на ре лам та
представниць і заходи без відпо-
відних рішень та по оджень на
с м 112,3 тис. рн. За рез льта-
тами онтрольних заходів, Держ-
фінінспе ція в м. Києві направила
ерівни ам зазначених підпри-
ємств вимо щодо недоп щення
зазначених пор шень подаль-
шом

В Україні знизився рівень
безробіття

У березні рівень безробіття в
У раїні знизився на 0,1 п. п.— до
2 % порівнянні з лютим 2013
ро . Про це повідомляє Держав-
на сл жба статисти и У раїни
(Держстат). За даними Держста-
т , в березні ц. р. в Державній
сл жбі зайнятості б ло зареєс-
тровано 571,6 тис. безробітних
(564,5 січні і 589,1 тис. люто-
м 2013 ро ). З них 450,3 тис.
осіб отрим ють допомо по без-
робіттю. Середній розмір допо-
мо и на одно о безробітно о в
березні 2013 р. с лав 1 194 рн
(1 089 в січні і 1 069 рн в люто-
м ). Варто зазначити: березень

став першим місяцем в цьом ро-
ці, оли безробіття пішло на
спад. До цьо о за січень рівень
безробіття піднявся відраз на
0,2 %, в лютом — на 0,1 %.
На адаємо, відповідно до ря-

дової про рами сприяння зайня-
тості населення і стим лювання
створення нових робочих місць
на період до 2017 ро , очі єть-
ся, що в 2017 році чисельність
зайнято о населення збільшиться
до 21,4 млн людей, з я их офіцій-
но працевлаштованими б д ть не
менше 17 млн. Крім то о, очі є-
ться, що рівень безробіття в
У раїні, розрахований за методо-
ло ією Міжнародної ор анізації
праці (МОП), знизиться з 7,9 %
2012 році до 6,3 % 2017-м , а
серед молоді він с ладе 13 %
проти нинішніх 19 %.За про но-
зами МОП, рівень світово о без-
робіття в цьом році може виро-
сти з 197 млн до 202 млн

По країні ліквідують 
несанкціоновані 
сміттєзвалища
Лі відовано понад 6,5 тис. не-

сан ціонованих сміттєзвалищ, ви-
везено близь о 308 тис. б м по-
б тових відходів. Та і на сьо одні
рез льтати проведення Все ра-
їнсь ої а ції “За чисте дов ілля”,
я а триватиме до інця травня. У

ре іонах з почат вітня розпоча-
то роботи з прибирання терито-
рій населених п н тів, лі відації
несан ціонованих сміттєзвалищ,
приведення в належний санітар-
ний стан об’є тів бла о строю
після зимово о період . В цих за-
ходах на сьо одні взяло часть
майже 25 тис. населених п н тів
(85 %), більше 77 тис. підпри-
ємств та ромадсь их ор анізацій
і близь о 2,3 мільйона людей, з
я их понад 1,7 мільйона — ст -
дентсь а та чнівсь а молодь. Та-
ож задіяно 3,6 тис. одиниць при-
биральної техні и. Вже прибрано
207 млн в. м (41 % від заплано-
ваних обся ів) приб дин ових те-
риторій, 3,8 тис. (44 % від запла-
нованих обся ів) пар ів та с ве-
рів, понад 74 тис. м (38 % від за-
планованих обся ів) в лиць і до-
рі , 7,8 тис. ладовищ та 7,5 тис.
братсь их мо ил, меморіальних
омпле сів та місць почесних по-
ховань, очищено від сміття близь-
о 14,3 тис. в. м бере ів водойм.
Та ож висаджено понад 338 тис.
дерев, 165 тис. щів, прибрано
240 тис. в. м азонів та впоряд-
овано 188 тис. в. м вітни ів. Ін-
спе ціями з бла о строю здійсне-
но 3 769 рейдів та перевіро , за
рез льтатами я их на ладено
штрафних сан цій на с м більше
800 тис. рн за пор шення за о-
нодавства сфері бла о строю

Ринок житла 
у столиці 
зростатиме
Міські забудовники вдвічі 
збільшили обсяг підготовки 
ділянок для житлового 
будівництва
Злата ДІБРОВА
“Хрещатик”

Обся и б дівництва житла Києві цьо оріч мож ть
зрости на 10-15 %, а ціни новоб довах дещо снизи-
тися завдя и ви ористанню с часних техноло ій. Сто-
лична влада вживає заходи для а тивізації б дівельно о
рин й створює омфортні мови для роботи заб дов-
ни ів.

Торік у житлове будівництво Києва було вкладено понад 6 млрд грн —

приблизно стільки ж, скільки 2012�го, повідомили “Хрещатику” у Головно�

му управлінні статистики м. Києва. За рахунок цих коштів збудовано близь�

ко 1,5 млн кв. метрів житла, причому 80 % із них припало на квартири еко�

ном�класу. Інвестиції у нерухомість, попри меншу, ніж банківські депозити,

дохідність, залишаються досить привабливим інструментом вкладання

коштів.

“Для пересічного українця більш безпечно вкладати свої кошти у “квад�

ратні метри”. Квартира — це те, що, умовно кажучи, можна потримати в ру�

ках й бути впевненим, що б не відбувалося, які б негативні тенденції не

траплялися б, нерухомість може впасти у ціні, однак знецінитися — ніко�

ли”,— зауважив віце�президент ХК “Київміськбуд” Аркадій Бондарєв.

Столична влада ставить за мету вийти на будівництво 2 млн кв. м житла

на рік. Підґрунтя для цього є. Як повідомив “Хрещатику” начальник відді�

лу рейтингів корпоративної сфери рейтингового агентства “IBI�Rating”

Ігор Андрусик, у 2012 році на підготовку ділянок для житлового будівниц�

тва було витрачено 72 млн грн, що в 2 рази більше, ніж у 2011 році, та в 2,5

разу більше, ніж у 2010 році. Це свідчить про бажання забудовників наро�

щувати свою присутність на столичному ринку нерухомості, каже експерт.

Цьогоріч учасники ринку очікують зростання столичного ринку житла на

10�15 %, при цьому ціни у деяких новобудовах, де використовуються новіт�

ні технології, можуть дещо знизитися. Київська влада, зі свого боку, вживає

всіх заходів, аби полегшити роботу будівельних компаній — оперативно ви�

дає дозволи та іншу необхідну документацію. Щоправда, на сьогоднішній

день у столиці є багато проектів з готовою документацією, землевідведен�

ням, однак інвестор не поспішає будувати через брак коштів.

Тим часом Міністерство доходів і зборів нагадало, що з 15 квітня власни�

ки нерухомого майна, яке підлягає оподаткуванню, почали отримувати по�

відомлення про суму нарахованого податку. Сплатити податок потрібно

протягом двох місяців з моменту отримання повідомлення. Згідно з Подат�

ковим кодексом, квартири та житлові будинки, площа яких не перевищує

120 кв. м та 250 кв. м, не оподатковуються. Тобто, якщо громадянину нале�

жить квартира у 125 “квадратів”, то сплатити доведеться лише за “пона�

днормативних” 5 метрів — за ставкою 1 % мінімальної зарплати (якщо пло�

ща квартири не перевищує 240 кв. м) або 2,7 % мінімальної зарплати (у ра�

зі, якщо квартира більша, ніж 240 кв. м). До речі, за наявності у власності

кількох квартир чи будинків, їхня площа сумується й податок нараховуєть�

ся на суму житлових “квадратів”, а не за кожним житловим об’єктом окре�

мо. Податок на нерухомість сплачується авансовим внеском на весь рік.

Однак платники, які протягом року продали своє майно, мають право на

повернення зайвих сплачених коштів
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Цінові "гірки" для харчів:
вниз і вгору
"Хрещатик" з’ясовував, на які продукти харчування очікувати 
підвищення цін, а на які — зниження
Марта КОХАН
“Хрещатик”

Прод ти харч вання зали-
шаються істотною статтею
витрат більшості раїн-
ців. Незважаючи на зни-
ження офіційно о інде с
споживчих цін, статисти а
фі с є подорожчання
о ремих видів харчової
прод ції. Що стос ється
про ноз вання подальших
цін, все б де залежати від
ново о врожаю, визнають
е сперти.

За даними Мінекономрозвитку, у

I кварталі 2013 року індекс спожив�

чих цін на продукти харчування cта�

новив 99,8 %, тобто загалом спосте�

рігалося зниження цін. Зокрема по�

дешевшали крупи гречані (на 4,7 %),

цукор (на 7,4 %), яйця (на 4,2 %),

м’ясо та м’ясопродукти (на 1,7 %).  В

тому числі знизилися ціни на сви�

нину на 5,2 %, птицю на 1,3 %, яло�

вичину на 2,6 %, рибу та рибопро�

дукти на 1,6 %, олію соняшникову

на 0,1 %. Водночас подорожчав хліб

і хлібопродукти (на 1,2 %), овочі (на

5,1 %) та фрукти (на 2,1 %).

Хліб, овочі та фрукти

Зростання цін у хлібопекарській

галузі пов’язують із зростанням та�

ких складових собівартості вироб�

ництва, як заробітна плата, а також

зі спробою виробників подолати іс�

нуючу збитковість виробництва хлі�

ба. Причиною зростання цін не був

сировинний чинник, оскільки ви�

робники хліба можуть купувати бо�

рошно для випікання з державних

ресурсів за стабільними цінами.

“Хліб за рахунок сировинної

складової не повинен дорожчати,

але крім сировини — зерна, борош�

на, у собівартості хліба є й інші

складові, зокрема заробітна плата,

які зростають. Що стосується соці�

альних сортів хліба, туди йде борош�

но за нижчими цінами. Передумов

для цінового зростання немає, тим

більше держава продовжує утриму�

вати ціни”,— зазначає керівник ана�

літичного департаменту консалтин�

гового агентства “ААА” Марія Ко�

лесник.

У свою чергу, серед причин здо�

рожчання овочів у Мінекономроз�

витку називають сезонний фактор,

посилений несприятливими погод�

ними умовами в березні�квітні, що

значно ускладнило доставку плодо�

овочевої продукції споживачам, а

також поступове закінчення запасів

минулого року. В той же час очікує�

ться надходження на ринок свіжих

овочів, врожаю поточного року, що

відразу зумовить зниження цін на

цей вид продовольства.

По всіх інших групах товарів під�

став для підвищення цін немає, за�

певняють посадовці.

Експерти “АПК�Інформ” тим ча�

сом підрахували, що всього за

останні 12 місяців зростання опто�

вих цін на овочі “борщового набо�

ру” і картоплю досягло 61 %. Най�

більше здорожчала морква — на 92

%, картопля — на 74 %, капуста — на

69 %, цибуля ріпчаста — на 33 %, бу�

ряк — на 37 %. 

Експерти визнають, що такий ви�

сокий відсоток обумовлений, у пер�

шу чергу, низькою базою порівнян�

ня — у квітні 2012 року фермери го�

тові були продавати продукцію май�

же за безцінь!

Тож спеціалісти не очікують по�

дальшого значного підвищення цін

на овочі. “Порівняльна база є доволі

низькою, тобто ціна минулого року

в опті на борщовий набір не переви�

щувала 1 грн за кілограм у цей пері�

од. Зараз у середньому ці коливання

становлять 1,5—3 грн; по деяких по�

зиціях, як по моркві,— до 4�х грн.

Тому там суттєве зростання у відсот�

ках, але я не думаю, що для спожи�

вачів це буде досить критично через

те, що ціна все ж залишається дово�

лі низькою”,— відзначає пані Ко�

лесник.

Яйця, м’ясо, молоко

Позитивним фактом експерти та�

кож називають зниження цін на яй�

ця, що спостерігалось впродовж ро�

ку. Хоча до свят вони традиційно й

здорожчають. “Якщо порівнювати з

квітнем минулого року, то зараз се�

редня оптова ціна товаровиробника

коливається між 4,50—6,50 грн; ми�

нулого ж року — близько 8 грн. Від�

повідно те зростання відпускних

цін, що очікується напередодні Ве�

ликодня (приблизно до 7 грн за де�

сяток), не перевищить 20 %. Тому

ми все одно будемо мати зниження у

порівнянні з минулим роком”,— ка�

же спеціаліст.

Приблизно на стільки ж може по�

дорожчати м’ясо до свят. “Приріст

цін на м’ясо птиці на початок квітня

(порівняно з квітнем 2012 року) ста�

новить 6—10 %, на свинину — в ме�

жах 10—15 %. До свят можна очіку�

вати в цілому зростання цін на м’ясо

також у межах 20 %, що пов’язано зі

збільшенням попиту, сплеском спо�

живання. Далі, зокрема впродовж

травня, ціни будуть триматися”,—

прогнозують експерти. 

Рибна продукція, що імпортуєть�

ся в Україну, у свою чергу стабільно

дорожчає. З початку року риба по�

дорожчала на 30 %, і, скоріш за все,

ця тенденція продовжиться.

Що стосується молочної групи то�

варів, у Мінекономрозвитку, внаслі�

док збільшення пропозиції сирови�

ни, очікують зниження цін на моло�

копродукти. Також стабільними ма�

ють залишитися ціни на цукор і со�

няшникову олію, оскільки пропози�

ція цієї продукції в кілька разів пе�

ревищує внутрішній попит.

В той же час, нагадують експерти,

у світі закупівельна ціна на молоко

та вартість молочних продуктів цьо�

го року зросла порівняно з минулим

роком. Суттеве цінове зростання

спостерігалось з грудня�січня, хоча

весь минулий рік було падіння на

світових ринках. “Загальносвітові

тенденції йдуть до того, що молочна

продукція зростає у ціні, що в дале�

ких перспективах може відобрази�

тися й на українському ринку”, —

припускають в консалтинговому

агентстві "ААА". Наразі ж в Україні

підвищення цін на молоко не по�

в’язують із святами. Навпаки, у

травні закупівельні ціни, як прави�

ло, нижчі, ніж у квітні — це є сезон�

ний фактор.

Цукор та крупи

Оптові ж ціни товаровиробників

на цукор дійсно нижчі за минуло�

річні. “Зараз це 4,30�4,50, в той час

як у минулому році вони становили

5�5,10 грн”,— нагадує Марія Колес�

ник, підтверджуючи очікувану ста�

більність цін на цукор.

Серед круп найдорожчим зали�

шається рис, ціна на який залежить

від тенденцій на світовому ринку та

відповідно валютних коливань. Не�

значне зменшення цін впродовж ро�

ку спостерігається також на гречку.

Ціни на неї теж обіцяють бути ста�

більними у зв’язку з розширенням

посівних площ під цю культуру. Що�

до вівсяної крупи, є деякі застере�

ження: якщо посівні площі під цю

культуру зменшаться, це відповідно

може підштовхнути виробників до

підвищення цін.

Ціни втримає гарний врожай

За даними Держслужби статисти�

ки, середні ціни продажу аграрної

продукції сільськогосподарськими

підприємствами за січень�березень

2013 року, порівняно з відповідним

періодом минулого року, зросли на 

6 %, у тому числі продукції рослин�

ництва — на 22 %, тваринництва —

знизилися на 3 %. 

Загалом, що стосується прогно�

зів цін, все буде залежати від ново�

го врожаю, визнають експерти.

Скоріш за все, врожай�2013 пере�

вищить показники минулого року.

Нагадаємо, у 2012 році в Україні зі�

брали 46,2 млн тонн зернових,

проти рекордних 56,7 млн тонн у

2011 році.

За словами експертів, головне на�

разі для сільгоспвиробників — опе�

ративно посіяти. “Південні регіони

відсіялись до снігових заметів і вже

сіють пізні культури. Центральні ре�

гіони та північ тільки починають ви�

ходити в поле. Треба протягом тиж�

ня встигнути посіяти ранні культу�

ри, щоб погода не завадила, в іншо�

му випадку доведеться переорієнту�

ватися на пізні. У травні мова не мо�

же йти про ярий ячмінь та пшени�

цю, тоді вже сіють пізні культури —

сою, соняшник, кукурудзу”,— під�

креслила Марія Колесник.

За даними уряду, сьогодні сіль�

госпвиробники забезпечені всіма

необхідними ресурсами для прове�

дення весняно�польових робіт у

стислі терміни. Так, станом на 15

квітня в Україні накопичено 105 %

насіння, 124 % мінеральних добрив,

необхідні обсяги паливно�мастиль�

них матеріалів. В той же час експер�

ти вказують на традиційний брак

обігових коштів, а голови облдерж�

адміністрацій висловлюють занепо�

коєння щодо можливого скасуван�

ня пільг для сільгоспвиробників. В

уряді обіцяють ретельно розглянути

це питання. Також посадовці визна�

ють необхідність найближчим ча�

сом проведення максимальної кіль�

кості ярмарків сільгосппродукції, де

споживачі можуть придбати якісні

продовольчі товари за доступною

ціною — на 10—15 % нижчою від

ринкової. Для недопущення безпід�

ставного зростання цін місцевим

органам виконавчої влади рекомен�

дують подвоїти в цей період кіль�

кість ярмаркових заходів
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До свят можна очікувати в цілому зростання цін на
м`ясо та яйця до 20 %. Далі, зокрема впродовж

травня, ціни будуть триматися
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 17 квітня 2013 року

Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Нещодавно ш олі № 314 Дарниць-
о о район пройшов День від ри-
тих дверей, під час я о о чні пред-
ставили свої творчі вироби, зробле-
ні рт ах, вист пали на сцені а -
тової зали з піснями, спортивними
та танцювальними номерами. На
свято завітав “Хрещати ”, щоб до-
ладніше дізнатися про діяльність
цьо о навчально о за лад .

Десять років тому заклад отримав 
статус спецшколи з поглибленим 
вивченням іноземної мови

Спеціалізована школа № 314 розташована на

території сучасного новозбудованого житлового

масиву Позняки (вул. Княжий Затон, 7!а ) і пра!

цює менше 20 років. 1 вересня 1994 року було

відкрито перший блок та їдальню тоді ще серед!

ньої загальноосвітньої школи № 314. До кінця

1994!го велися роботи з будівництва та впоряд!

кування території, до яких залучалися вчителі,

учні та батьківська громада. У 2003 році заклад

отримав статус спеціалізованої загальноосвітньої

школи I!III ступенів із поглибленим вивченням

іноземної мови, а у 2011!му  — пройшов держав!

ну атестацію освітньої діяльності з відзнакою.

Сьогодні колектив школи № 314 налічує 106

працівників, з них 45 спеціалістів вищої категорії

та 3 учителя, які нагороджені знаком “Відмінник

освіти України”. Тут навчається 1 037 дітей. У

2012—2013 навчальному році 51 учень став при!

зером районного етапу Всеукраїнських учнів!

ських олімпіад, а 12 школярів — призерами місь!

кого етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.

“Я пишаюся тим, що із самого початку цю

школу будував, гуртував, збирав педагогічний

колектив. Усі успіхи освітнього закладу досяг!

нуті завдяки педагогам, а також тому, що ми

знайшли порозуміння і йдемо до єдиної мети,—

зазначив “Хрещатику” директор школи Іван

Олександрович Вакуленко. — З кожним роком

наша школа дає все більше призерів районного,

міського рівнів. А допомагає нам у цьому не ли!

ше навчальна програма, а й залучення дітей до

творчої діяльності, до таких звітних концертів,

як сьогодні, під час яких ми отримуємо задово!

лення разом із батьками. Радію з того, що, не!

зважаючи на конкуренцію, батьки довіряють

нам своїх дітей”.

Школярі мають змогу опановувати
мову в Німеччині

Учні вивчають англійську мову з першого кла!

су, а німецьку — з п’ятого. Також школа співпра!

цює з позашкільним освітнім закладом “АЛ!

СКО”, який надає додаткові освітні послуги —

заняття з іноземних мов, математики, логіки, мі!

фології, шахів, хореографії.

Перші партнерські зв’язки з німецьким містом

Шверін започаткували обмін учнівськими та

вчительськими делегаціями, що сприяє вивчен!

ню іноземної мови. З 2007 року школа № 314

співпрацює з гімназією міста Лоне та гімназією

ім. Кете Кольвітц м. Дортмунда.

“25 квітня ми з викладачами та учнями пряму!

ємо до гімназії імені Кете Кольвітц міста Дорт!

мунда, з якою є партнерами,— розповів Іван Ва!

куленко.— По!перше, це гарна практика мовлен!

ня, адже діти, мешкаючи в родинах німецьких

школярів та викладачів, намагаються спілкувати!

ся побутовою мовою. Окрім цього, нам влашто!

вують екскурсії, наприклад, цього разу поїдемо

до Кельну. Наступна поїздка буде до Ліхтенштей!

ну, а минулого року ми відвідали гімназію міста

Лоне. Також діти, які приїжджають до нас із Ні!

меччини і бачили багато країн, спілкуються з на!

шими школярами, які розвінчують уяву про жах!

ливий Чорнобиль, залізні завіси Радянського Со!

юзу, демонструють щирість, відвертість, прагнен!

ня бути справжніми європейцями”.

З 2005 року навчальний заклад бере участь у

проекті Департаменту освіти і науки м. Києва

“Hilfe fur Kiev. Lehreraustausch” (обмін вчителя!

ми), в рамках якого викладачі німецької мови

пройшли стажування в Німеччині, а гості

зарубіжні приїжджали до школи з подарунками:

німецько!українськими словниками та комп’ю!

терною програмою Lingofox.

Багато років школа тісно співпрацює з Канів!

ською загальноосвітньою школою № 1 ім. Т. Г.

Шевченка. В першу чергу це обмін педагогічни!

ми інноваціями. Щороку відбуваються дружні зу!

стрічі педагогічних колективів та представників

учнівського самоврядування. “Ми, як столична

школа, більше забезпечені технічно, навчальною

літературою, але там є щирість, відвертість, по!

клик душі. Коли ми буваємо у них на екскурсіях,

діти намагаються спілкуватися чистою україн!

ською мовою”,— відзначив пан Вакуленко.

Велику увагу в школі приділяють 
розвитку дітей та позакласній роботі

У школі № 314 сформовано учнівське самовря!

дування, яке прагне залучати учнів до різноманіт!

них видів діяльності школи та до управління

справами колективу. “Ми разом з міністрами різ!

них секторів організовуємо усілякі заходи, кон!

церти. Раз на рік, 7 грудня, в офіційний день са!

моврядування замінюємо на посадах керівників

школи,— розповіла “Хрещатику” президент са!

моврядування школи, учениця 10!В класу Каріна

Руденко.— Ми є помічниками для керівників

школи і нас слухають учні. Ми проводимо благо!

дійні акції: від кожного класу збираємо іграшки

та одяг для дитячих будинків, інтернатів. Також

для лідерів учнівського самоврядування — пред!

ставників різних навчальних закладів — організо!

вуються конференції, дискусійні клуби, ми за!

проваджуємо загальноміські та районні проекти

в своїх школах, наприклад, екологічний проект

“Лідерська клумба” по висадженню клумби біля

школи”.

Понад 10 років навчальний заклад співпрацює

з Всеукраїнською дитячою спілкою “Екологічна

варта”, яка має на меті виховати екологічно сві!

дому особистість. Учні школи беруть участь у

конференціях, круглих столах, семінарах, а та!

кож у практичних природоохоронних акціях, та!

ких як “Збережи ялинку”, “Піклування про пта!

хів”, “Посади своє дерево”, “Ми — за чисте та

здорове місто”.

В позаурочний час у школі працюють різнома!

нітні спортивні секції, гуртки, творчі об’єднан!

ня. Це клуб старшокласників “За здоровий спо!

сіб життя”, гурток моделювання та констру!

ювання одягу, гурток конструювання та моделю!

вання “Умілі ручки”, гурток образотворчого

мистецтва “Веселий пензлик”, танцювальний

колектив “Чародії”, євроклуб “Дружба”, “Юний

журналіст”, спортивні секції з баскетболу, вели!

кого тенісу, карате!до, капоейри, художньої гім!

настики, волейболу, футболу, тайського боксу.

“Наш педагогічний колектив прагне отримати

для нашої школи статус гімназії, що дозволить

запроваджувати творчі проекти,— поділився

планами директор школи Іван Вакуленко.— Та!

кож бажаємо, щоб до школи приходило нове по!

коління педагогів, які хочуть реалізувати себе в

дітях”

18 вітня свята Православна Цер ва свят є перенесення
мощів святителя Іова, Патріарха Мос овсь о о і всієї Р -
сі. Він народився в 30-ті ро и ХVI століття в сім’ї посад-
сь их людей міста Стариці Тверсь ої бернії. Підліт ові
літа пройшли в Стариць ом Успенсь ом монастирі, -
ди бать о віддав йо о на виховання. У цій обителі він
прийняв чернецтво з нареченням іменем Іов. Близь о
1569 обитель відвідав цар Іван Грозний, іно Іов привер-
н в до себе йо о прихильн ва і незабаром б в возве-
дений сан архімандрита. У 1571—1572 ро ах він б в
призначений настоятелем Симонівсь о о Успенсь о о мо-
настиря в Мос ві, в 1575—1580 ро ах — Новоспась о о.

У 1581 році архімандрит Іов був висвячений у сан єпископа Коломенсько!

го. У 1586 році став архієпископом Ростова Великого і в 1587 році — митро!

политом Московським. 23 січня 1589 за участі патріарха Константинополь!

ського Єремії відбулося наречення, а 26 січня — урочисте поставлення мит!

рополита Іова в патріарха Московського і всієї Русі. Патріарх Іов щоденно

здійснював Божественну літургію, читав напам’ять Євангеліє, Псалтир і

Апостол. “Серед сучасників його не знайшов би людини, подібної до нього

ані способом, ані вдачею, ані голосом, ані чином, ані походженням, ані за!

питанням, ані відповіддю”,— відзначає його життєписьменник. Зі смертю

царя Феодора Івановича в 1598 році закінчилась чоловіча лінія династії Рю!

риковичів, почався період державних негараздів, відомий в історії Росії, як

Смутний час. Патріарх Іов, будучи вже старим і хворим, склав викривальні

грамоти, в яких Лжедимитрій названий своїм справжнім ім’ям ченця!втіка!

ча Григорія Отреп’єва, обманщика і самозванця. Ці грамоти протверезили

багатьох, але Лжедимитрій встиг заручитися підтримкою Польщі та Ватика!

ну, обіцяючи ввести в Росії унію. У січні 1605!го патріарх Іов піддав анафе!

мі Лжедимитрія і зрадників, які підтримували його. 13 квітня 1605!го рапто!

во помер цар Борис Годунов. У Москві спалахнув бунт, місто було здано са!

мозванцю і полякам. Патріарх Іов відмовився присягнути Лжедимитрію і

був позбавлений влади. Слуги Лжедимитрія увірвалися в Успенський собор

Кремля, щоб убити патріарха. Святитель молився в цей час перед Володи!

мирською іконою Божої Матері. Прихильники самозванця зірвали з патрі!

арха архієрейське облачення і не дали закінчити Літургію. Він зазнав безліч

знущань і був засланий до Старицького Успенського монастиря. Наприкін!

ці днів своїх він благословив на патріаршество митрополита Казанського

Гермогена. Через два роки, 19 червня 1607!го, патріарх Іов помер і був по!

хований в Успенському Старицькому монастирі. У 1652 році мощі святите!

ля перенесено до Москви в Успенський собор. Прославлений святитель в

1989 році

Інформацію надано Синодальним відділом 
Української Православної Церкви

У столиці відбудеться конгрес
бджолярів
Участь у заході візьмуть представники з понад ста країн

Святитель Іов, 
Патріарх Московський
і всієї Русі

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

З 29 вересня по 4 жовтня
2013 ро в столиці У ра-
їни пройде 43-й Міжна-
родний бджільниць ий
он рес. За словами ор а-
нізаторів, він стане най-
більшою міжнародною а-
л зевою подією в історії
У раїни та третім (за роз-
міром) заходом вза алі —
після Євро-2012 та Євро-
бачення 2005 ро . Очі-
ється, що часть ньо-

м візьм ть майже 10 000
представни ів зі ста
п’ятнадцяти раїн світ .
Столична влада сприятиме
в ор анізації Кон рес
бджолярів.

Днями столицю відвідав прези!

дент Всесвітньої бджільницької фе!

дерації “Апімондія” Жиль Ратія,

щоб ознайомитися з ходом підго!

товки до 43!го Міжнародного

бджільницького конгресу, який

проходитиме в Києві з 29 вересня по

4 жовтня 2013 року. Загалом в рам!

ках 5!денної програми осіннього за!

ходу заплановано проведення на!

укової конференції “За межі вулика:

бджільництво та глобальні викли!

ки”, міжнародної виставки АпіЕкс!

по!2013, вручення світової бджіль!

ницької премії та низка різноманіт!

них культурних та соціальних про!

ектів, пов’язаних із цією галуззю.

Ключовим питанням Конгресу

має стати проблема масового зник!

нення бджіл, що в останні роки

призвело до скорочення числа

бджолосімей на 30—50 % відсотків в

різних країнах світу. Масштаб проб!

леми, чіткі причини якої ще не

встановлено, сягає далеко за межі

бджільництва, оскільки бджола є

основним запилювачем більшості

сільськогосподарських культур.

Нині спеціальна робоча група “Апі!

мондії” працює над резолюцією щодо

визнання бджоли медоносної — Apis

Mellifera — видом, що знаходиться під

загрозою зникнення. Підписання та!

кого документа означатиме багато!

мільйонні асигнування з національ!

них бюджетів та міжнародних фондів

для реалізації програм з порятунку

бджіл по всьому світу. Є всі шанси, що

цей історичний для світового бджіль!

ництва документ буде підписано саме

на Конгресі у Києві.

Цікаво, що Україна — найбіль!

ший в Європі виробник меду та

батьківщина сучасної конструкції

вулика — досі залишається Terra

Incognita для світової бджільниць!

кої спільноти. Саме тому Конгрес

проходитиме під гаслом Discover the

European Honeyland! — “Відкрийте

Європейський медовий край”.

Під час свого візиту до Києва пре!

зидент Міжнародної федерації

бджільницьких асоціацій “Апімон!

дія” Жиль Ратія обговорив з україн!

ськими пасічниками питання підго!

товки до заходу. Взяла участь у зустрі!

чі й директор Департаменту промис!

ловості й розвитку підприємництва

КМДА Людмила Денисюк, яка за!

явила про готовність міської влади

сприяти в організації Конгресу.

“Україна посідає перше місце у

Європі з виробництва меду, а у сві!

ті — 5—6 місце. Тому цей захід для

наших виробників дуже важливий.

Гасло Конгресу — “Відкрийте євро!

пейський медовий край”. І в цій

справі ми хочемо підтримати наших

виробників”,— зазначила Людмила

Денисюк. Організатори заходу за!

певняють, що це буде непересічна

за своїм значенням подія для Укра!

їни. Очікується, що участь у Конг!

ресі візьмуть понад 10 тисяч осіб зі

ста п’ятнадцяти країн світу

Наталія КУЛІШ
“Хрещатик”

У Дарниці за підтрим и районної держадміністрації від
16 вітня запрацювала “Ш ола лінарно о мистецтва”.
Ідейним натхненни ом а тивно о дозвілля пенсіонерів
став 84-річний Анатолій Яр севич. Я повідомив “Хре-
щати ” пан Анатолій, районна адміністрація Дарниці
присл халася до потреб меш анців район пенсійно о
ві і підтримала йо о ідеї.

За словами Анатолія Ярусевича, рекламу про захід організатори подали в

п’ятницю, а вже до вівторка в call!центр зателефонували 20 бажаючих від!

відувати “Школу кулінарного мистецтва”. “Вісім запланованих занять в

“Школі” проходитимуть щовівторка через два тижні і складатимуться вод!

ночас з лекцій і майстер!класів з приготування різних страв із різноманіт!

них продуктів. Але це тільки початок великого плану активного дозвілля

пенсіонерів. Від 29 квітня плануємо проводити заняття з садівництва. Та!

кож будуть і інші школи: “Здорового способу життя”, комп’ютерні курси та

“Клуб грамотного спілкування з ЖЕКами”. Моя ініціативна група намага!

лася охопити всі сфери зацікавлення пенсіонерів. Життя на пенсії в столи!

ці — це такі собі клуби за інтересами, де кожен може не тільки здобути ці!

каву інформацію для себе, а й з користю включитися в діяльність громади

Києва”, підсумував Анатолій Ярусевич. Майстер!клас з кулінарії нині для

пенсіонерів провів Олег Писаренко, шеф!кухар ресторану “Хата Рибака”,

на базі якого і відбуватимуться заняття “Школи кулінарного мистецтва”. У

коментарі “Хрещатику” пан Олег зауважив, що змушений був ущільнити

свій графік роботи, щоб провести заняття “Школи”. “Сьогодні готували

салат “Цезар” саме за рецептом нашого ресторану. Відмінність нинішнього

“Цезаря” від інтернетівського в тому, що я пропоную готувати його з пере!

пелиними яйцями, бальзамічним оцтом та салатом “Айсберг”. Наступне

заняття плануємо провести тут 30 квітня. Я підключу в цій залі плиту і буду

варити рибну юшку. За 7 років свого шеф!кухарства майстер!класи прово!

див не часто, тому мені також цікаве таке спілкування. 20 осіб аудиторії —

це вже відповідальність, але зала може умістити й більше бажаючих вчити!

ся у моїй “школі”, широко усміхаючись, запевнив пан Олег. “Хрещатик”

поцікавився у відвідувачів “Школи”, чим їх зацікавило заняття. “Заняття ж

безкоштовні, то чому б і не почерпнути щось нове серед професіоналів та

просто цікавих людей”,— поділилася враженнями від події 52!річна пен!

сіонерка пані Людмила.

До уваги усіх охочих! Запис до “Школи активного дозвілля” відбувається

за телефоном call!центру: (044) 564 96 72

Новини районів

Благовіст

У спеціалізованій школі № 314 співпрацюють з німецькими 
закладами та розвивають дітей у позакласній роботі

Навчання з акцентом 
на мови та творчість У Дарницькому

районі відкрили
"Школу кулінарного
мистецтва"
Для відвідувачів організують
низку майстер!класів

У раїна посідає перше місце Європі з виробництва мед , а світі — 5—6 місце

На святі на честь Дня від ритих дверей чні ш оли № 314 порад вали вчителів та бать ів своїми
вист пами — піснями, спортивними та танцювальними номерами
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №40 (1168)

CЕРЕДА,
17 квітня
2013 року

Продовження додатка до рішення Київради № 26/9083 від 21.02.2013 р. Початок у № 38 (1166) за 12.04.2013 р. та  у №39 (1167) за 16.04.2013 р.

2.2.49
.

КП УЗН Святошинського
району

Роботи з озеленення та благоустрою (капітальний
ремонт) зелених насаджень Кільцевої дороги

900,00000 865,89480

2.2.50
.

КП УЗН Святошинського
району

Роботи з озеленення та благоустрою (капітальний
ремонт) зелених насаджень на проспекті Перемоги,
112

90,00000 84,69600

2.2.51. КП УЗН Святошинського
району

Роботи з озеленення та благоустрою (капітальний
ремонт) біля озера № 15 на проспекті Перемоги між
готельним комплексом "Пролісок" та рестораном
"Верховина"

990,00000 938,02560

2.2.52
.

КП УЗН Святошинського
району

Роботи з озеленення та благоустрою (капітальний
ремонт) зелених насаджень на проспекті Перемоги,
63

150,00000 141,73200

2.2.53
.

КП УЗН Святошинського
району

Роботи з озеленення та благоустрою скверу
(капітальний ремонт) біля водоймища на Південній
Борщагівці

170,00000 164,76480

2.2.54
.

КП УЗН Святошинського
району

Роботи з озеленення та благоустрою (капітальний
ремонт) зелених насаджень на вул. М. Булгакова, 12
; 14

110,00000 104,20000

2.2.55
.

КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення території біля станції метро
"Видубичі" (транспортна розв'язка) у Голосіївському
районі

482,00000 466,95190

2.2.56
.

КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення ділянки по проспекту
Григоренка (транспортна розв'язка) у Дарницькому
районі

230,00000 219,63528

2.2.57. КП УЗН Дарницького
району

Висадка дерев на вуличних розподільниках та
скверах Дарницького району міста Києва

600,00000 591,18734

2.2.58
.

КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення скверу по проспекту Героїв
Сталінграда, 19 в Оболонському районі

55,00000 0,00000

2.2.59
.

КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення скверу по проспекту Героїв
Сталінграда, 42 в Оболонському районі

235,60000 0,00000

2.2.60
.

КО "Київзеленбуд" Роботи з озеленення скверу на вулиці Прирічній в
Оболонському районі

46,00000 0,00000

2.2.61. КП УЗН Солом'янського
району

Роботи з озеленення, капітальний ремонт парку
"Вінницький" у Солом'янському районі

767,60000 0,00000

2.2.63
.

КП УЗН Солом'янського
району

Роботи з озеленення, капітальний ремонт зелених
насаджень, посадка дерев на вулицях
Борщагівській, Урицького, Солом'янській,
Повітрофлотському проспекті

150,83400 0,00000

2.2.64
.

КП УЗН Солом'янського
району

Роботи з озеленення, капітальний ремонт живої
огорожі в парку ім. М. Островського у
Солом'янському районі

76,10600 0,00000

2.2.65
.

КП УЗН Солом'янського
району

Роботи з озеленення, капітальний ремонт зелених
насаджень вулиці Народного ополчення у
Солом'янському районі

741,13700 0,00000

2.2.66
.

КП УЗН Солом'янського
району

Роботи з озеленення, капітальний ремонт та
озеленення бульвару Івана Лепсе

958,42000 0,00000

2.2.67. КП УЗН Солом'янського
району

Роботи з озеленення, капітальний ремонт зелених
насаджень на вул. Протасів Яр

493,82000 0,00000

2.3. Заходи захисту зелених насаджень від каштанової
молі та інших збудників хвороб

237,00000 179,97544

2.3.1. КП УЗН Святошинського
району

90,00000 90,00000

2.3.2. КП УЗН Шевченківського
району

90,00000 89,97544

2.3.3. КП УЗН Печерського
району

57,00000 0,00000

2.4. Влаштування поливо;зрошувальних систем для
зелених насаджень м. Києва (в т. ч. проектні
роботи), в т. ч.:

8828,90000 3880,47051

2.4.1. КО "Київзеленбуд" Влаштування поливо;зрошувальної системи зелених
насаджень на проспекті М. Бажана, в т. ч. проектні
роботи

2046,90000 653,82634

2.4.2. КО "Київзеленбуд" Влаштування поливо;зрошувальної системи зелених
насаджень на вул. Богатирській

499,00000 297,26561

2.4.3. КО "Київзеленбуд" Влаштування поливочного водопроводу на схилі
Міського парку

162,00000 119,92262

2.4.4. КО "Київзеленбуд" Влаштування поливо;зрошувальної системи зелених
насаджень на схилах Печерського ландшафтного
парку

400,00000 344,73655

2.4.5. КО "Київзеленбуд" Влаштування поливо;зрошувальної системи та
озеленення скверу № 1 на Контрактовій площі

150,00000 45,14352

2.4.6. КО "Київзеленбуд" Влаштування поливо;зрошувальної мережі в парку
"Партизанська слава"

998,00000 0,82068

2.4.7. КО "Київзеленбуд" Влаштування поливо;зрошувальної мережі в парку
на Русанівській набережній

990,00000 0,00000

2.4.8. КП УЗН Святошинського
району

Влаштування поливо;зрошувальної системи по
проспекту Перемоги

300,00000 294,27600

2.4.9. КП УЗН Святошинського
району

Влаштування поливо;зрошувальної системи на
площі Героїв Бресту

200,00000 195,58200

2.4.10. КП УЗН Святошинського
району

Влаштування поливо;зрошувальної системи по
розв'язці проспекту Перемоги та Кільцевої дороги

850,00000 806,21160

2.4.11. КП УЗН Святошинського
району

Влаштування поливо;зрошувальної системи по
бульвару Вернадського

900,00000 883,91760

2.4.12. КО "Київзеленбуд" Влаштування поливо;зрошувальної системи на
проспекті Перемоги, 84 у Шевченківському р;ні

160,00000 148,97359

2.4.13. КП УЗН Подільського
району

Влаштування поливо;зрошувальної системи зелених
насаджень в сквері "Червона Пресня"

268,00000 0,00000

2.4.14. КП УЗН Голосіївського
району

Влаштування поливо;зрошувальної системи зелених
насаджень Голосіївської площі та розподілювача на
проспекті 40;річчя Жовтня

415,00000 0,00000

2.4.15. КП УЗН Голосіївського
району

Влаштування поливо;зрошувальної системи зелених
насаджень в сквері біля Національної бібліотеки
України ім. В. І. Вернадського

130,00000 0,00000

2.4.16. КП УЗН Деснянського
району

Влаштування поливо;зрошувальної системи зелених
насаджень вздовж вул. Сабурова у Деснянському
районі (в тому числі проектні роботи)

40,00000 39,79440

2.4.17. КП УЗН Печерського
району

Влаштування поливо;зрошувальної системи зелених
насаджень вздовж вул. Липської у Печерському
районі

150,00000 0,00000

2.4.18. КП УЗН Деснянського
району

Влаштування поливо;зрошувальної системи зелених
насаджень вздовж вул. Маяковського (в тому числі
проектні роботи)

50,00000 50,00000

2.4.19. КП УЗН Дарницького
району

Влаштування поливо;зрошувальної системи зелених
насаджень на Дніпровській набережній (в тому
числі проектні роботи)

50,00000 0,00000

2.4.20 КП УЗН Дарницького
району

Влаштування поливо;зрошувальної системи зелених
насаджень у парку Воїнів;інтернаціоналістів (у тому
числі проектні роботи)

70,00000 0,00000

2.5. Ліквідація наслідків буреломів, сніголамів,
вітровалів, у т. ч.:

1400,00000 1392,34072

КО "Київзеленбуд" 400,00000 392,34072

КП ЛПГ Святошинське 200,00000 200,00000

КП ЛПГ Дарницьке 800,00000 800,00000

Всього за розділом: 32788,45700 22882,10012

3. Збереження природно;заповідного фонду

3.1. Київський зоологічний
парк загальнодержавного
значення

Створення експозицій (вольєрів) у Шулявській балці
для гірських копитних тварин та представників
української фауни, в т.ч проектні роботи

800,00000 783,44050

3.2. Київський зоологічний
парк загальнодержавного
значення

Реконструкція та розширення експозицій (вольєрів)
копитного ряду, в т. ч. проектні роботи

300,00000 298,97098

3.3. ГУ екології та охорони
природних ресурсів

Інвентаризація природних комплексів територій
природно;заповідного фонду м. Києва (проекти
відводу)

0,00000 0,00000

3.4. Київський зоологічний
парк загальнодержавного
значення

Продовження створення експозиції (вольєрів)
"Пташник"

4053,00000 3399,82000

Всього за розділом: 5153,00000 4482,23148

4. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

4.1. Головне управління
промислової, науково;
технічної та інноваційної
політики

Розробка ТЕО, проектної документації, екологічного
паспорта та проведення лабораторного контролю
стану будівель ВАТ "Радикал", у т. ч. проведення
першочергових та невідкладних заходів з
забезпечення екологічно безпечного збирання,
перевезення, зберігання

5000,00000 4135,77442

4.2. Дніпровська районна в 
м. Києві державна
адміністрація

Збір, перевезення, зберігання та подальша утилізація
відпрацьованих ртутьвмісних ламп, що зберігаються
в бюджетних закладах освіти міста

85,00000 85,00000

Деснянська районна в 
м. Києві державна
адміністрація

60,00000 60,00000

Печерська районна в 
м. Києві державна
адміністрація

30,00000 30,00000

Оболонська районна в 
м. Києві державна
адміністрація

35,00000 34,99875

Подільська районна в 
м. Києві державна
адміністрація

60,00000 59,99725

Голосіївська районна в 
м. Києві державна
адміністрація

30,00000 29,95740

4.3. КП УЗН Шевченківського
району

Обладнання теплично;парникового господарства
районних КП УЗН міста Києва газогенераторними
котлами на твердому паливі та перевід їх на
індивідуальну систему опалення

400,00000 398,86752

КП УЗН Печерського
району

771,80000 120,00000

КП УЗН Деснянського
району

482,35000 72,91500

КП УЗН Дніпровського
району

690,03000 197,24340

КП УЗН Оболонського
району

610,47000 173,84970

КП "Київське комунальне
автотранспортне
підприємство № 2737"

498,40000 0,00000

КП по переробці нерудних
будівельних матеріалів

622,44000 0,00000

КП УЗН Дарницького
району

120,00000 0,00000

КП УЗН Голосіївського
району

95,00000 0,00000

КП УЗН Святошинського
району

95,00000 90,00000

4.4. Головне управління
екології та охорони
природних ресурсів

Проведення лабораторного обстеження по
визначенню залишкових рівнів забруднення
берилієм території та корпусів Державного науково;
виробничого підприємства "Захід" (після вивезення
контейнерів з території ДНВП "Захід")

99,00000 99,00000

4.5. Управління ритуальних
послуг; ритуальна служба
спеціалізоване КП
"Спецкомбінат ПАПО"

Забезпечення екологічно безпечного збирання,
перевезення, зберігання, оброблення, утилізації,
видалення, знешкодження і захоронення відходів, у
тому числі небезпечних рослинних відходів
(амброзія, окремі види карантинних та адвентивних
рослин, що викликають біологічне забруднення) на
території міських кладовищ

2000,00000 739,93518

Всього за розділом: 11784,49000 6327,53862

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

5.1. Головне управління
комунального
господарства

Розробка окремого розділу Схеми санітарної очистки
міста Києва "Порядок організації збору від населення
небезпечних відходів в частині побутових (хімічні
джерела струму, ртутні люмінесцентні лампи,
високотехнологічне сміття та інше) та подальшої
його утилізації"

150,00000 145,00000

5.2. КП "Київський міський
будинок природи"

Проведення науково;технічних конференцій і
семінарів, організація виставок, фестивалів та інших
заходів щодо пропаганди охорони навколишнього
природного середовища, видання поліграфічної
продукції з екологічної тематики, створення
бібліотек, відеотек, фонотек тощо

186,00000 186,00000

5.2.1. КП "Київський міський
будинок природи"

Створення та розповсюдження поліграфічної
продукції екологічного та природоохоронного
спрямування (книги, буклети, плакати тощо)

48,00000 48,00000

5.2.2. КП "Київський міський
будинок природи"

Розроблення, виготовлення, розміщення в мережах
або в друкованих засобах масової інформації
матеріалів презентаційного, соціального та
рекламно;іміджевого характеру щодо пропаганди
охорони навколишнього природного середовища

48,00000 48,00000

5.2.3. КП "Київський міський
будинок природи"

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

90,00000 90,00000

5.3. Розробка загальноміської схеми озеленення міста
Києва (передпроектні пропозиції та техніко;
економічне обґрунтування для об'єктів озеленених
територій, на яких передбачено проведення
невідкладних заходів)

1500,00000 58,79289

КП УЗН Голосіївського
району

175,00000 0,00000

КП УЗН Дарницького
району

170,00000 0,00000

КП УЗН Дніпровського
району

165,00000 0,00000

КП УЗН Деснянського
району

145,00000 0,00000

КП УЗН Печерського
району

120,00000 0,00000

КП УЗН Подільського
району

145,00000 29,98579

КП УЗН Оболонського
району

150,00000 0,00000

КП УЗН Солом'янського
району

150,00000 0,00000

КП УЗН Святошинського
району

140,00000 0,00000

КП УЗН Шевченківського
району

140,00000 28,80710

5.4. Головне управління
екології та охорони
природних ресурсів

Проведення екологічної експертизи 98,00000 0,00000

Всього за розділом: 1934,00000 389,79289

6. Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу

6.1. КП "Притулок для тварин" Будівництво та облаштування притулку для
утримання безпритульних тварин

998,00000 0,00000

Всього за розділом: 998,00000 0,00000

7. Охорона атмосферного повітря

7.1. Головне управління
екології та охорони
природних ресурсів

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

295,00000 96,00000

Всього за розділом: 295,00000 96,00000

Всього за переліком 2012 91241,19700 48549,64480

РЕЗЕРВ 2140,55000

Всього за коштами 2011 та 2012 111214,45 65268,465

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега  
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 17 квітня 2013 року

Про надання одноразової адресної 
соціальної матеріальної допомоги 

окремим категоріям населення міста Києва 
з нагоди відзначення Дня захисника Вітчизни та Міжнародного 

жіночого дня 8 березня у 2013 році
Розпорядження № 225 від 22 лютого 2013 року

Відповідно до статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 21 лютого
2013 №  “Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 лютого 2011 № 19/5406 “Про затвердження міської цільової
програми "Турбота. Назустріч киянам” на 2011�2015 роки” та фінансування її заходів у 2013 році”, з метою подальшого захисту со�
ціально незахищених верств населення міста Києва та з нагоди відзначення Дня захисника Вітчизни та Міжнародного жіночого дня
8 березня у 2013 році, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

¬» ŒÕ¿¬◊»… Œ–√¿Õ  »Ø¬—‹ ŒØ Ã≤—‹ ŒØ –¿ƒ»
( »Ø¬—‹ ¿ Ã≤—‹ ¿ ƒ≈–∆¿¬Õ¿ ¿ƒÃ≤Õ≤—“–¿÷≤fl)

–Œ«œŒ–flƒ∆≈ÕÕfl 

1. Надати одноразову адресну соціальну матеріальну допомогу окре�
мим категоріям соціально незахищених верств населення міста Києва та
з нагоди відзначення Дня захисника Вітчизни та Міжнародного жіночого
дня 8 березня у 2013 році, а саме:

у розмірі 500 грн:
— сім’ям загиблих при виконанні інтернаціонального обов’язку в Аф�

ганістані, на яких поширюється чинність Закону України"Про статус вете�
ранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

у розмірі 300 грн:
— сім’ям військовослужбовців, які загинули або померли в мирний

час під час проходження строкової військової служби, на яких поширює�
ться чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх со�
ціального захисту”, "Про соціальний і правовий захист військовослуж�
бовців та членів їх сімей”;

— одержувачам, відповідно до Закону України “Про загальнообов’яз�
кове державне пенсійне страхування", пенсійної виплати, у зв’язку з
втратою годувальника на дітей�сиріт, в яких померли або загинули обоє
батьків;

— одержувачам, відповідно до Закону України “Про державну допо�
могу сім’ям з дітьми”, державної допомоги на дітей, над якими встанов�
лено опіку чи піклування;

— одержувачам, відповідно до Закону України “Про державну соціаль�
ну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам”, держав�
ної соціальної допомоги:

— малозабезпеченим сім’ям, які перебувають на обліку в органах
праці та соціального захисту населення, як одержувачі, відповідно до
Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям”, державної соціальної допомоги;

у розмірі 200 грн:
— інвалідам І групи, розмір пенсійної виплат яких не перевищує

1500,0 грн;
— одержувачам, відповідно до “Закону України "Про державну соці�

альну допомогу інвалідам з дитинства та дітям�інвалідам”, державної со�
ціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям — інвалідам;

— одержувачам відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпе�
чення”, соціальної пенсії інвалідам з дитинства та дітям�інвалідам;

— одержувачам, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2006 № 189 "Про затвердження Порядку призначення та
виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються
віл сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце
проживання їх невідоме”, тимчасової допомоги на дітей, батьки яких ухи�
ляються від сплати аліментів;

у розмірі 100 грн:
— жертвам політичних репресій та членам їх сімей, які отримують під�

вищення відповідно до пункту г статті 77 Закону України "Про пенсійне
забезпечення”;

— особам, які проживають разом з інвалідом І чи II групи внаслідок
психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного за�
кладу потребує постійного стороннього догляду, та одержують, згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 02 серпня 2000 № 1192 "Про
надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з ін�
валідом І чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лі�
карської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього до�
гляду, на догляд за ним”, щомісячну грошову допомогу на догляд за
ним;

— інвалідам ІІ групи розмір пенсійної виплати яких не перевищує 1500
грн;

— непрацюючим інвалідам III групи, розмір пенсійної виплати яких не
перевищує 1500 грн;

— непрацюючим пенсіонерам, розмір пенсійної виплати яких не пе�
ревищу 1500,0 грн;

— одержувачам, відповідно до закону "Про державну допомогу
сім’ям з дітьми”, державної допомоги на дітей одиноким матерям;

— одержувачам, відповідно до Закону України "Про державну допо�
могу сім’ям з дітьми”, державної допомоги по догляду за дитиною до до�
сягнення нею трирічного віку з урахуванням доходів;

— одержувачам, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2004 № 558 "Про затвердження Порядку призначення та ви�

плати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги”,
компенсації за надання соціальних послуг;

— одержувачам, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 липня 1996 № 832 "Про підвищення розмірів державної допомо�
ги окремим категоріям громадян”, компенсації по догляду за інвалідом
І групи або престарілим, який досяг 80�річного віку;

— одержувачам, відповідно до Закону України "Про державну допо�
могу сім’ям з дітьми”, державної допомоги при усиновленні дитини.

2. Забезпечити виплату одноразової матеріальної допомоги, перед�
баченої розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 20 листопада 2012
№ 2084 "Про надання одноразової адресної соціальної матеріальної
допомоги окремим категоріям громадян міста Києва з нагоди відзна�
чення Міжнародного дня інвалідів у 2012 році” особам, які з поважних
причин не мали змоги отримати її у 2012 році.

3. Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Забезпечити, за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста
Києва на 2013 рік на виконання рішення Київської міської ради від 21
лютого 2013 № "Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 17 лютого 2011 № 19/5406 "Про затвердження міської цільової про�
грами "Турбота. Назустріч киянам” на 2011�2015 роки” та фінансуван�
ня її заходів у 2013 році”, надання одноразової адресної соціальної ма�
теріальної допомоги на загальну суму коштів 38319,14 тис. грн. окре�
мим категоріям соціально незахищених верств населення міста Києва,
зазначеним у пунктах 1,2 цього розпорядження.

3.2. Виплату допомоги проводити:
— особам, які перебувають на обліку в органах праці та соціального

захисту населення та Пенсійного фонду України, відповідно до Поряд�
ку виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одер�
жувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках, затвердженого по�
становою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 № 1596, та
Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог націо�
нальним оператором поштового зв’язку, затвердженої наказом Мініс�
терства транспорту та зв’язку України, Міністерства праці та соціальної
політики України 28 квітня 2009 № 464/156 та постановою правління
Пенсійного фонду України від 28 квітня 2009 № 14�1, зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 2 липня 2009 № 592/16608;

— особам, які перебувають на обліку в Головному управлінні Пенсій�
ного фонду України в м. Києві, пенсія яким призначена відповідно до
Закону України

"Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та
деяких інших осіб” згідно зі списками, наданими Головним управлінням
Пенсійного фонду України в м. Києві.

При цьому держателям "Картки киянина” виплата допомоги прово�
диться шляхом зарахування коштів на картковий рахунок в рамках
впровадження проекту системи “Картка киянина”.

4. При наданні допомоги врахувати, що розмір пенсійної виплати
включає: розмір основної пенсії, пенсію за особливі заслуги перед
Україною, а також інші надбавки, доплати, в тому числі доплати індек�
сації, та підвищення згідно з законодавством України.

Одноразова адресна соціальна матеріальна допомога, яка не була
своєчасно виплачена громадянину через незалежні від нього причини,
у разі смерті цих громадян, виплачується членам сім’ї померлого у по�
рядку, передбаченому для виплати пенсій у зв’язку зі смертю пенсіо�
нера, а також врахувати те, що особам, які одночасно належать до де�
кількох категорій, надається одна виплата у більшому розмірі. Однора�
зова адресна соціальна матеріальна допомога не виплачується особам,
які перебувають на повному державному утриманні.

5. Департаменту суспільних комунікацій виконавчою органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпе�
чити висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за�
ступника голови Київської міської державної адміністрації Коржа В. П.

Голова О. Попов

Про організацію заходів з підготовки 
до проведення чергових 

призовів громадян України на строкову військову службу 
у 2013 році у місті Києві

Розпорядження № 214 від 20 лютого 2013 року
Відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, Указу Президента України від 9 листопада 2012 ро�

ку № 635/2012 “Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу та
звільнення в запас військовослужбовців у 2013 році”, рішення Київської міської ради від 17 лютого 2011 року № 16/5403 “Про за�
твердження Програми поліпшення організації підготовки громадян до військової служби, приписки до призовної дільниці, призо�
ву на строкову військову службу та військово�патріотичного виховання молоді на 2011�2015 роки” (із змінами, внесеними рішен�
ням Київської міської ради від 10 листопада 2011 року № 595/6831):

1. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечи�
ти в період призову перевезення військово�лікарської комісії Київського
міського військового комісаріату та призовників з призовних дільниць на
Київський міський збірний пункт. Здійснити заходи щодо визначення під�
приємств�виконавців для перевезення призовників та військово�лікар�
ської комісії відповідно до заявок Київського міського військового коміса�
ріату та укласти відповідні договори з виконавцями в установленому по�
рядку.

2. Департаменту житлово�комунальної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
здійснити заходи щодо визначення підприємств�виконавців та забезпе�
чити протягом року проведення поточного ремонту будинків та примі�
щень Київського міського військового комісаріату, Київського міського
збірного пункту, районних у місті Києві військових комісаріатів, які нале�
жать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та
укласти відповідні договори з виконавцями в установленому порядку.

3. Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київськім міської державної адміністрації) забезпечити у вста�
новленому порядку військово�лікарську комісію Київського міського вій�
ськового комісаріату медичним інструментарієм і господарським майном,
необхідним для медичного обстеження громадян призовного віку під час
приписки до призовної дільниці та проведення чергових призовів.

4. Районним в місті Києві державним адміністраціям забезпечити у
встановленому порядку районні військово�лікарські комісії медичним
інструментарієм і господарським майном, необхідним для медичного об�
стеження громадян призовного віку під час приписки до призовної діль�
ниці та проведення чергових призовів.

5. Департаменту фінансів виконавчою органу Київської міської ради,

(Київської міської державної адміністрації) забезпечити фінансування ви�
датків на перевезення в період призову військово�лікарської комісії Київ�
ського міського військового комісаріату та призовників з призовних діль�
ниць на Київський міський збірний пункт і проведення поточного ремон�
ту будинків та приміщень Київського міського військового комісаріату, Ки�
ївського міського збірного пункту, районних у місті Києві військових комі�
саріатів.

6. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департа�
менту житлово�комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) надавати до Де�
партаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської держави адміністрації) один раз на півроку звіт про використані
кошти на перевезення призовників та військово�лікарської комісії в пері�
од призову і проведення поточного ремонту будинків та приміщень Київ�
ського міського військового комісаріату, Київського міського збірного
пункту, районних у місті Києві військових комісаріатів за І півріччя до 25
серпня та за рік до 25 лютого наступного року за звітним.

7. Київському міському військовому комісаріату раз на півроку надава�
ти постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально�
економічного розвитку та виконавчому органу Київської міської ради (Ки�
ївській міській державній адміністрації) звіт про стан виконання Програми
за І півріччя до 25 вересня і а за рік до 25 березня наступного року за звіт�
ним.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Голова О. Попов

Про проведення змагань з авторалі для жінок 
“Велике жіноче ралі”

Розпорядження № 240 від 26 лютого 2013 року
Відповідно до статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, статті 32 Закону України “Про місцеве са�

моврядування в Україні”, Порядку організації та проведення в м. Києві недержавних масових заходів політичного, релігійного,
культурно�просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від
24 червня 1999 року № 317/418, та з метою забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, в межах функцій органу місцевого
самоврядування;

1. Підтримати ініціативу Київського міського автомотоклубу щодо про�
ведення в місті Києві з 11.00 години до 22.00 години 08 березня 2013 ро�
ку на Майдані Незалежності та вул. Хрещатик (від вул. Інститутської до
вул. Прорізної) змагань з авторалі для жінок “Велике жіноче ралі”.

2. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку та проведення

змагань з авторалі для жінок “Велике жіноче ралі” (далі — Захід) взяв на
себе Київський міський автомотоклуб.

3. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) сприяти
своєчасному вирішенню організаційних питань щодо проведення Заходу.

4. Київському міському автомотоклубу забезпечити дотримання
Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської
міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051, під час підготов�
ки та проведення Заходу і відновлення порушеного благоустрою у
зв’язку з встановленням сценічних конструкцій на Майдані Незалеж�
ності.

5. Просити Головне управління МВС України у місті Києві забезпе�
чити охорону громадського порядку з перекриттям руху транспорту на
вул. Хрещатик під час підготовки сценічних конструкцій з 21.00 годи�
ни 07 березня 2013 року та проведення Заходу з 11.00 години до
22.00 години 08 березня 2013 року.

6. Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити
медичне обслуговування учасників під час проведення Заходу.

7. Заступникові голови Київскої міської державної адмінстрації
згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в
засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 30 серпня 2012 року № 1515 “Про тимчасовий розподіл обов’язків 

між головою Київської міської державної адміністрації, 
першим заступником голови, заступниками голови 

Київської міської державної адміністрації 
та заступником голови Київської міської державної адміністрації – 

керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)”

Розпорядження № 224 від 22 лютого 2013 року

1. Затвердити зміни до тимчасового розподілу обов’язків між головою
Київської міської державної адміністрації, першим заступником голови,
заступниками голови Київської міської державної адміністрації та заступ�
ником голови Київської міської державної адміністрації — керівником
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 30 серпня 2012 року № 1515, що додаються.

2. Внести до додатка 3 розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 серпня 2012 року
№ 1515 “Про тимчасовий розподіл обов’язків між головою Київської міської)
державної адміністрації, першим заступником голови, заступниками голови
Київської міської державної адміністрації та заступником голови Київської
міської державної адміністрації — керівником апарату виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації)” такі зміни:

2.1. У позиції “Кучук М. І.”:
у графі 2 виключити слова “Головне управління земельних ресурсів”;
у графі 3 виключити слова “Комунальне підприємство “Київський ін�

ститут земельних відносин”, “Комунальне підприємство “Київський місь�
кий центр земельного кадастру та приватизації землі”.

2.2. У позиції “Крамаренко Р. М.”:
графу 2 доповнити словами “Департамент земельних ресурсів”;
графу 3 доповнити словами “Комунальне підприємство “Київський ін�

ститут земельних відносин”, “Комунальне підприємство “Київський місь�
кий центр земельного кадастру та приватизації землі”.

2.3. У графі 1 позиції “Новохатько Л. М.” слова “Новохатько Л. М.” за�
мінити словами “Корж В. П.”

Голова О. Попов

Затверджено 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації від 22.02.2013 року №224

Зміни до тимчасового розподілу обов’язків між головою 
Київської міської державної адміністрації, першим заступником голови, 

заступниками голови Київської міської державної адміністрації 
та заступником голови Київської міської державної адміністрації – керівником апарату 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

1. У розділі 4:
1.1. Абзац 1 пункту 1 після слів “виставкової діяльності” доповнити словами “щодо реалізації державної політики в галузі використання та охорони

земель м. Києва”.
1.2. Пункт 1 після абзацу 22 доповнити новими абзацами 23�27 такого змісту:
“Вносить в установленому порядку на розгляд Київської міської ради пропозиції щодо прийняття рішень про організацію територій і об’єктів при�

родно�заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні.
Подає пропозиції Київській міській раді і здійснює відповідні заходи щодо реалізації її рішень про приватизацію, надання, передачу і продаж, вилу�

чення (викуп) земельних ділянок. Контролює роботу щодо забезпечення дотримання земельного законодавства, вирішення питань щодо використан�
ня і охорони земель, виконання погоджених проектів і схем землеустрою, проектів внутрішньогосподарського землеустрою.

Організовує підготовку і подає на розгляд Київської міської ради проекти рішень з земельних питань.
В установленому порядку вносить пропозиції щодо фінансування земельної реформи з місцевого бюджету, фінансування інших заходів у сфері зе�

мельних відносин.
Візує проекти договорів купівлі�продажу та оренди земельних ділянок до передачі на розгляд Київському міському голові, проекти державних актів

на право власності та право постійного користування землею.”.
У зв’язку з цим абзаци 23�24 вважати відповідно абзацами 28�29.
1.3. Доповнити пункт 3 новим абзацом такого змісту: 
“� Департамент земельних ресурсів”.
2. У розділі 5:
2.1. У абзаці 1пункту 1 слова “щодо реалізації державної політики в галузі використання та охорони земель м. Києва” виключити.
2.2. Абзаци 3�7 пункту 1 виключити.
У зв’язку з ним абзаци 8�13 вважати відповідно абзацами 3�8.
2.3. Абзац 4 пункту 3 виключити.
3. Заголовок розділу 6 викласти в новій редакції:
“РОЗДІЛ 6.
КОРЖ В. П.
заступник голови Київської міської державної адміністрації”

Заступник голови – керівник апарату О.Пузанов

З додатком до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

Про затвердження Статуту комунального підприємства 
“Школяр Дарницького району міста Києва”

Розпорядження № 199 від 14 лютого 2013 року
На виконання пункту 6 рішення Київської міської ради від 06.10.2011 № 201/6417 “Про деякі питання діяльності комунальних під�

приємств та установ, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва та передаються до сфери управлін�
ня Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації”, з метою приведення установчих документів у відповідність до ви�
мог чинного законодавства України:

1. Затвердити Статут комунального підприємства “Школяр Дарницького району міста Києва”, що додається.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо�

в’язків.
Голова О. Попов

Про міжвідомчу міську раду по туризму та екскурсіях
Розпорядження № 221 від 21 лютого 2013 року

Відповідно до Закону України “Про туризм”, рішення Київської міської ради від 15.03.2012 № 198/7535”Про діяльність виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)” та з метою підготовки і розробки пропозицій для
створення організаційно�економічних, фінансових та правових умов функціонування місцевої інфраструктури обслуговування ту�
ристів, а також ринкових засад розвитку туристичної діяльності, розробки та реалізації програм з подальшого розвитку туризму і
екскурсій, вдосконалення туристично�екскурсійної роботи, та у зв’язку зі змінами у персональному складі міжвідомчої міської ра�
ди по туризму та екскурсіях:

1. Затвердити склад міжвідомчої міської ради по туризму та екскурсіях, утвореної розпорядженням Київської міської державної адміністрації від
28.08.1997 № 1320, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
22 лютого 2011 року № 239 “Про міжвідомчу міську раду по туризму та екскурсіях”.

Голова О. Попов

З додатком до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

Про утворення комісії з подальшого використання 
захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) 

ПАТ “ВЕРКОН”
Розпорядження № 127 від 4 лютого 2013 року

Відповідно до статті 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та пункту 27 Порядку використання захисних спо�
руд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб, затвердженого постановою Кабі�
нету Міністрів України від 25 березня 2009 року № 253, зв’язку з ліквідацією ПАТ “ВЕРКОН” на підставі постанови Господарського
суду міста Києва про визнання боржника банкрутом від 19 листопада 2012 року та звернення Регіонального відділення Фонду дер�
жавного майна України по місту Києву від 29 грудня 2012 року № 30�02/13534, в межах функцій місцевого органу виконавчої вла�
ди:

1. Утворити комісію з питань подальшого використання захисних спо�
руд цивільного захисту (цивільної оборони), які під час приватизації не
увійшли до статутного капіталу ПАТ “ВЕРКОН”, але залишились на його
балансі (далі — Комісія) та затвердити її склад, що додається.

2. Комісії у двотижневий термін підготувати пропозиції щодо подаль�
шого використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборо�
ни), зазначених в пункті 1 цього розпорядження, вжиття заходів щодо їх
зберігання та утримання у належному технічному стані.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно

з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цьо�
го розпорядження в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака О. В.

Голова О. Попов

З додатком до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 17 квітня 2013 року

У Софії Київській відроджують
мозаїчну традицію
Кияни можуть побачити унікальні роботи з бурштину та навчитися
складати мозаїку
Марія БЄЛЯЄВА
"Хрещатик"

У Національном заповідни "Софія
Київсь а" представили б рштинові
панно за мотивами фресо XI-XII
століть, ви онані с часними майс-
трами з У раїни та Італії. Відвід ва-
чам пропон ють не лише по лян ти
на роботи, а й дол читися до мис-
тецтва їх створення — в інці вітня
ш ола-ст дія мозаї и запрош є всіх
бажаючих на майстер- ласи та ле -
ції.

Давнє мистецтво отримало нове життя завдяки

проекту "Бурштинові мозаїки в Софії Київській".

У виставкових залах в "Брамі Заборовського" по&

руч розмістилися мозаїчні роботи майстрів фресок

минулого століття та витвори сучасних митців за

мотивами візантійських мозаїк та фресок, що збе&

реглися у Софійському соборі, Михайлівському

Золотоверхому соборі та Кирилівській церкві.

"Створення цієї виставки і сьогоднішня експози&

ція говорять про те, що, незважаючи ні на що, тра&

диція мозаїки є живою,— відзначила "Хрещатику"

генеральний директор Національного заповідника

"Софія Київська" Олена Сердюк.— Ми цікавимо&

ся своєю історією і продовжуємо творити, тому тут

зібрані різнопланові роботи — як сучасні компози&

ції з використанням бурштину, так і мозаїчні копії

з наших фондів, роботи художньої школи".

Вперше в мозаїках використаний бурштин,

яким славиться Рівненський завод. Познайоми&

тися з "сонячним камінням" ближче пропонує та&

кож експозиція на другому поверсі, присвячена

бурштиновим родовищам в Україні, яка демон&

струє різні зразки бурштину з усією палітрою ко&

льорів та композиції з його використанням. "Для

мене, як для мозаїста, використання бурштину в

роботах було новим, цей матеріал я пропустила

крізь себе, відчула,— розповіла "Хрещатику" ав&

тор мозаїк Ліна Даміані.— Зазвичай в мозаїках

використовують смальту, мармур, які мають

більш регулярну форму, при складанні ж компо&

зиції з бурштину найскладніше — правильно під&

бирати елементи". Окрім образу відомої Оранти з

храму Софії Київської, Ліна Даміані створила мо&

заїчне панно "Дерево Софії", на якому символи з

фресок та мозаїк храму Софії Київської поєднані

у філософській концепції світового "Дерева Жит&

тя", та авторську мозаїку "Ангел згортає у небо су&

вій" — за мотивами фрески XII століття, що зна&

ходиться у Кирилівській церкві.

В рамках спільного проекту Національного за&

повідника "Софія Київська" та МБФ "Українська

родина" за підтримки Асоціації "Український

Бурштиновий Світ" розпочинає роботу культур&

но&просвітницький проект "Школа&студія моза&

їки в Софії Київській", завдяки якому кожен мо&

же власноруч спробувати складати мозаїку. Нара&

зі в Європі є лише одна така школа, реставрацій&

но&мозаїчна майстерня, яка працює в італійсько&

му місті Равенна. "Ідея "живої" майстерні, діючої

на території музею, є неперевершеною, в ній від&

відувачі можуть простежити шлях створення мо&

заїки,— вважає професор Марко Санті, прези&

дент "Групи Мозаїстів Равенни".— Для нас, майс&

трів мозаїки, існує лише одне важливе завдання:

показати, що таке краса". В школі&студії відбува&

тимуться майстер&класи та лекції фахівців з істо&

рії мозаїчного мистецтва для дітей і дорослих. В

якості викладачів запрошені Ліна Даміані, яка

навчалася мозаїчному мистецтву в Італії і є ви&

пускницею майстерні Марко Санті, та київські

майстри. "Наша школа мистецтва — єдина в Ки&

єві, яка навчає дітей мистецтву мозаїки,— розпо&

вів "Хрещатику" директор школи мистецтв № 6

імені Жуковського Микола Кутняхов.— На май&

стер&класах ми хочемо допомогти зрозуміти при&

роду мозаїки, яка складається з тисячі маленьких

елементів і несе в собі ідею піднесення духу. На

жаль, сьогодні залишилося мало професіоналів&

мозаїстів, замовлення надають лише церкви".

Планується, що майстер&класи прово&

дитимуться з 20 квітня, розклад та детальніша ін&

формація на сайтах www.n.sophiakievska.org та

www. amber&road.com.ua

В столиці триває місяць Вінграновського
Одному з найяскравіших шістдесятників присвячена низка творчих акцій
Марія БЄЛЯЄВА
"Хрещатик"

Цьо о ро виповнюється 30 ро-
ів від дня видання повісті Ми о-
ли Він рановсь о о "Літо на Дес-
ні" та дитячої збір и "На добра-
ніч", а та ож десять ро ів із ча-
сів п блі ації йо о останньої по-
вісті "Манюня". Ор анізатори
прое т , присвячено о Ми олі
Він рановсь ом , пропон ють и-
янам разом з адати цю талано-
вит людин , я а творила поза
часом. У рам ах "Місяця Ми оли
Він рановсь о о", що проводить-
ся в вітні, реаліз ють різнопла-
нові ініціативи: від ретроспе ти-
ви фільмів знаменито о а тора і
режисера, фото-, відео- і м зич-
но о прое тів до он рс ілюс-
траторів та раїнсь их ш оля-
рів.

Впродовж квітня шанувальники творчості

знакового українського шістдесятника, по&

ета, актора і режисера зможуть заново роз&

крити для себе багатогранність його таланту.

Так, у столичному кінотеатрі "Мегаплекс"

(Московський проспект, 34&В) проходить

безкоштовний ретроспективний показ кра&

щих фільмів Вінграновського. Микола Він&

грановський був один із найвідоміших учнів

Олександра Довженка. Знаменитий режи&

сер відзначив талант Вінграновського на

вступних іспитах до Київського інституту

імені Карпенка&Карого і запросив на на&

вчання до своєї майстерні, у московський

ВДІК. Закінчивши режисерський факультет,

Вінграновський повернувся до Києва і по&

чав працювати на кіностудії ім. Олександра

Довженка як режисер, актор і кіносцена&

рист. Микола Вінграновський — режисер

п’яти художніх і восьми документальних кі&

нострічок. Ретроспектива стартувала 10

квітня зі стрічки "Берег надії" (1967), першої

самостійної режисерської роботи Миколи

Вінграновського. Також глядачам покажуть

біографічну драму "Климко" (1983) про сіль&

ського хлопця, який, провівши батька на

фронт, зіштовхнувся з тяготами війни, зняту

за мотивами однойменного твору Григора

Тютюнника (17 квітня о 10.30), перший ра&

дянський ігровий широкоформатний фільм

"Повість полум'яних літ"(1961), знятий за

сценарієм Олександра Довженка його дру&

жиною Юлією Солнцевою. Стрічка була

відзначена нагородою Каннського фестива&

лю і принесла популярність молодому Він&

грановському, який зіграв у ній головну роль

(24 квітня о 10.30). Також в програмі — куль&

мінаційна режисерська робота Вінгранов&

ського "Тихі береги" (1972), сюжет якої роз&

гортається навколо вбивства інспектора

рибнагляду (30 квітня о 10.30).

Під час місяця Вінграновського в радіо&і

телеефірі презентують пісні популярних

українських виконавців на слова Миколи

Вінграновського. Зокрема це "Я сів на той

літак" у виконанні Дмитра Шурова, що ста&

ла його першою україномовною компози&

цією, "Що робить сонце уночі" у виконанні

гурту Tomato Juice, рок&балада "Це ти? Це

ти. Спасибі... Я журюсь" групи O’Torvald. До

музичного проекту долучилися і Олександр

Пономарьов, Тоня і Ніна Матвієнко.

Підростаюче покоління вже третій місяць

продовжує змагатися в найбільш виразному

читанні віршів шістдесятника в рамках Все&

українського конкурсу шкіл та надсилає

своє відео. Так, Сівероукраїнський колегіум

поставив рекорд, зачитавши вірші Миколи

Вінграновського всім навчальним закладом

у складі 500 чоловік. А ось конкурс ілюстра&

цій до поезії генія ХХ століття вже заверше&

ний, участь у ньому взяли не лише профе&

сіонали, а й аматори. Кращі роботи молодих

українських ілюстраторів будуть опубліко&

вані у новій книзі "Вінграновський. Вибра&

не" видавництва "Фоліо".

В рамках "Місяця Миколи Вінгранов&

ського" реалізований фотопроект "Вінгра&

новський повсюди". Українські публічні

персони знімалися з рядками поезій Мико&

ли Вінграновського в різних місцях — від

станції метро до Національного науково&

природничого музею. Серед учасників про&

екту відомі виконавці Олександр Понома&

рьов, Ніна і Тоня Матвієнко, Андрій Хлив&

нюк ("Бумбокс") та Олег Михайлюта

("ТНМК"), телеведучі Маша Єфросиніна,

Юрій Горбунов, Василіса Фролова, Олек&

сандр Педан, актори Остап Ступка та Воло&

димир Горянський, засновники Українсько&

го тижня моди Володимир Нечипорук та

Ірина Данилевська, хореографи Олена

Шоптенко та Дмитро Дікусар, футболіст

Олександр Шовковський, гімнастка Лілія

Подкопаєва та інші. "Цей проект дозволяє

заново відкрити творчість геніального по&

ета,— говорить Ніна Матвієнко, яка була

його кумою.— Микола Вінграновський —

це живий філософ живого життя живого на&

роду". Кожен учасник сам вибирав для

зйомки листівку з фрагментом вірша Мико&

ли Вінграновського: це і вірші для дітей, і

тонка любовна лірика, і пейзажна лірика, і

повний протесту маніфест "Ні! Цей народ із

крові та землі... ". У відеопроекті на телеба&

ченні відомі особистості читають поезію

Вінграновського. А для акції "Вінгранов&

ський у кожен дім" всі бажаючі могли надси&

лати власні фото з рядками віршів. "До нас

надійшло понад 200 фотографій звичайних

людей,— розповіла "Хрещатику" керівник

проекту Ярослава Гресь.— Це представники

різних вікових категорій — від немовлят до

пенсіонерів, з різних країн — від України до

Франції та Австралії".

З 26 квітня по 9 травня в "Шоколадному

будиночку" працюватиме виставка, де пре&

зентують підсумки проекту "Місяць Мико&

ли Вінграновського". Відвідувачі зможуть

ознайомитися з усіма ініціативами: побачи&

ти відеоролики, фотографії, ілюстрації, по&

чути пісні, погортати книжки Вінгранов&

ського. "В окремому залі ми представимо

цікаві фрагменти з історії життя Миколи

Вінграновського,— говорить Ярослава

Гресь.— Наприклад, як Олександр Довже&

нко забрав Миколу Вінграновського навча&

тися у ВДІК, як він став секс&символом Ра&

дянського Союзу, як знімав свої картини. В

Україні прийнято робити з видатних людей

пам’ятники. Ми ж хочемо показати багато&

гранність Вінграновського, розкрити його

особистість та дати новий поштовх його

творчості. Вже зараз можна говорити, що

найвища наша мета досягнута. Адже проект

живе поза нашим офісом, нашою коман&

дою. Він живе в соціальних мережах, де лю&

ди публікують вірші Вінграновського, на

радіостанціях, де звучать сучасні пісні тала&

новитих виконавців, в телеефірі, а голов&

не — у серцях людей, які один раз прочита&

ли його поезію і закохалися в красу україн&

ського поетичного слова".

Детальну інформацію про всі ініціативи в

рамках "Місяця Миколи Вінграновського"

можна дізнатися на сайті www.vingranovsky.

org.ua

Мозаїст Ліна Даміані, я а навчалася в Італії, проводитиме майстер- ласи для бажаючих опан вати
мистецтво мозаї и

Ш Т Р А У С Х І Т О Н

Г Е Р А К Л Р Е О

В І Д Р О Д Ж Е Н Н Я

Ч А О В Щ И Т Н І

В Е С Н А С Т А З И

А Н Л Ж А Т О Ч І

Я К О В Л Е В И Д А Н

О Р А К А К Л А Р А

Відповіді на сканворд 

У фотопрое ті "Він рановсь ий повсюди" п блічні люди знімалися з написаними ряд ами поезій Ми оли Він рановсь о о в різних точ ах Києва
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Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2013 РІК
22094

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

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

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

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї
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СПОРТ
Хрещатик 17 квітня 2013 року

Температура +9°С

Атм. тиск 757 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 69 %

Температура +15°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 45 %

Температура +7°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 75 %

Прогноз погоди на 17 квітня 2013 року

ОВНИ — в сім’ї, я на в л ані, тож я що не таланить в ділах, не
з аняйте зло на близь их. Ви налаштовані по-бойовом , від чо о
зис не б де — лише олотнеча та на нітання неприязні. Проте
можна ле о знайти ч дов антиотр т , здатн тихомирити б дь-
я і чвари. Це д шевне тепло, емоційна ч йність, пошана до сімей-
них традицій, др желюбність.
ТЕЛЬЦІ, на тлі с ладних взаємин з родичами вас є перева а,

а точніше, вдалий шлях до відст п . Саме та а страте ія найдо-
цільніша при вирішенні поточних проблем, тоді відповідь отрима-
єте поблажливість та вели од шність. Займайтеся добродійністю,
навіть оли це завдає лопотів. Дарма — йде спішна реалізація
вашої про рами. І неодмінно р хайтеся в но з бла овірними, ді-
літься з ними життєвим досвідом та м дрістю.
БЛИЗНЯТА, не смітіть рошима, тримайте себе під емоційним

онтролем, іна ше ризи єте під впливом спонтанних імп льсів та
витребеньо опинитися в злиднях. З начальством др жіть, нині
вас в р ах психоло ічний люч я до йо о серця, та і до аманця.
РАКИ, все, що йде від д ші або освячено родинними, націо-

нально- льт рними традиціями, сприймається вами з особливим
ент зіазмом, заряджає емоційним позитивом, робить витончени-
ми і расивими зсередини. Присл хайтеся до си налів тіла та по-
ли д ші, тоді ни нете р йнівних стресів зв’яз з напр женою
сит ацією в професійній сфері та а тивною боротьбою за ар’єр-
ний трон.
ЛЕВИ, зійдіть зі сцени і не форс йте події (день армічний), ни-

ні ви д же вразливі, м чать д шевні травми, непо оять на опичені
образи, марите страхами та підозрами, роблячи із м хи слона, тож
демонстр вати ті слаб ості вашій оролівсь ій величності на п б-
ліці зовсім не до лиця.
ДІВИ, фаза д ховно о преображення триває. Ви асоціюєтеся з

Зевсом, метаючим роми та блис ав и, що лише с ладнюватиме
б ття, мініміз є прод тивність стос н ів. Хоча можна все повер-
н ти в позитивне р сло завдя и ч йності та доброзичливості до
оле і партнерів, я і є презентабельними, юридично рамотними,
мають висо ий вплив соці мі.
ТЕРЕЗИ не визнають жодних омпромісів, налаштовані ціле-

спрямовано, що допома ає діяти оперативно й сміливо, сприяючи
я перевтомі, та і різноманітним пере инам в діловій та мене-
джерсь ій сферах. Втім, аряч овість, свар и та онфлі ти є ч до-
вим детонатором там, де з’явилася мертва зона в діяльності,
сприяючи спішном завершенню справ.
СКОРПІОНИ, ваша поведін а залежить від способ життя, сти-

лю діяльності, поставлених завдань. Я що займаєтеся творчою
справою або відпочиваєте в олі сім’ї, ви спо ійні й рівноважені.
А оли запря лися в тр дово о воза, де маєте швид о ви он вати
на ази, оперативно реа вати в с ладній обстановці, даючи висо-
і прод тивні рез льтати, див ватимете досить жорст ою пове-
дін ою.
СТРІЛЬЦІ, аряче серце й холодна олова плюс родичі, домо-

чадці, земля и створять вам най ращ опор . Можливо, це не зов-
сім до вподоби, том що обмеж є індивід альність і творч свобо-
д , тримає в ас етично моральних рам ах, обмеж ючи в розва ах,
задоволеннях. Одна пошана до сімейних традицій, за онів, авто-
ритет бать ів — святе, іна ше сядете на матеріальн мілин . А
ртом з родиною б дете щасливі і ба аті.
КОЗОРОГИ, тримайте себе під залізним онтролем, не чиніть

спротив домочадцям, бо та им чином ви на нітаєте атмосфер во-
рожнечі. Посварилися — мерщій ті айте з оселі, пороз міння ліп-
ше ш ати не в домашніх стінах, а за допомо ою телефона. З’ясо-
в йте стос н и поза межами дом , в дорозі, де нів розчиняється
в свіжих враженнях, чи через посередни ів. Свар а може стати
останньою раплею, що переповнює чаш вашо о чи ч жо о тер-
піння, поставивши хрест на армонійних взаєминах.
ВОДОЛІЇ, на шлях б рхливої стрім ої діяльності постане пере-

ш ода — це за острена сентиментальність. Приливи жалю та спів-
ч ття с перечитим ть жорст ій і а ресивній діловій позиції. Ви про-
демонстр єте свою дволи ість, спл тавши арти оточенню. Кон-
тролюйте імп льси емоцій, одночасно присл хаючись до інстин т
самозбереження. Це допоможе швид о реа вати на збі обста-
вин.
РИБИ фонтан ватим ть емоціями, їх ампліт да різ о оливати-

меться від раптових позитивних спалахів до нападів відчаю. Це ч -
дово тоніз ватиме ент зіазм в тих сферах, я ими ви щиро захоп-
лені. У творчих та ділових нат р — свят овий феєрвер з плідним
рез льтатом, а за оханих очі ється сплес пристрастей, я і за-
лишать незаб тній слід в серці, ріпивши союз

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

Г О Р О С К О П
Н А  1 7  К В І Т Н Я

ранок день вечір

Столичні ролери 
відкрили сезон катання
В Києві пройшов фестиваль з популярного виду спорту
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Вже шостий рі поспіль
вітень стає для всіх при-
хильни ів роли ово о а-
тання чи не най оловнішим
місяцем році. І це не
дивно, адже саме в сере-
дині весни е стремали
розпочинають новий сезон
атання. За ро и існ вання
подібний фестиваль пере-
творився зі звичайної “т -
сов и” ролерів на серйоз-
ний міжнародний захід,
адже до Києва ці дні
приїхали не лише вітчизня-
ні е стремали, а й їхні о-
ле и з Росії, Білор сі,
Молдови та Польщі —
сьо о понад 1 200 час-
ни ів.

Ще задовго до офіційного початку

заходу з нагоди відкриття нового ро�

ликового сезону на вулиці Політех�

нічній почали збиратися перші

учасники. Навіть дощ, який прой�

шов у Києві напередодні, не міг зі�

псувати настрій усім присутнім екс�

тремалам, адже сьогодні у них

справжнє свято. “Особисто для ме�

не квітень — найулюбленіший мі�

сяць року”,— розповів столичний

ролер Микита Гунько. “Я навіть Но�

вий рік чи День народження не че�

каю з таким нетерпінням, як від�

криття нового сезону. Цьогорічна

зима була дуже затяжною, і я суму�

вав за роликами. Звичайно, взимку

я “розбавляю” свої будні катанням

на звичайних ковзанах, але там зов�

сім інші відчуття. Мені навіть важко

пояснити, у чому різниця. Я б на�

звав це “магією восьми коліс та ас�

фальту”. Одним словом, ролики —

найдосконаліший витвір люд�

ства”,— жартома додав Микита.

Загалом, судячи з кількості учас�

ників фестивалю, число прихильни�

ків роликових ковзанів невпинно

зростає. Ще 4 роки тому подібний

захід збирав близько 300 учасників.

Наразі ж до столиці з’їхалися 1 200

учасників. До того ж, це дійство по�

чали відвідувати ролери не лише з

різних міст України, а й з ближнього

зарубіжжя. Зокрема Сергій з Білору�

сі вже вдруге завітав до столиці на

відкриття сезону. “Торік я вперше

побував на фестивалі. Відчуття були

просто неймовірні! Стільки своїх

однодумців я ніколи не бачив. Так, у

нашій країні є подібні заходи, але

вони не такі масштабні, а тут понад

тисячу учасників. Наступного року

я обов’язково приїду з друзями”,—

відзначив білоруський ролер.

Для багатьох ролики асоціюються

з карколомними стрибками та ней�

мовірними трюками. Однак це лише

один із напрямків цього виду спорту.

У світі набирає популярності зви�

чайнісіньке катання, яке не тільки

підходить для активного відпочин�

ку, а й часом може замінити послуги

автомобіля. “Я живу у Москві —

місті перманентних заторів,— роз�

повідає 47�річний програміст Ми�

кола Баранов.— Коли мені потрібно

кудись терміново дістатися, і це не

дуже далеко від місця роботи, я діс�

таю ролики із багажника автомобіля

і просто їду туди, куди мені потріб�

но. Вам може здатися, що це нісе�

нітниця, однак мушу вас запевнити,

що ковзани подекуди заміняють ав�

то. На рівній дорозі я можу спокійно

розвинути швидкість до 30 км на го�

дину. Повірте, це значно швидше,

ніж на автомобілі у годину пік”
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Цей день в історії 17 квітня

1492 — Христофор Кол мб
підписав онтра т із Іспанією, зо-
бов'язавшись від рити новий
шлях в Індію
1722 — цар Петро І вів пода-

то на носіння бороди в розмірі
50 р блів на рі
1875 — ан лієць Невіл Чем-

берлен винайшов більярдн р
«сн ер»
1877— Лев Толстой завершив

написання роман «Анна Карені-
на»
1924 — створена оллів дсь а
іност дія «Metro-Goldwyn-Ma-
yer»
1964 — почався вип с ом-

панією «Форд мотор омпані» ав-
томобіля «Форд М стан »
1968 — перше вийшла в ефір

телепро рама «У світі тварин»
1970 — Києві від рито палац

«У раїна»
Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д
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... Нові ова К

Слаломне атання — один з найпоп лярніших видів роли ово о спорт

Спортивні новини

Бодібілдинг. У Києві відбувся Відкритий Кубок
міста
Днями столиці пройшов Від ритий К бо Києва з бодібілдин , бо-

діфітнес , фітнес і бі іні. Участь зма аннях взяли 136 атлетів, я і бо-
ролися за 13 омпле тів на ород т рнір . Столичні спортсмени проде-
монстр вали неабия під отов і завоювали висо і місця на п’єдес-
талі. Зо рема, Марія Коваль здоб ла перемо в абсолютній ате орії
фітнес . У зма аннях з бодіфітнес рівних не б ло Ользі Караваєвій.
Призер а чемпіонатів світ , Європи та К б а світ з бодіфітнес більш
ніж впевнено перемо ла ате орії понад 165 см. Др е місце в та о-
м ж рості зайняла Олена Б личова. У Дарини Посвиста “бронза”.
Людмила Дяч з Києва про нозовано стала володар ою “золота”
К б а в ате орії бі іні понад 165 см. На др ом і третьом місцях Ал-
ла Семенова та Оль а Вязьметінова.
Найці авішою боротьбою за на ороди К б а Києва та найбільшим

с ладом часни ів порад вали чолові и, зо рема ва овій ате орії
понад 90 . У підс м за рішенням с ддів переможцем став тит ло-
ваний львів’янин Андрій К харч . А ось за срібні та бронзові медалі
оловна боротьба точилася між двома иївсь ими атлетами Амірбах-
маном Олфатманешем та Павлом Пронтен ом. Тиждень том на зма-
аннях Запоріжжі саме ці спортсмени он р вали за місця на п’є-
десталі пошани. Тоді ращ форм продемонстр вав Павло Пронтен-
о, одна вже за сім днів сит ація змінилася до навпа и. І с дді відда-
ли перева Амірбахман . Та им чином Олфатманеш виборов др е
місце, а Пронтен о на третій позиції. Інші рез льтати: Бодібілдин .
Юніори до 80 : 1. Гри орій Шевчен о, 2. Оле сандр Костир о,
3. Дмитро Завада. Бодібілдин . Юніори понад 80 : 1. Кирило Там-
бовцев, 2. Павло Мараховсь ий, 3. Ма сим Кохтен о. Бодібілдин . Чо-
лові и до 70 : 1. Роман Ющен о, 2. І ор Коробов, 3. Сер ій Т ачен-
о. Бодібілдин . Чолові и до 80 : 1. Андрій Ящен о, 2. Віталій Ро ов,
3. Оле Год вальни . Бодібілдин . Чолові и до 90 : 1. Андрій Коляда,
2. Оле Ка орін, 3. Віталій Каленсь ий. Жін и. Бодіфітнес до 165 см:
1. Юлія Ханд, 2. Алла Косяню , 3. Оль а Чорно с. Бі іні до 165 см:
1. Ві торія Гахова, 2. Оль а Кізіна, 3 Катерина Клоч о

Гандбол. Столичний “Спартак” двічі поступився
ужгородським “Карпатам”

У вітчизняном чемпіонаті з андбол відб лися і ри 26 т р . Столич-
ний “Спарта ” на виїзді протистояв чинним чемпіон ам У раїни анд-
боліст ам з ж ородсь их “Карпат”. Перший матч між омандами за-
вершився перемо ою осподаро з рах н ом 35:29. А ось др ій з -
стрічі різниця б ла більш с ттєвою — 34:21. Пораз а від лідера чем-
піонат с ттєво не вплин ла на т рнірне становище иївсь о о л б :
з 19 набраними оч ами “Спарта ” продовж є посідати 5 сходин
чемпіонаті з семи оманд- часниць
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