
Пам’яті ліквідаторів
У мерії відбувся вечір�реквієм до 27�ї річниці Чорнобильської катастрофи

Чорнобильці Києва отримають
квартири та грошову допомогу
Міська влада піклується про соціальний захист постраждалих 
від Чорнобильської катастрофи
Ольга ДРОЗДОВА
“Хрещатик”

Київсь а влада до 27-ої річни-
ці Чорнобильс ої атастрофи
виплатить додат ов допомо
постраждалим та лі відато-
рам. Цьо оріч на піль и чорно-
бильцям з місь о о бюджет
Києва виділять майже 100
мільйонів ривень, зо рема на
медичне обсл ов вання,
оплат житлово- ом нальних
посл та придбання твердо о
палива.

Столиця піклується 
про чорнобильців

Київська влада власними зусиллями, а

також за допомогою коштів, що виділені

в державному бюджеті, регулярно покра�

щує соцзахист чорнобильців.

Крім того, влада вирішує питання за�

безпечення житлом. Сьогодні в столиці на

квартирному обліку перебувають понад 2

тисячі сімей інвалідів�чорнобильців, які

потребують поліпшення житлових умов.

Торік за рахунок коштів міського бюджету

для них було збудовано 110 квартир, за ра�

хунок держбюджету — ще 40. Цьогоріч

програма надання квартир триває, на се�

редину квітня вже побудовано 60 квартир.

“Київ виконав завдання з будівництва

житла для чорнобильців, тендери проведе�

но своєчасно, всі бюджетні гроші пішли за

цільовим призначенням, а от 8 областей

України зволікали з проведенням конкур�

сів на будівництво, через це близько чверті

призначених на житло бюджетних коштів

залишилися невикористаними”,—

розповів “Хрещатику” голова Всеукраїн�

ської громадської організації “Союз Чор�

нобиль України” Юрій Андрєєв.

Одним із важливих питань залишається

якість та своєчасність лікування чорно�

бильців, тож КМДА докладає максимум

зусиль, аби забезпечити їх якісну диспан�

серизацію у лікувально�профілактичних

закладах Києва. “В науковому центрі ра�

діаційної медицини зараз паломництво,

немає жодного вільного місця, бо люди

знають, що їх там не лише обстежать, а й

нададуть ліки й пролікують. Те, що робить

київська влада в цьому напрямку, заслуго�

вує на позитивну оцінку”,— каже пан Ан�

дрєєв. Хоча загалом ситуація із медичним

обслуговуванням чорнобильців залишає�

ться незадовільною, безкоштовного ліку�

вання майже немає, скаржаться громадя�

ни.

Ще одна проблема — оздоровлення. На

сьогодні Міністерство соцполітики зволі�

кає з виконанням закону щодо надання ва�

учерів на оплату санаторно�курортного

відпочинку постраждалим від Чорнобиль�

ської катастрофи. Міністерство ще не під�

готувало жодного нормативного докумен�

та, тому немає інструкції, як визначити

вартість путівки, на якій підставі отриму�

вати ваучер і як його реалізувати в санатор�

них комплексах. Через це під дуже вели�

ким питанням опинилося літнє дитяче

оздоровлення.

Чорнобильські пенсії

Наболіла тема — виплата “чорнобиль�

ских” пенсій. Позаторік купка активістів

з числа так званих “героїв чорнобиля”

відсудила у держави пенсії на понад 30

тис. грн на кожного та компенсації до 1

млн грн. Сьогодні вони домагаються ви�

конання рішень судів, і якщо це станеть�

ся, то тисячі інших чорнобильців зали�

шаться взагалі ні з чим.

У Києві де�факто це вже відбувається —

на початку квітня виконавча служба спи�

сала з рахунків соціальних управлінь всі

“чорнобильські” гроші — зупинилися по�

точні виплати таким категоріям, як вдови,

сироти тощо. Голова “Союзу Чорнобиль

України” в середині квітня звернувся до

Президента Віктора Януковича з прохан�

ням втрутитися в ситуацію. “Ми не проти

виконання судових рішень, однак проти

того, аби їх виконували за рахунок най�

нужденніших на користь певної групи

“мародерів”,— пояснює керівник громад�

ської організації. “Союз Чернобиль” та�

кож вимагає від Пенсійного фонду опри�

люднити поіменні списки всіх чорнобиль�

ців, які отримували пенсії вищі, ніж 8 тис.

грн на місяць. А Генпрокуратура має пору�

шити кримінальне провадження проти

тих, хто незаконно отримував такі пенсії та

компенсації, аби змусити їх повернути

надмірно виплачені кошти, вважають у

“Союзі Чорнобиль”.

Сьогодні влада робить усе можливе, аби

відновити справедливість з виплати пен�

сій. Наприкінці 2011 року уряд ухвалив рі�

шення про підвищення пенсій ліквідато�

рам�інвалідам у середньому вдвічі. Поточ�

ного року загальні виплати чорнобиль�

ських пенсій з Пенсійного фонду зростуть

порівняно з 2009 роком у 2 рази — до 8

млрд грн. Цього недостатньо для задово�

лення всіх потреб, однак наявні кошти ма�

ють бути розподілені відповідно до заслуг,

які мають різні категорії чорнобильців пе�

ред суспільством.

База даних про пільговиків 
та всі види допомог

Як повідомила “Хрещатику” директор

Департаменту соціальної політики

КМДА Тетяна Костюренко, в Києві про�

живає 84 773 постраждалих від Чорно�

бильської катастрофи, з них 46 278 —

учасники ліквідації аварії, 21 813 потер�

пілих і 12 813 дітей потерпілих. Загалом в

Україні нараховується понад 2 мільйони

осіб, що постраждали внаслідок Чорно�

бильської катастрофи. Дивіться також

таблицю “Виплата компенсацій та допо�

мог чорнобильцям у Києві” на стор. 4.

Раніше голова Київської міської дер�

жавної адміністрації Олександр Попов

заявив, що до 27�их роковин Чорнобиль�

ської катастрофи майже 4,5 тисячі киян,

які постраждали внаслідок аварії на

ЧАЕС, отримають одноразову адресну

матеріальну допомогу. За даними Депар�

таменту соцполітики, зокрема за рахунок

бюджету Києва на 2013 рік допомогу от�

римають: по 200 грн — 100 дітей�інвалі�

дів та 26 дітей�сиріт; по 250 грн — 430

ліквідаторів аварії — інвалідів І групи;

3920 вдів (вдівців) померлих унаслідок

Чорнобильської катастрофи.

Зауважимо, Закон України “Про статус і

соціальний захист громадян, які постраж�

дали внаслідок Чорнобильської катастро�

фи” передбачає майже 50 видів пільг, ком�

пенсаційних виплат, доплат і допомог різ�

ним категоріям чорнобильців. На вико�

нання всіх пунктів необхідно 80 млрд грн

на рік, тож закон виконується частково,

відповідно до рішень Кабінету Міністрів.

Цьогоріч на соціальний захист по�

страждалих внаслідок Чорнобильської

катастрофи за різними бюджетними про�

грамами, а також з урахуванням витрат

Пенсійного фонду передбачено 11,17

млрд грн. Це на 4,5 мільярда гривень —

або на 66 % — більше, ніж у 2009 році.

Зокрема на забезпечення постраждалих

унаслідок Чорнобильської катастрофи

житлом передбачено 160 млн грн, за ра�

хунок яких близько 560 сімей зможуть

вирішити житлове питання.

Зауважимо, що сьогодні на державному

рівні створюється єдина база даних, яка

об’єднає інформацію щодо пільгових ка�

тегорій громадян та всіх видів допомог, які

вони отримують. Це дозволить підвищити

рівень адресності державної підтримки і

дасть можливість уникнути зловживань.

Уряд має на меті створити умови для мак�

симально ефективного використання на�

явних коштів, аби кожна гривня, виділена

чорнобильцям, доходила до тих, хто дійс�

но потребує допомоги

Австрійцям представили "Київ
інвестиційний" 
У Відні старт вали Дні раїнсь ої столиці
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Ні – висоткам у центрі Києва! 
Місь а влада вист пає за введення мораторію на
б дівництво ба атоповерхіво середмісті
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У Ботанічному саду 
ім. М. М. Гришка зацвіли магнолії 

Цьо оріч попри затяжн зим віти розп стилися
пра тично без запізнення
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У номері

Новини

Уряд і надалі приділятиме велику
увагу розвитку Києва
Уряд має намір й надалі приділяти вели ва

розвит Києва. Про це прем’єр-міністр Ми ола
Азаров повідомив, відповідаючи на своїй сторінці в
Facebook на запитання ж рналіста “Хрещати а”.
“Ми ч дово роз міємо, що Київ — столиця нашої
раїни. І саме том , незалежно від то о, хто переб -
ває при владі в Києві, ряд приділяв і б де приділя-
ти вели ва розвит Києва”,— а цент вав
очільни Кабінет Міністрів.
Зо рема прем’єр відзначив, що “під час дебатів

Верховній Раді з цьо о питання висловлювалося ба-
ато неправди, брехні та дема о ії, особливо, що
стос ється взаємовідносин центрально о ряд і
иївсь ої влади”.
“Напри лад, оворилося про вил чення частини

приб т ово о подат , я ий збирається в Києві з
сіх, хто працює. Але ніхто не оворив про те, що в
Києві працює значна частина ромадян, я і щодня
приїжджають і виїжджають з Києва, я і жив ть в ін-
ших населених п н тах. А отже, інші населені п н -
ти повинні трим ватися. Постає питання: за рах -
но чо о? Саме том Бюджетний оде с передба-
чає в та их випад ах перерозподіл частини подат
на ористь інших населених п н тів”,— пише в по-
відомленні Ми ола Азаров.
Та ож він зазначає — треба мати на вазі те, що

в Києві зосереджена вели а іль ість центральних
офісів вели их і середніх омпаній, та их, напри-
лад, я “Нафто аз”, “Енер оатом”, офісів цен-
тральних бан ів, вони сплач ють величезні подат-
и за місцем своєї реєстрації, тобто в м. Києві.
Але ж виробничі підприємства розміщені по всій
раїні.
До то о ж, за словами прем’єр-міністра, ніхто не
оворив про те, що щорічно Київ отрим є з держ-
бюджет величезн дотацію на ф н ції столиці, що
за рах но централізованих апітальних в ладень
Києві б д валися і б д ються безліч об’є тів, що
т т модерніз ються і ре онстр юються ба ато ме-
дичних станов, я і входять систем А адемій
на

У столиці нарахували 
302 офіційних мільйонери
Вже близь о 14,3 тисячі ромадян надали до

районних подат ових інспе цій Міндоходів м. Ки-
єві де ларації про майновий стан та доходи. Про це
повідомила олова ДПС м. Києві Ірина Носачова,
інформ є Міністерство доходів і зборів. На сьо одні
в Києві ромадяни заде лар вали отриманих 2012
році доходів на за альн с м 7 мільярдів 282 міль-
йони ривень, подат ова зниж а до повернення
с лала 16,4 мільйона ривень.
Слід зазначити, що 302 столичних мільйонери та-
ож заде лар вали свої стат и, за альна с ма їх ми-
н лорічно о доход в де лараціях наразі с ладає
5,5 мільярда ривень.
До інця цьо орічної ампанії де лар вання зали-

шилось менше двох тижнів. “До завершення ампа-
нії де лар вання ромадян залишилось обмаль ча-
с . Термін подання де ларації спливає 1 травня”,—
на адала Ірина Носачова

“Три дні в саду” відвідали 
10 тисяч киян
З 19- о по 21-е вітня ботанічном сад ім. М.

М. Гриш а р одільниці з сієї раїни вчили иян та
остей міста робити арні речі та подар н и своїми
р ами. Я повідомили “Хрещати ” ор анізатори
цієї а ції під назвою “Три дні в сад ”, арний настрій
дар вали т т майже 50 майстрів із Києва та інших
міст У раїни.
А цію відвідали за ці дні понад 10 000 відвід ва-

чів. “Одне із завдань прое т по азати, що необо-
в’яз ово їхати за чимось я існим, д шевним, атмо-
сферним за ордон, все це є і в нас. Не тіль и ет-
ні а — нас ба ато досить осмополітичних речей
з раїнсь им а центом. До нас просто цьо о ніхто
не робив”,— аж ть автори ново о lifestyle-прое -
т “Просто-в-Мєстє”, я і ор аніз вали ці “Три дні в
сад ”

Квітучі дерева, панорама спорож�

нілих вулиць міста Прип’яті та напів�

зруйнований реактор Чорнобильської

атомної станції — цими кадрами кіно�

хроніки відкрили вечір�реквієм. У своїй

промові заступник голови КМДА Вік�

тор Корж закликав присутніх вшанува�

ти пам’ять загиблих ліквідаторів та по�

дякував усім, хто брав участь у

подоланні наслідків катастрофи. Він

зауважив, що київська влада дбатиме

про належний рівень соціального за�

безпечення та медичного обслуговуван�

ня чорнобильців столиці.

“У 2011 році голова КМДА Олександр

Попов підписав меморандум про спів�

працю зі столичною організацією чорно�

бильців, і ми намагаємося виконувати

всі взяті на себе зобов’язання щодо їх ма�

теріальної і соціальної підтримки”,—

розповів Віктор Корж.

Голова Київської міської організації

Всеукраїнської громадської організації

“Союз Чорнобиль України” Володимир

Чуба розповів, що торік міська влада ви�

конувала взяті на себе зобов’язання що�

до забезпечення чорнобильців ліками та

путівками до санаторіїв.

“Наша головна біда в тому, що в дер�

жавному бюджеті закладено значно мен�

ше коштів, ніж ми потребуємо,— розпо�

вів “Хрещатику” пан Чуба.— Чорнобиль�

ці перетворилися на прохачів. Зауважте,

що значна частина ліквідаторів зараз фі�

зично не в змозі оббивати пороги чинов�

ників і доводити, що вони втратили здо�

ров’я через вплив “мирного атома”.

Як писав “Хрещатик”, до 27�их роко�

вин аварії на ЧАЕС у столиці відбудуть�

ся офіційні заходи за участі керівників

держави та міста — покладання квітів,

церемонії вшанування пам’яті грома�

дян, загиблих та померлих внаслідок ка�

тастрофи

НА ОБОЛОНІ З`ЯВИТЬСЯ

ЩЕ ОДИН СУЧАСНИЙ

ПАРК ВІДПОЧИНКУ
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ДО ДНЯ ЄВРОПИ 

В КИЄВІ ВСТАНОВЛЯТЬ

СТЯГИ КРАЇН — ЧЛЕНІВ ЄС 
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ПАМ’ЯТНИК

МАГДЕБУРЗЬКОМУ

ПРАВУ ПІДСВІТЯТЬ В 3D 
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ЦІНИ НА БЕНЗИН 

І ДИЗПАЛЬНЕ МАЮТЬ
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Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Минає 27 ро ів від дня аварії на Чорнобильсь ій атомній стан-
ції. 26 вітня вся У раїна вшанов ватиме прижиттєвий подви
лі відаторів та пам’ять потерпілих від атастрофи та її наслід-
ів. У Києві вже розпочалися заходи, при рочені до ро овин
аварії на ЧАЕС. Зо рема вчора в Колонній залі мерії відб вся
вечір-ре вієм, на я ий запросили понад двісті чорнобильців.

Довід а: Піль и надаються ромадянам, що постраждали внаслідо аварії на
ЧАЕС, др жинам (чолові ам) та опі нам (на час опі нства) дітей померлих
ромадян, смерть я их пов'язана з Чорнобильсь ою атастрофою, піль и на
медобсл ов вання — постраждалим внаслідо аварії.

До 27-ої річниці Чорнобильс ої атастрофи столична влада виплатить додат ов допомо постраждалим та лі відаторам аварії на ЧАЕС
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Пільги Сума витрат

на житлово�комунальні послуги 82 млн грн

на медичне обслуговування 9,7 млн грн

на придбання твердого палива 29,3 тис грн

інші пільги 2,1 млн грн

Видатки з бюджету Києва на оплату пільг чорнобильцям у 2013 році 
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Новини

На Оболоні з’явиться ще один сучасний парк 
відпочинку
В Оболонсь ом районі столиці ре онстр юють пар відпочин “Обо-

лонь” в рочищі “Натал а”. Після ви онання всіх робіт меш анці район
отримають с часне місце відпочин з вели ою зеленою зоною та різно-
манітними атра ціонами.
Я зазначають в райдержадміністрації, наразі в рочищі “Натал а”, роз-

ташованом неподалі Мос овсь о о мост на півострові, знаходиться
недоб дований захаращений пар . Після йо о ре онстр ції, рім облаш-
тованої мальовничої набережної та пар ових доріжо , там створять май-
данчи и для міні-ф тбол , волейбол , тренажерний омпле с, дитячий
автодром тощо. До Дніпра проля атиме алея, а на березі розмістять о -
лядовий майданчи . За альна площа ре онстр йовано о пар с ладати-
ме 12 е тарів. На пере онання районної влади, ожен иянин т т знайде
щось своє: тихий відпочино чи захопливі атра ціони, або ж просто пре-
расні пейзажі

Громаді повернуть дорогоцінну землю в центрі
Києва
Господарсь им с дом міста Києва задоволено позов про рат ри Го-

лосіївсь о о район щодо повернення до ом нальної власності 0,5 а
землі вартістю понад 7,3 млн рн на в л. Горь о о в центрі столиці.
Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі про рат ри Голосієва, з

2004 ро земельна ділян а по в л. Горь о о, 155-а ви ористов ється
ТОВ “У рб дфірма” на підставі до овор оренди, ладено о з Київрадою,
для б дівництва, е спл атації та обсл ов вання житлово-офісно о ом-
пле с . Я засвідчила про рорсь а перевір а, з жовтня 2009 ро під-
приємство систематично не сплач є орендн плат за землю, внаслідо
чо о забор вало державі майже 765 тис. рн.
У зв’яз з неви онанням ТОВ “У рб дфірма” мов до овор , про ра-

т ра зверн лася до с д з позовом щодо розірвання до овор оренди
землі та повернення її столичній ромаді

На Великдень у столиці співатимуть духовних 
пісень
5 травня християни східно о обряд відзначатим ть найбільше свято —

Вос ресіння Іс са Христа.
Традиційно Вели одню неділю в храмах та молитовних б дин ах сто-

лиці відб д ться свят ові бо осл жіння. Заплановано та ож проведення
за альномісь о о заход з на оди Світло о Христово о Вос ресіння. Та ,
о 14.00 на майданчи біля Київсь ої місь ої державної адміністрації від-
б деться онцерт за часті х дожніх оле тивів столиці. Релі ійні ор аніза-
ції міста проводитим ть д ховні піснеспіви, зо рема ромада римо- ато-
лиць ої цер ви запрош є всіх охочих пар Шевчен а. Крім то о, 5 трав-
ня в пар Івана Фран а відб ватиметься вели е театралізоване дій-
ство — “Фестиваль писано ”. Під час заход меш анці та ості столиці
змож ть побачити орнаменти писано різних ре іонів У раїни.
У Департаменті льт ри інформ ють, що з на оди свята в сіх районах

столиці християнсь і релі ійні ор анізації спільно з РДА ор аніз ють свят-
ові заходи для меш анців мі рорайонів та провед ть свят ові з стрічі з
дітьми із малозабезпечених сімей

Цифра дня

445 900 000 
гривень було використано столичними організаціями й
підприємствами для спорудження житлових будинків у січні—лютому
2013 року 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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“День здоров’я” в Олександрівській лікарні 
пройшов “на ура”
20 вітня рам ах бла одійної а ції “День здоров’я” півтори тисячі и-

ян без оштовно відвідали провідних фахівців Оле сандрівсь ої лі арні.
Зазначений захід за ладі відб вся втретє. За словами оловно о лі а-
ря Оле сандрівсь ої лінічної лі арні Романа Василишина, іль ість час-
ни ів а ції щоро зростає. “Головна мета наших “Днів здоров’я” — на-
дати иянам додат ов можливість зр чний час, вихідний день відві-
дати най ращих фахівців, отримати онс льтації, а в разі необхідності —
й подальше лі вання нашій лі арні”,— за важив пан Василишин. Під
час а ції всі часни и мали змо про онс льт ватися місцевих лі арів,
співробітни ів афедр, завід вачів відділень та спеціалістів вищої валі-
фі аційної ате орії. Пацієнтів приймали ардіоло и, ревматоло и, не-
вроло и, дерматоло и, нефроло и, астроентероло и, терапевти, інфе -
ціоністи, ендо риноло и, хір р и, отоларин оло и, офтальмоло и, іне о-
ло и, роло и та інші фахівці. В “День здоров’я” найбільшою поп лярніс-
тю відвід вачів орист валися офтальмоло и, невропатоло и та лі арі-
ендо риноло и

У столиці покажуть дебюти українських 
кінокласиків
23 та 24 вітня о 19.00 в інотеатрі “Київ” презент ють маловідомі ро-

боти видатних вітчизняних режисерів. По ази відб д ться в рам ах мас-
штабно о прое т “Вели і Корот і Метри”, започат овано о Національ-
ним центром Оле сандра Довжен а та Державним а ентством У раїни з
питань іно, що знайомитиме лядачів із дебютними орот ометражними
роботами ласи ів раїнсь о о інемато рафа. До про рами першої се-
рії по азів, я а с ладається з 2-х бло ів, війшли най ращі дебюти, зняті
в У раїні протя ом 1925—1973 ро ів. Частина стрічо б ли заборонені і
тривалий час лежали на полицях. Серед шістнадцяти відібраних артин є
роботи Оле сандра Довжен а (“Я ід а охання”), Сер ія Параджанова
(“Київсь і фрес и”), Ві тора Греся (“Хто помре сьо одні”), Леоніда Оси и
(“Та, що входить море”), Романа Балаяна (“Злодій”), Ми оли Мащен а
(“Дитина”), Бориса Івчен а (“Антра т”, Кіри та Оле сандра М ратових
(“Весняний дощ”) та інші. Демонстрації відб д ться за часті режисерів та
а торів представлених фільмів. Др а серія по азів старт є восени 2013
ро та охоплюватиме період з 1975 по 1990-ті ро и. Третя серія по аже
вели і орот і метри незалежної У раїни

Київський зоопарк запрошує дітей<чорнобильців
Діти-чорнобильці протя ом місяця змож ть вільно відвід вати столич-

ний зоопар . З 25 вітня по 25 травня цьо о ро для дітей, потерпілих від
Чорнобильсь ої атастрофи, відвід вання Київсь о о зоопар б де без-
платним за пред’явленням підтвердж ючих до ментів. Про це “Хрещати-
” повідомили в адміністрації КП “Київсь ий зоопар ”.
На адаємо, нині звіринець працює з вівтор а по неділю з 9.00 до 19.00,
аси — з 9.00 до 18.00. З 1 травня рафі зміниться: б дні дні зоопар
працюватиме з 9 до 19.00, аси — до 18.00. У вихідні та свят ові дні зоо-
пар б де від ритим для відвід вачів з 9.00 до 20.00, аси працюватим ть
на один менше

Австрійцям представили 
"Київ інвестиційний"
У Відні стартували Дні української столиці
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Дні Києва Відні 22 вітня
старт вали з бізнес-фор -
м , в я ом взяли часть
25 вітчизняних та 70 авст-
рійсь их омпаній. На роз-
с д австрійсь их оле и-
ївсь а деле ація предста-
вила про рам “Київ інвес-
тиційний”, в я ій о ресли-
ла всі страте ічні напрям и
розвит міста та презен-
т вала прое ти, де перед-
бачається часть інвесто-
рів. Розширені презентації
для потенційних партнерів
запропон вали й иївсь і
омпанії.

Столицю України на бізнес�фо�

румі представляє голова КМДА

Олександр Попов та президент Ки�

ївської торгово�промислової пала�

ти Микола Засульський, столицю

Австрії — президент Палати еконо�

міки Відня Брігітте Янк.

Вітчизняні підприємці австрій�

ським колегам підготували пропо�

зиції з різних напрямків — це ви�

робництво найрізноманітнішого

обладнання, енергозбереження, бу�

дівництво, фармація, туризм тощо.

Зокрема серед делегатів з україн�

ської сторони такі підприємства,

як “Київприлад”, “Картографія”,

“Київська домобудівельна компа�

нія”, “Оболонь”, “Фармак”, “Аг�

ронафтохім”, “Київський радіоза�

вод”, Універмаг “Дитячий світ”,

Олександрівська клінічна лікарня,

Міжнародний виставковий центр

та інші.

Очільник міськадміністрації пе�

ред поїздкою до Відня наголосив,

що участь у таких заходах дає мож�

ливість налагодити плідні контакти

між компаніями. “Коли ми форму�

вали Стратегію розвитку Києва до

2025 року, то вивчали досвід Австрії

та Відня зокрема. Особливо цінні

контакти, які ми налагодили. На

рівні керівництва міст є взаємна по�

вага, розуміння і бажання співпра�

цювати. Але важливі й безпосередні

контакти між компаніями та під�

приємствами, і я сподіваюся, що та�

кі зв’язки після бізнес�форуму бу�

дуть налагоджені й ви отримаєте хо�

роших партнерів”,— зазначив

Олександр Попов на зустрічі з пред�

ставниками столичних компаній.

У КМДА впевнені, що після про�

ведення бізнес�форуму можна буде

однозначно говорити про суттєве

посилення партнерських стосунків

між Києвом та Віднем.

Як писав “Хрещатик”, раніше

директор Департаменту промисло�

вості та розвитку підприємництва

Людмила Денисюк повідомляла,

що до участі у бізнес�форумі на�

дійшло 80 заявок. При відборі під�

приємств в першу чергу враховува�

лась ефективність компаній, їх ро�

бота в реальному секторі економі�

ки.

Вчора Олександр Попов також

відвідав міжнародну компанію�гі�

гант “Siemens”, яка випускає автобу�

си на електродвигунах і налагодила

серійне виробництво цього виду

транспорту для австрійської столиці.

До слова, окрім бізнесових захо�

дів, до уваги австрійської публіки

Київ представить і культурні дій�

ства. Зокрема, в концертній залі

“Stadthalle” виступить славнозвіс�

ний Національний заслужений

академічний ансамбль танцю

України імені Павла Вірського. А в

19�му районі столиці Австрії пла�

нується відкриття пам’ятника

українським козакам

До Дня Європи в Києві встановлять
стяги всіх країн�членів ЄС
Поруч із ними на Європейській площі майорітиме й національний
прапор України
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Столиця а тивно от ється до від-
значення Дня Європи. Та , днями
олова КМДА Оле сандр Попов з -
стрівся з послом Європейсь о о Со-
юз в нашій державі Яном Томбін-
сь им. Сторони з одили ор аніза-
ційні моменти та обмінялися ці ави-
ми ідеями щодо проведення цьо о
заход .

Традиційно в передостанню суботу травня на

Хрещатику розгорнеться європейське містечко,

де можна буде дізнатися інформацію про країни

Старого світу, а цього року ще й ознайомитися з

продукцією, яку вони виготовляють.

Головним меседжем свята має стати підписан�

ня Угоди про асоціацію України з ЄС, яке, за

найоптимістичнішими прогнозами, очікується

на кінець 2013 року.

“Наше прохання — наповнити європейськи�

ми символами не тільки свято. Ми б хотіли, щоб

постійно в центрі Європейської площі на флаг�

штоках були прапори всіх 28 країн ЄС та прапор

самого Євросоюзу. Звісно ж, поруч має майорі�

ти і національний стяг України”,— зазначив під

час зустрічі з очільником КМДА посол ЄС в

Україні.

Така ініціатива місту сподобалась, тим біль�

ше, що таку ідею в столиці вже розглядали. “Ми

завжди розглядаємо цю площу як представлен�

ня Європейського Союзу, в тому числі й прапо�

рами,— відзначив Олександр Попов.— Такий

варіант, як ви пропонуєте, ми підготуємо, дода�

мо туди ще флагштоків й до Дня Європи пред�

ставимо місцину саме в такому вигляді”.

Голова КМДА зауважив, що періодично Євро�

пейська площа й так використовується для

брендування інших національних та міжнарод�

них свят. Наприклад, під час Євро�2012 тут було

вивішено стяги 16 країн — учасниць футбольно�

го чемпіонату в Україні.

Також Посол ЄС запропонував привезти до

Києва унікальну експозицію посмішок найвідо�

міших європейців. А ще дипломат ініціює ство�

рення на Хрещатику майданчиків для дискусій.

Як писав “Хрещатик”, раніше голова КМДА

Олександр Попов підписав розпорядження про

затвердження робочого плану підготовки і про�

ведення 18 травня Дня Європи. Координація пи�

тань, пов’язаних із підготовкою і проведенням

Дня Європи, покладена на Департамент громад�

ських комунікацій і на Управління міжнародних

зв’язків і організаційної роботи КМДА.

Торік у Києві День Європи відбувся фактично

напередодні чемпіонату Європи з футболу, тому

до столиці України приїхало дуже багато гостей,

особливо з сусідньої Польщі. Цього року святку�

вання, може, й будуть дещо скромнішими, але,

як запевняють організатори, не менш цікавими.

Зауважимо, Україна — єдина держава — не член

ЄС, в якій на державному рівні відзначається День

Європи.

День Європи — це символ започаткування но�

вої успішної моделі мирної співпраці між держа�

вами, що ґрунтується на спільних цінностях та ін�

тересах. Рішення щодо відзначення цього дня в

ЄС було прийнято у 1985 році на Саміті Ради ЄС

у Мілані. До 1997 року це свято мало переважно

культурно�мистецьку спрямованість та носило

обмежений характер. У 1997—1998 рр. до святку�

вання Дня Європи долучилися й держави�канди�

дати на вступ до Євросоюзу. В цих країнах святку�

вання набуло певного політичного забарвлення і

було спрямоване на формування громадської

думки стосовно підтримки вступу до ЄС

Вітчизняні підприємці повезли до Відня бізнес-пропозиції для австрійсь их інвесторів
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До Дня Європи на Європейсь ій площі в столиці встановлять стя и всіх раїн-членів ЄС і національний
прапор У раїни



Тенденції

Ділові новини
Україна на сьомому місці 
у світі серед виробників 
чавуну
У раїна в першом варталі

2013 ро посіла 7-е місце в сві-
товом рейтин виробни ів чав -
н , збільшивши виробництво на
2,1 % — до 7,268 млн тонн. Про
це повідомляє Всесвітня асоці-
ація виробни ів сталі (World Steel
Association).
Раніше, за підс м ами люто о,

У раїна оп стилася з 7- о на 8-е
місце в світовом рейтин ви-
робни ів чав н , с оротивши ви-
робництво на 2,5 %. У березні
2013 ро порівняно з березнем
2012 ро У раїна збільшила ви-
робництво чав н на 1,5 % — до
2,511 млн тонн, посівши 7-е міс-
це за виробничими рез льтатами
місяця.
За алом за підс м ами першо-
о вартал 2013 ро найбіль-
шим світовим виробни ом чав н
з по азни ом 178,224 млн тонн
(+8,1 %) залишився Китай. До де-
сят и найбільших виробни ів
війшли Японія (+2,9 %, 20,554
млн тонн), Росія (-1,1 %, 12,564
млн тонн), Індія (+5,5 %, 12,317
млн тонн), Південна Корея (-6,8
%, 9,718 млн тонн), США (-5,2 %,
8,056 млн тонн), У раїна (+2,1 %,
7,268 млн тонн), Німеччина (+1,1
%, 6,891 млн тонн), Бразилія (-4
%, 6,486 млн тонн) і Тайвань
(+2,6 %, 2,907 млн тонн).
За альний обся виробництва

чав н в 38 раїнах світ в першо-
м варталі 2013 ро порівняно з

анало ічним періодом 2012 ро
збільшився на 4,3 % — до
290,633 млн тонн

Ціни на бензин і дизпальне
мають знизитися

Міністерство енер ети и та в -
ільної промисловості У раїни до-
мовилося з нафтотрейдерами
про зниження ціни на соціальні
види палива — бензин мар и А-
95 і дизельне паливо.
Про це заявив міністр Ед ард

Ставиць ий на брифін в Мін-
енер ов ілля, передає УНІАН.
"Ми домовилися з нафто-

трейдерами про зниження цін на
соціальні мар и пально о — А-95
і дизельне пальне. До інця по-
точно о місяця ми опрацюємо
зміни до форм ли (форм вання
ціни. — Ред.), врах ємо інфля-
ційн й інвестиційн с ладов . Ці-
ни повинні б ти знижені до то о
рівня, про я ий ми раніше домо-
влялися",— с азав пан Ставиць-
ий.
Водночас міністр зазначив, що

справедлива ціна на А-95, на йо-
о д м , знаходиться в межах
10,5—11 рн за літр, одна зараз
пра тично всі часни и рин "ви-
йшли за ці межі".
"Ми не вима аємо зниження ці-

ни на всі сорти, ми впливатиме-
мо тіль и на соціальні види паль-
но о",— с азав Е. Ставиць ий та
пояснив, що міністерство не має
намір впливати на зростання цін
на пальне премі м- лас

"Люфтганза" страйкує: 
рейси скасовуються
Через страй працівни ів ні-

мець а авіа омпанія "Люфт анза"
с ас вала в понеділо , 22 вітня,
майже всі рейси всередині раїни
і в Європі. Я повідомляють євро-
пейсь і ЗМІ, із запланованих
1720 рейсів старт вало лише 32.
Страй призвiв і до с ас вання
дев'яти рейсiв иївсь о о на-
прям , зо рема до/з Мюнхена,
Фран ф рта-на-Майнi та Дюс-
сельдорфа.
Одноденний, та званий попе-

редж вальний, страй б в о оло-
шений профспіл ою 19 вітня і є
звичайною та ти ою, я ви орис-
тов ють для підвищення тис в
пере оворах про зарплат . 17
вітня ерівництво омпанії відхи-
лило вимо профспіл и про під-
вищення заробітної плати для 33
тисяч працівни ів на 5,2 % на на-
ст пний рі і про надання арантій.
Авіа омпанія "Люфт анза" є

найбільшою в Німеччині і др ою
за величиною в Європі. Керiвниц-
тво авiаперевiзни а здiйснює по-
лiти с орочення зарплат, щоб
поратися зi зростанням цiн на
авiацiйне пальне i з он ренцiєю
з бюджетними авiа омпанiями та
з іншими вели ими авiаперевiз-
ни ами

Введення спецмит на імпорт
гібридних авто призупинено

Міжвідомча омісія з міжнарод-
ної тор івлі змінила своє рішення

від 28 вітня 2012 ро й тимча-
сово припинила до 28 люто о
2014 ро введення спеціальних
мит на автомобілі, що мають іб-
ридн силов станов .
Про це йдеться в повідомленні,

оп блі ованом в азеті "Урядо-
вий р'єр" 20 вітня. "Спеціальні
заходи не застосов ються до ім-
порт в У раїн нових автомобілів
ле ових та інших моторних
транспортних засобів, призначе-
них переважно для перевезення
людей ( ате орія М1), із дви -
ном вн трішньо о з орання з іс -
ровим запаленням, з робочим
об'ємом циліндрів дви на понад
1000 б. см, але не більш я
2200 б. см, що мають ібридн
силов станов ",— зазначаєть-
ся в повідомленні.
На адаємо, Міжвідомча омісія

з міжнародної тор івлі хвалила
рішення про введення спеціаль-
них мит на імпорт автомобілів
розмірі 6,46 % на автомобілі з
об'ємом дви на понад 1000 б.
см, але не більш я 1500 б. см,
і 12,95 % на автомобілі з об'ємом
дви на понад 1500 б. см, але
не більш я 2200 б. см. Рішення
наб ло чинності 14 вітня 2013
ро . З ідно з рішенням омісії,
спецмита введені стро ом на 3
ро и.
Разом із тим, автоімпортери в

У раїні на олош вали на можли-
вості пере ляд своєї модельної
політи и бі автомобілів, я і не
оподат ов ватим ться спеціаль-
ними митами

Для реєстрації нерухомості
введуть електронні черги
Державна реєстраційна сл жба

має намір вести еле тронн сис-
тем правління чер ою. Про це
с азано в повідомленні прес-
сл жби "У рдержреєстр ".
Голова сл жби Дмитро Ворона

на нараді Міністерства юстиції,
"У рдержреєстр " і Державно о
а ентства земельних рес рсів з
питань держреєстрації прав на
нер хомість Донець відзна-
чив, що зараз сл жба проводить
всі необхідні заходи, щоб ма си-
мально спростити й зробити ом-
фортним обсл ов вання відді-
леннях реєстрації.
"Хоч зазначити, що після над-

ходження звернень і с ар сто-
совно чер відділеннях реєстра-
ції Кабінетом Міністрів хвалено
рішення про виділення оштів для
територіальних ор анів держав-
но о реєстр на за півлю еле -
тронних систем правління чер-
ою, я і б де встановлено всіх
проблемних точ ах",— с азав пан
Ворона.
За півля цих систем б де

здійснюватися Мін'юстом я о-
ловним розпорядни ом бюджет-
них оштів.
У цілом план ється встанови-

ти 29 та их систем. Та ож
"У рдержреєстр" має намір об-
ладнати відділи вели их міст
веб- амерами до інця серпня.
Водночас Дмитро Ворона по-
просив Кабінет Міністрів збіль-
шити бюджетне фінанс вання

сво о відомства через значне
зростання іль ості звернень
ромадян

В Україні почали виробляти
більше коньяку

Виробництво онья і бренді в
У раїні в січні-березні 2013 ро
зросло на 32,7 % — до 0,9 млн
дал порівняно з анало ічним пе-
ріодом мин ло о ро . Я повідо-
мила Держсл жба статисти и, в
березні поточно о ро вироб-
ництво онья і бренді збільши-
лося на 46,2 % — до 0,5 млн дал
порівняно з лютим 2013 ро і на
28,6 % порівняно з березнем ми-
н ло о ро . Виробництво оріл-
и із вмістом спирт менш я
45,4 % за три місяці 2013 ро
с оротилося на 9,3 % — до 7,1
млн дал порівняно з анало ічним
періодом мин ло о ро . В бе-
резні 2013 ро порівняно з лю-
тим виробництво оріл и збіль-
шилося на 21,8 % — до 7,1 млн
дал, а порівняно з березнем
2012 ро с оротилося на 17,6
%. Виробництво лі ерів та інших
спиртних напоїв за 1-й вартал
2013 ро збільшилося на 1,1
% — до 2,4 млн дал порівняно з
анало ічним періодом мин ло о
ро . В березні 2013 ро вироб-
ництво лі ерів та інших спиртних
напоїв збільшилося на 37,7 % —
до 1 млн дал порівняно з лютим
поточно о ро і с оротилося на
0,6 % порівняно з березнем 2012
ро

Пам’ятник 
Магдебурзькому
праву підсвітять 
в 3D
Корейці пропонують 
найсучасніше освітлення 
для Києва
Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Питання освітлення для столиці д же а т альне, й місь-
а влада постійно ш ає нові можливості де оративно
та виш ано підсвітити в лиці та об’є ти Києва. Цьо о
раз з ори інальною ініціативою для столиці У раїни ви-
ст пила орейсь а омпанія — світовий лідер вироб-
ництві освітлювально о обладнання MKW GigaTera.

В освітленні Києва застосують найсучасніші технології. Як повідомили

"Хрещатику" в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва

КМДА, таку пропозицію під час зустрічі з директором профільного струк'

турного підрозділу Людмилою Денисюк висловило керівництво ТОВ "ГА'

ЛЕД'Україна" — офіційного представника світового лідера у виробництві

освітлювального обладнання корейської компанії MKW GigaTera.

"Наша компанія буде рада співпраці з Київською міською державною ад'

міністрацією в проектах освітлення міста сучасними, довговічними і еколо'

гічно чистими приладами, які зекономлять електроенергію і прикрасять йо'

го вигляд, підтвердивши статус однієї з найкрасивіших європейських сто'

лиць",— сказав директор ТОВ "ГАЛЕД'Україна" Михайло Малий.

Так, компанія запропонувала за власний кошт підсвітити якийсь об’єкт у

місті. За словами пані Денисюк, за попередніми домовленостями, це буде

пам’ятник Магдебурзькому праву біля Набережного шосе.

Декоративне освітлення пам’ятника планують облаштувати до святкуван'

ня 1025'річчя Хрещення Київської Русі, яке урочисто відбудеться в Києві

наприкінці липня. Поки ж фахівці компанії зроблять необхідні заміри для

того, щоб в головному офісі в Кореї інженери попередньо підготували 3D'

проекцію об’єкта.

"Безперечно, освітлення для Києва — справа актуальна, йдеться про вули'

ці чи двори, ландшафтні об’єкти чи пам’ятки архітектури. Якщо пропоно'

вані технології дійсно забезпечують економічну вигоду, екологічну безпеку,

естетичний вигляд та комфорт для мешканців, то нам це цікаво. Тому ми

згодні реалізувати пілотний проект, аби, як то кажуть, не купувати кота в

мішку, а побачити все це в реальності",— зазначила Людмила Денисюк.

За словами представників компанії, вони володіють унікальною запатен'

тованою NMBF'технологією вузькоспрямованого світлового потоку — світ'

ло потрапляє лише туди, куди потрібно. Лампи виробника мають цілу низ'

ку інших переваг: значна економія споживання електроенергії (не менше,

ніж у 3 рази) при кращій світловіддачі; довговічність (не менше 50 000 годин

безперервного використання); екологічна безпека — відсутнє ультрафіоле'

тове та інфрачервоне випромінювання; пожежна безпека — прилади значно

менше нагріваються тощо. Крім того, обладнання має естетичний вигляд,

наприклад, вуличні ліхтарі у вигляді метеликів чи птахів, а світло комфорт'

не та не засліплює. Прилади пропонуються для найширшого використан'

ня — від кухні чи кабінету до вулиці, підземного переходу, ландшафтного

об’єкта, стадіону чи аеропорту
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Міська влада виступає за введення мораторію на будівництво 
багатоповерхівок у середмісті

Ні — висоткам у центрі Києва!

Олександр Попов 
відстоюватиме інтереси Києва

Висотна забудова біля Софії Київ'

ської на розі вулиці Стрілецької та

Георгіївського провулку стала наріж'

ним каменем не тільки для влади,

яка виступає проти незаконної забу'

дови на цьому місці, а й для киян.

Міська влада намагається припи'

нити забудову, виграє суди, проте

останні судові рішення виявляються

не на користь столиці.

"Щодо будівництва біля Софії Ки'

ївської, то столична міськдержадмі'

ністрація робить все можливе для

того, щоб не було питань, пов'яза'

них із незаконними забудовами, тим

більше — із висотними забудовами

на території Софії Київської. Це пи'

тання має вже давню історію, і в

правовому плані воно дійсно не

просте. Ми не один раз зверталися

до різних судових інстанцій, вигра'

вали ці справи. Але, на жаль, остан'

нє рішення було не на нашу ко'

ристь",— заявив у коментарі "Хре'

щатику" голова КМДА Олександр

Попов.

Проте очільник міськадміністра'

ції все'таки переконаний, що "треба

приймати рішення з урахуванням

інтересів Києва та національних ін'

тересів України".

"Тому наші подальші кроки будуть

пов'язані з відстоюванням позицій

щодо недопущення забудови біля

Софії Київської, і вважаю, що ця

справа повинна бути вирішена по'

зитивно",— пообіцяв Олександр

Попов.

"Висотний" мораторій

Вплинути на ситуацію могла би

Київрада, проте ще в лютому цього

року депутати "успішно" провалили

голосування про введення мораторію

на забудову в буферній зоні Києва.

Причина — помилки в документі,

який винесли на порядок денний се'

сії. Проте такі помилки можуть доро'

го коштувати киянам. За словами ак'

тивістів, які виступають проти цієї

висотки, її будівництво може пошко'

дити фундамент Софіївського собору.

Справа дійшла вже й до Міністер'

ства культури. Зокрема, як заявив мі'

ністр культури Леонід Новохатько,

його відомство ініціюватиме повтор'

ний розгляд проекту цього питання

Київрадою. "Ми внесли пропозицію

щодо мораторію на забудову в бу'

ферних зонах на сесію Київради.

Але, на жаль, Київрада не проголо'

сувала за нього. Тому ми будемо іні'

ціювати повторний розгляд — на всі

1000 відсотків",— зазначив пан Но'

вохатько у коментарі "Хрещатику".

В Київраді сподіваються розгля'

нути проект рішення про накладен'

ня мораторію на забудову буферних

зон у столиці відзразу після його

остаточного узгодження.

Як повідомив "Хрещатику" голова

постiйної комiсiї Київради з питань

земельних відносин, містобудування

та архітектури Анатолій Шевченко,

залишаються відкритими питання

зокрема щодо переліку буферних

зон. "Треба зробити деякі коригуван'

ня в проекті рішення, вони не дуже

значні, але дуже суттєві для розвитку

міста. А тоді вже можна спокійно йо'

го приймати. Ми на комісії підтри'

муємо це рішення і рекомендуємо

його до прийняття",— відзначив він.

Пан Шевченко пояснив, що, при'

міром, до переліку буферних зон по'

трапила Львівська площа, і відповід'

но — підходи до метро "Львівська

брама". А деякі зони, зокрема Подо'

лу, — навпаки, зникли з переліку.

Наразі, за словами Анатолія Шев'

ченка, проект все ще доопрацьовує

суб’єкт подання — Департамент міс'

тобудування та архітектури. При

цьому процес узгодження змін три'

ває вже чотири місяці: "У нас по

цьому питанню дивні речі роблять'

ся. В минулому році Головархітекту'

ра підготувала цей проект рішення,

його подивились, було дуже багато

зауважень, передали на доопрацю'

вання, знову вони зробили, й зно'

ву — зауваження".

Анатолій Шевченко також пові'

домив, що він звернувся до головно'

го архітектора Києва Сергія Цело'

вальника з проханням прискорити

узгодження відповідного проекту рі'

шення.

"Прийняття мораторію — це

принципове питання. Безумовно,

що голосувати за цей документ по'

трібно. Особисто я не розділяю по'

зиції, яка призвела до того, що депу'

тати не проголосували за мораторій

минулого разу. Треба голосувати, а

нам, відповідно, виконувати свої зо'

бов'язання перед киянами",— наго'

лошує Олександр Попов.

Не більше дев’яти поверхів 
у центрі

Розробники нового столичного

генплану вперше запропонували

взагалі заборонити висотки у цен'

тральній історичній частині Києва.

Це передбачено зокрема новим Ген'

планом до 2025 року, який повинна

затвердити Київрада.

"Вперше за практику розробки

генпланів запропоновано заборони'

ти будівництво будівель підвищеної

поверховості та висотних об'єктів у

центральній історичній частині міс'

та. На сьогоднішній день такої забо'

рони не існує, тому виступати проти

запропонованих нами інновацій мо'

жуть хіба особи, які мають суто мер'

кантильний інтерес у забудові цен'

тру столиці.

В проекті Генплану Києва ми об'

межили новобудови по всій історич'

ній частині столиці 9'ма поверхами.

Але, можливо, на тому ж історично'

му Подолі й цього забагато, оскільки

на його окремих територіях висот'

ність не перевищує 3—4 поверхи.

Київрада вже прийняла рішення

про створення плану зонування (зо'

нінгу) території столиці. Київ буде

розмежовано на зони, в кожній з яких

встановлюватимуться конкретні умо'

ви та обмеження для містобудування

за принципом сумісності нового бу'

дівництва з уже існуючими поряд

спорудами. Зонінгом буде прописано

регламенти для кожного кварталу чи

мікрорайону — щільність забудови,

функціональне призначення майбут'

ніх ділянок, відсоток зелених наса'

джень тощо. В зонах історико'куль'

турних архітектурних заповідників не

може бути ані нового будівництва, ані

навіть реконструкції — лише рестав'

рація чи реабілітація, тобто — випи'

суватимуться реставраційні завдання

на кожен будинок, які погоджувати'

муться з державним органом охорони

пам’яток",— повідомив у коментарі

"Хрещатику" начальник КО "Інститут

Генерального плану м. Києва" Сергій

Броневицький.

Раніше пан Броневицький висло'

вив припущення, що новий Генплан

може бути затверджений Київрадою

до середини літа або восени цього

року
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Ірина ВАСИЛЕВСЬКА,
Дана ТАРАСОВА,
Марта КОХАН
"Хрещатик"

Київ план є ввести повн заборон на б дівництво об'-
є тів підвищеної поверховості та висотних об'є тів
центрі. Це передбачено зо рема новим Генпланом до
2025 ро , я ий повинна затвердити Київрада. Наразі
висотне б дівництво в центральній частині міста про-
довж ється. А зведення дея их об’є тів навіть за рож є
національним святиням. "Хрещати " з’ясов вав, що по-
трібно зробити, щоб виправити сит ацію.

На адаємо, в липні 2007 ро Київрада затвердила прое т земле-
строю щодо відведення ТОВ "До ас" в оренд на 5 ро ів ділян и пло-
щею 0,23 а за рах но місь их земель. З одом почалася низ а с до-
вих перипетій. За даними Головно о правління земрес рсів КМДА,
нормативна рошова оцін а ділян и станом на 05.09.2007 ро с ла-
дала майже 14 мільйонів ривень. Відповідно до до овор , фірма має
передати міст 20 % за альної площі вартир поб дованом б дин-
. Річна орендна плата за ділян становить 4 % від її нормативної

оцін и. При цьом Міністерство льт ри заявляє, що не має жодно-
о вплив на б дівництво ба атоповерхів и біля Софії Київсь ої, ос-
іль и ділян и біля пам'ятни а архіте т ри входять до омпетенції Ки-
ївради.
26 люто о ц. р. Вищий осподарсь ий с д зобов'язав Київрад ви-

ділити ділян землі біля Софії Київсь ої для б дівництва ба атопо-
верхів и. Е сперти в аз ють, що заб дова б ферної зони дов ола за-
повідни а неза онна і призведе до йо о ви лючення зі спис об'є -
тів, що охороняються ЮНЕСКО.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”
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Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Нещодавно в імназії між-
народних відносин № 323
Дарниць о о район сто-
лиці відб лося щорічне
свято “Гордість і надія
імназії”, присвячене на-
ородженню призерів все-
раїнсь их, місь их,

районних чнівсь их пред-
метних олімпіад, на ово-
дослідниць их робіт Малої
а адемії на У раїни, пе-
реможців спортивних зма-
ань та м зичних он р-
сів. Та ож на заході но-
мінаціях “Педа о ічна
майстерність” та “Моє по-
ли ання — діти” відзна-
чили вчителів імназії.

75 учнів гімназії № 323 стали пе�

реможцями районних олімпіад з

української мови та літератури, іс�

торії, англійської мови, географії,

фізики, хімії, біології, світової літе�

ратури, російської мови, інформа�

тики, комп’ютерної графіки, обра�

зотворчого мистецтва, правознав�

ства. Зокрема в номінації “Інтелек�

туальна еліта гімназії” нагородили

45 учнів, у номінації “Творчі досяг�

нення року” — 19 школярів, у номі�

нації “Гімназійна еліта самовряду�

вання” — 11 дітей.

Найбільшу кількість призових

місць посіли учень 10�А класу Ан�

тон Наговіцин, учні 11�А класу

Максим Леонтєв, Валерій Сергє�

єв та Марія Негінська, учениця

11�Б класу Єлизавета Тимошенко

й учениця 9�В класу Анастасія

Чубук.

Привітати зі святом кращих гім�

назистів завітали заступник голови

Дарницької районної в м. Києві

державної адміністрації Василь

Дзюба, президент Міжнародного

освітнього фонду імені Ярослава

Мудрого Валентина Стрілько, го�

ловний спеціаліст відділу виховної

роботи Вікторія Бекещенко та бать�

ківська громадськість на чолі із за�

ступником голови батьківської ра�

ди Валерією Лойко.

Доброю традицією гімназійної

родини стало вшанування найкра�

щих і найталановитіших педагогів в

номінаціях “Педагогічна майстер�

ність”, в якій відзначили 18 учите�

лів, та “Моє покликання — діти”,

визнання в якій отримали 16 учите�

лів. Дочка письменника Анатолія

Михайленка Оксана Гуцул радо по�

дарувала кращим учителям гімназії

збірку свого батька “Магія місячно�

го затемнення”. “Запалити зірку та�

ланту й зробити її непогасною —

нелегка справа, до якої докладають

зусиль усі разом: учителі, учні, бать�

ки”,— зазначила вона.

Слова вдячності переможцям та

вчителям за те, що своєю наполег�

ливою працею й досягнутими

значними результатами прослав�

ляють свій район та рідну гімна�

зію, висловив на святковому захо�

ді заступник голови Дарницької

РДА Василь Дзюба. “Щиро вітаю

обдаровану молодь, усіх тих, хто в

нелегких випробовуваннях вибо�

ров перемогу, утвердив невтомну

працю свого наставника�вчителя,

— підкреслив він. — Приємно ба�

чити ваші розумні очі й натхненні

обличчя. Нехай ця перемога буде

не останньою у вашому житті, хай

за цими досягненнями в навчанні

буде ще багато перемог!”.

Від імені всіх призерів до педаго�

гів звернулася лідер учнівського

самоврядування, учениця 11�А

класу Надія Кича. “Вчителі приве�

ли нас на вершину успіху й запали�

ли бажання ґрунтовно вивчати

предмети, працювати на результат.

І я, будучи на порозі студентського

життя, передаю естафету успіху

тим, хто буде йти слідом, виборю�

ючи призові місця, захищаючи

честь гімназії та підтверджуючи

високий рівень освіти”,—

зазначила одинадцятикласниця.

“Здобутками наших учнів пишає�

ться вся гімназія,— розповіла ди�

ректор школи Алла Георгіївна Жу�

кова, вітаючи гімназистів.— Ба�

жаю вам нових, ще кращих досяг�

нень і перемог!”

Притулок для вуличних 
тварин збудують цього року

Ірина ВАСИЛЕВСЬКА
“Хрещатик”

На сьо одні на території
Києва наліч ється близь о
12 тисяч безприт льних
соба . Протя ом мин ло о
ро б ло відловлено по-
над 6 тисяч тварин. З них
лише 166 вдалося при-
лашт вати новим оспода-
рям. Що очі є чотирино-
их безхатчен ів цьо о ро-
— “Хрещати ” дізнавав-

ся ом нальном підпри-
ємстві “Прит ло для тва-
рин”.

Щоб гуманно урегулювати кіль�

кість безпритульних тварин на ву�

лицях столиці, міська влада спіль�

но з міжнародними організаціями

постійно проводить відповідні за�

ходи. Так, лише протягом 2012 ро�

ку простерилізовано понад 7 тисяч

собак, що в півтора рази більше,

ніж у 2011 році. Окрім того, разом

з німецькими волонтерами у сто�

лиці проводилися соціальні акції з

популяризації одомашнення тва�

рин.

Як стало відомо “Хрещатику”,

вже сьогодні завершується експер�

тиза проекту “Центр захисту тва�

рин”, який планують збудувати

найближчим часом у Дарницькому

районі на вул. Автопарковій. “Ми�

нулого року за спеціальним фондом

наше підприємство було профінан�

совано на 392 тисячі гривень. Ці

кошти пішли на розробку проект�

но�кошторисної документації

об’єкта “Центр захисту тварин”.

Зараз документація знаходиться на

експертизі. За отриманими виснов�

ками розпочнемо будівництво Цен�

тру, яке, сподіваємося, закінчиться

вже у цьому році”,— розповів ди�

ректор комунального підприємства

“Притулок для тварин” Тарас

Смурний.

Новостворений Центр буде роз�

рахований на утримання 1,5 тисячі

тварин. Розміститься він неподалік

Бортничів — на лівому березі сто�

лиці. Будівля стоятиме на території

площею понад гектар, довкола

якої зростає ліс. Тож киянам гавкіт

собак не заважатиме. “Також в ме�

жах притулку буде створено вете�

ринарну клініку, в облаштуванні

якої нам обіцяв допомогти Ні�

мецький союз захисту тварин”,—

додав пан Смурний. Він також за�

пропонував один із шляхів змен�

шення кількості собак на вули�

цях — це їхнє одомашнення. “До�

поможе у вирішенні цієї проблеми

розміщення соціальної реклами

щодо наявності у притулку собак,

які чекають на свого господаря”,—

зазначив Тарас Смурний.

Зауважимо, за даними КП “При�

тулок для тварин”, протягом 2012

року у Києві стерилізовано 7 тисяч

собак. Виловлено 139 агресивних та

тих, які покусали людей. Також пра�

цівники підприємства збирають за�

гиблих тварин у місті. Відповідно за

рік зібрано 456 таких собак, з них

частина — з підозрою на отруєння.

Усіх їх кремують у печі, що знахо�

диться на території притулка в смт.

Бородянка

Одразу після експертизи проектної документації розпочнеться 
зведення будівлі

Фотофакт

БлаговістВ гімназії № 323 
вшанували кращих 
учнів та вчителів
Під час урочистостей переможці олімпіад, конкурсів і змагань 
та найталановитіші педагоги отримали нагороди

У Ботанічному саду 
ім. М. М. Гришка 
зацвіли магнолії

Цьогоріч попри затяжну зиму магнолії зацвіли практично без запізнен�

ня — з 15 квітня. Про це “Хрещатику” розповіла кандидат біологічних на�

ук, провідний спеціаліст відділу дендрології та паркознавства Національно�

го ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України Надія Трофименко.

За її словами, загалом у саду росте 13 видів магнолій і стільки ж декоратив�

них форм цих рослин, серед яких лілія квіткова, Суланж. “Сад магнолій у

нас було закладено в 1966 році,— розповіла вона.— Спочатку в квітні зацві�

тає біла магнолія, а в травні — червні — рожева. Появу одних видів цвіту

магнолій змінює інший. Останнім у червні цвіте тюльпанове дерево. Кожен

вид магнолій має свій аромат — зазичай солодкий і приємний на запах”. За

словами пані Надії, серед інших рослин у ботсаду незабаром мають розквіт�

нути форзиції, потім сакура, декоративна яблуня і вже ближче до 9 трав�

ня — бузок.

Нагадаємо, що Ботанічний сад імені М. М. Гришка працює щодня з 8.30

до 19.00. Вартість вхідного квитка: для дорослих — 20 грн, для школярів —

10 грн. Для пенсіонерів і дошкільнят вхід безкоштовний

Інформація “Хрещатика”

Священномученик 
Григорій V, Патріарх
Константинопольський
Священном чени Гри орій V, Патріарх Константино-
польсь ий, тричі обіймав афедр (1797 — 1799,
1806 — 1808, 1819 — 1821). На той час Греція переб -
вала під важ им т рець им нітом. Ба ато патріотично
налаштованих ромадян жили надією знов завоювати
державн незалежність. Вони знаходили діяльн й авто-
ритетн підтрим м жньо о борця за свобод своєї
бать івщини — свято о Патріарха Гри орія V.

Його зв’язки з грецькими пат�

ріотами з’ясувалися тільки після

того, як Олександр Іпсіланті пе�

рейшов зі своїм військом річку

Прут проти султана Махмуда.

Один із друзів святителя радив

йому бігти з Константинополя до

Мореї. Святитель відповів на це:

“Я передчуваю, що риби Босфору

будуть їсти моє тіло, але я помру

спокійно в ім’я порятунку моєї

нації”.

У день Святої Пасхи — 10 квіт�

ня 1821 святого Патріарха схопи�

ли і повісили на воротах Патріар�

хії, а потім кинули тіло в море.

Грецькі моряки помітили міс�

це, де було кинуто тіло святителя,

знайшли його і на кораблі кефа�

лонійского капітана Макрі Скла�

воса під російським прапором до�

ставили до Одеси. Там у грецькій

Троїцькій церкві тіло святителя було поховано 19 червня 1821. З Москви

для мощей священномученика було надіслано патріарше облачення і мит�

ру з хрестом, що належали святому патріарху Никону (1652 — 1658).

У 1871 році за клопотанням грецького уряду дозволено було перенести

мощі святителя Григорія з Одеси до Афін до торжества п’ятдесятиріччя не�

залежності Греції. На честь священномученика Григорія в Афінах була скла�

дена особлива служба. Його подвиг сповістив про торжество християнства

у відродженій Елладі

Інформацію надано Синодальним відділом 
Української Православної Церкви

Привітати зі святом ращих імназистів до навчально о за лад завітав заст пни олови Дарниць ої РДА Василь Дзюба

Дире тор імназії Алла Ж ова вр чає відзна чню 6-А лас Оле сію
Левиць ом

Виплата компенсацій 
та допомог чорнобильцям у Києві 

Програми соцзахисту Категорії громадян Розмір виплат 

Компенсація вартості
продуктів харчування:   

І категорія  
ІІ категорія 

332 грн 
166 грн

Одноразова компенсація за
шкоду, заподіяну здоров'ю
ліквідаторам аварії на ЧАЕС

інвалідам І групи  
інвалідам ІІ групи
інвалідам ІІІ групи 

379,30 грн 
284,40 грн 
189,60 грн

Щорічна одноразова
допомога на оздоровлення

громадянам І категорії:
інвалідам І і ІІ групи
інвалідам ІІІ групи
громадянам ІІ*А категорії
громадянам ІІ*Б категорії
громадянам ІІІ*А категорії

120,00 грн 
90,00 грн  
100,00 грн 
75,00 грн  
75,00 грн

Щомісячна виплата на
кожну дитину шкільного
віку

Батькам та опікунам
дитини, яка евакуйована із
зони відчуження або
народилась після 26 квітня
1986 року від батька, який
на час настання вагітності
матері має підстави
належати до категорій І
або ІІ або матері, яка на
час настання вагітності або
під час вагітності має
підстави належати до
категорій І або ІІ

16,50 грн

Виплата компенсації на
постраждалих дітей, які не
відвідують дитсадок та
школу

Батькам 163,44 грн

Довід а. Виплата Києві омпенсацій та допомо особам, я і по-
страждали внаслідо Чорнобильсь ої атастрофи, здійснюється відпо-
відно до За он У раїни "Про Державний Бюджет У раїни на 2013 рі "
та на аз Міністерства соціальної політи и У раїни № 35 від
31.01.2013 ро .
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5Хрещатик 23 квітня 2013 року

ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №42 (1170)

ВІВТОРОК,
23 квітня
2013 року

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року
№ 3/9060 “Про бюджет міста Києва на 2013 рік”
Рішення Київської міської ради № 102/9159 від 17 квітня 2013 року

Відповідно до статей 23, 78, 108 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 05 квітня 2013 року № 469 “Про схвалення проекту рішення Київської
міської ради “Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 “Про бюджет міста Києва на
2013 рік”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року
№ 3/9060 “Про бюджет міста Києва на 2013 рік” такі зміни:

1.1. У пункті 1:
1.1.1. У підпункті 1.1 цифри “18 541 325,58”, “2 780 149,6” замінити

цифрами “20 088 894,68”, “4 276 718,7” відповідно.
1.1.2. Доповнити підпункт 1.1 новим підпунктом 1.1.15:
“1.1.15. На погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову

енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення,
що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка ви(
никла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та
послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам,
що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи
місцевого самоврядування — 1 496 569,1 тис. гривень.”.

У зв’язку з цим підпункти 1.1.15(1.1.16 вважати відповідно підпункта(
ми 1.1.16(1.1.17.

1.1.3. У підпункті 1.2 цифри “2 446 544,18” замінити цифрами 
“3 994 113,28”.

1.2. У пункті 2 цифри “19 003 243,74”, “15 100 369,6”, “3 902 874,14”
замінити цифрами “20 550 812,84”, “15 110 011,4”, “5 440 801,44” відпо(
відно.

1.3. У пункті 3 цифри “994 411,8” замінити цифрами “984 770,0”.
1.4. У підпункті 3.1 пункту 3 цифри “838 411,8” замінити цифрами 

“828 770,0”.
1.5. У пункті 4 цифри “1 454 329,96” замінити цифрами “1 444 688,16”.
1.6. У підпункті 4.2 пункту 4 цифри “838 411,8” замінити цифрами 

“828 770,0”.
1.7. Підпункти 6.1, 6.2 пункту 6 рішення викласти в такій редакції:
“6.1. Субвенція з бюджету міста Києва в частині виконання Програми

економічного і соціального розвитку міста Києва на 2013 рік місцевому
бюджету:

6.1.1. Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської об(
ласті на:

капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг у с.  Креничі Обухів(
ського району в сумі 2 122,4 тис.  гривень;

капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг у с. Підгірці Обухів(
ського району в сумі 4 150,1 тис.  гривень.

6.1.2. Субвенція з бюджету міста Києва в частині виконання Програми
економічного і соціального розвитку міста Києва на 2013 рік місцевому
бюджету Ходосівської сільської ради Києво(Святошинського району Київ(
ської області на капітальний ремонт та нове будівництво автошляхів у 
с.  Ходосівка Києво(Святошинського району в сумі 227,5 тис.  гривень.

6.2. Інші додаткові дотації (з бюджету міста Києва місцевим бюджетам
Київської області на оздоровлення дітей) в сумі 500,0 тис. гривень, а са(
ме:

Підгірцівській сільській раді Обухівського району — у сумі 200,0 тис.
гривень;

Ревненській сільській раді Бориспільського району — у сумі 100,0 тис.
гривень;

Гнідинській сільській раді Бориспільського району — у сумі 100,0 тис.
гривень;

Щасливській сільській раді Бориспільського району — у сумі 100,0 тис.
гривень”.

1.8. Виключити пункт 7 та підпункт 17.11 пункту 17 рішення.
1.9. У пункті 12 цифри “6 753 930,38” замінити цифрами 

“6 769 529,78”.
1.10. Пункт 19 викласти у такій редакції:

“19. Визначити:
19.1. Підгірцівську сільську раду Обухівського району Київської облас(

ті виконавцем Програми економічного і соціального розвитку міста Києва
на 2013 рік в частині:

капітального ремонту та нового будівництва автодоріг у с. Креничі
Обухівського району,

капітального ремонту та нового будівництва автодоріг у с. Підгірці Обу(
хівського району.

19.2. Ходосівську сільську раду Києво(Святошинського району Київ(
ської області виконавцем Програми економічного і соціального розвитку
міста Києва на 2013 рік в частині капітального ремонту та нового будів(
ництва автошляхів у с. Ходосівка Києво(Святошинського району.

19.3. Що виконавці таких програм, як:
“Міська цільова комплексна програма профілактики та протидії зло(

чинності в м. Києві “Безпечна столиця” на 2012(2015 роки”,
“Міська цільова програма сприяння в забезпеченні діяльності судів за(

гальної юрисдикції та інших судових органів у місті Києві на 2011(2015
роки”,

“Програма поліпшення організації підготовки громадян до військової
служби, приписки до призовної дільниці, призову на строкову військову
службу та військово(патріотичне виховання молоді на 2011(2015 роки”,

“Програма інформування громадськості та розміщення соціальної рек(
лами з питань оподаткування та діяльності органів Державної податкової
служби у м. Києві на 2012(2014 роки”, були визначені при затвердженні
цих програм. “.

1.11. Пункт 21 доповнити новим підпунктом 21.7:
“21.7. Фінансування заходів щодо реалізації контролю за витрачанням

фінансових ресурсів, у тому числі в процесі будівництва, реконструкції,
реставрації, технічного переоснащення та капітального ремонту (ремон(
ту), що здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва, субвенцій з
Державного бюджету України та коштів підприємств, установ, організацій
комунальної власності територіальної громади міста Києва, здійснюється
за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Києва Департаменту фі(
нансів.”.

1.12. Пункт 23 доповнити новим підпунктом 23.12:
“23.12. Розробити та подати на затвердження у встановленому поряд(

ку порядок здійснення контролю за витрачанням фінансових ресурсів у
процесі будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащен(
ня та капітального ремонту (ремонту), що здійснюється за рахунок коштів
бюджету міста Києва, субвенцій Державного бюджету України та коштів
підприємств, установ, організацій комунальної власності територіальної
громади міста Києва.”.

1.13. У графі 5 додатку 12 “Цільове призначення пільги” позиції 47 сло(
ва “На зменшення заборгованості минулих років з різниці в тарифах на
послуги з водопостачання та водовідведення” замінити словами “На від(
шкодування витрат з утримання та здешевлення послуг для населення”.

2. Викласти в новій редакції додатки 1, 2, 3, 3.1, 4, 6, 7, 8 та доповни(
ти додатком 1.2 до рішення Київради від 08 лютого 2013 року № 3/9060
“Про бюджет міста Києва на 2013 рік”.

3. Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити
це рішення у газеті “Хрещатик” у десятиденний термін з дня прийняття.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі(
сію Київської міської ради з питань бюджету та соціально(економічного
розвитку.

Заступник міського голови — секретар Київради 
Г. Герега 
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Про затвердження змін до деяких розпоряджень виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 507 від 11 квітня 2013 року
Відповідно до підпункту 2 пункту “а” статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та пункту 2 статті 7 Зако�

ну України “Про житлово�комунальні послуги”, з метою упорядкування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та при�
будинкових територій, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до деяких розпоряджень виконавчого органу Ки(
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що до(
даються.

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації — ке(
рівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо
висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова
О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО 

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

11.04.2013 № 507

Зміни до деяких розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

1. Виключити позицію № 476 з Тарифів та структури тарифів на послу(
ги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаю(
ться суб’єктами господарювання по кожному будинку окремо для здійс(
нення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми (не
пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим), встанов(

лених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київ(
ської міської державної адміністрації) від 29 грудня 2010 р. № 1221 “Про
встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибу(
динкових територій та їх структури”.

2. Виключити позиції №№ 1837, 1930 з Тарифів та структури та(

Про заходи щодо наповнення бюджету м. Києва, економного 
і раціонального використання бюджетних коштів та посилення 

фінансово�бюджетної дисципліни у 2013 році
Розпорядження № 254 від 27 лютого 2013 року

Відповідно до статті 119 Конституції України, статей 2, 6, 13,18,39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, постано�
ви Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 року № 943 “Про економію державних коштів”, на виконання пункту 5 протоколу
№ 8 засідання Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року, з метою збільшення надходжень до бюджету м. Києва, економно�
го та раціонального використання бюджетних коштів:

1. Затвердити План заходів щодо наповнення бюджету м. Києва, еко(
номного і раціонального використання бюджетних коштів та посилення
фінансово(бюджетної дисципліни у 2013 році, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), головам район(
них в місті Києві державних адміністрацій забезпечити безумовне вико(
нання затвердженого Плану заходів та інформування за результатами ро(
боти Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) щомісяця до 12 числа.

3. Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) забезпечити щомісяця до 20
числа інформування голови Київської міської державної адміністрації про
виконання Плану заходів.

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

Голова О. Попов

Затверджено 
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
27.02.2013 № 254

План заходів щодо наповнення бюджету м. Києва, економного і раціонального використання бюджетних коштів 
та посилення фінансово�бюджетної дисципліни у 2013 році

рифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових те(
риторій, які надаються суб’єктами господарювання по кожному бу(
динку окремо для здійснення розрахунків із споживачами в залежно(
сті від оплати останніми (не пізніше або після 20 числа місяця, що
настає за розрахунковим), встановлених розпорядженням виконав(
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі(
ністрації) від 26 травня 2011 р. № 830 “Про встановлення тарифів та

структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та при(
будинкових територій та внесення змін до деяких розпоряджень ви(
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)”.

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

Заходи Відповідальні Термін виконання
1. Заходи щодо наповнення бюджету м. Києва

1.1. Податок на доходи фізичних осіб
1.1.1. Легалізація заробітної плати

1.1.1.1. Здійснення відбору суб'єктів господарювання�юридичних осіб, які нараховують та виплачують заробітну плату найманим
працівникам на рівні або меншому від мінімальної, для заслуховування керівників підприємств на засіданні Робочої групи з питань
легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення в м. Києві

Державна податкова служба у м. Києві Окружна Державна податкова служба � центральний офіс з
обслуговування великих платників податків Державної податкової служби

щоквартально

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “БАЗІС ПЛЮС” 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування офісної будівлі 

на вул. Петра Радченка, 27 — 29 (літера “А”) у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 76/9133 від 28 лютого 2013 року

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною
ділянкою, відповідно до статей 93, 120 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати товариству з обмеженою відповідальністю “БАЗІС ПЛЮС”,
за умови виконання пункту 2 цього рішення, у довгострокову оренду
на 10 років земельну ділянку загальною площею 0,2233 га для екс(
плуатації та обслуговування офісної будівлі на вул. Петра Радченка,
27 — 29 (літера “А”) у Солом’янському районі м. Києва у зв’язку з пе(
реходом права власності на нежитлову будівлю (договір купівлі(про(
дажу від 17.11.2010 № 2372), у тому числі:

— площею 0,1440 га — за рахунок земельної ділянки, відведеної
відповідно до рішень Київської міської ради від 21.12.2006
№ 455/512 “Про передачу земельної ділянки суб’єкту підприємниць(
кої діяльності — фізичній особі Гурову Сергію В’ячеславовичу для ре(
конструкції, експлуатації та обслуговування офісної будівлі на вул.
Петра Радченка, 27 — 29 (літера “А”) у Солом’янському районі м. Ки(
єва”, від 08.11.2007 № 1205/4038 “Про продовження терміну дії рі(
шень Київської міської ради”, рішення Господарського суду міста Ки(
єва від 20.03.2008 № 18/102, та право користування якою посвідче(
но договором оренди земельної ділянки від 22.12.2008 № 72(6(
00555;

— площею 0,0793 га — за рахунок частини земельної ділянки,
оформленої відповідно до розпорядження Київської міської держав(
ної адміністрації від 03.08.98 № 1606 “Про оформлення відкритому
акціонерному товариству “УКРПРОМТЕПЛИЦЯ” права користування
земельною ділянкою для експлуатації та обслуговування адміністра(
тивно(виробничих приміщень на вул. Петра Радченка, 27, 29 у Заліз(
ничному районі”, та право користування якою посвідчено договором
на право тимчасового довгострокового користування землею від
18.04.2000 № 75(5(00082 (справа А(19240).

2. Товариству з обмеженою відповідальністю “БАЗІС ПЛЮС”:
2.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до статті

96 Земельного кодексу України.
2.2. У місячний термін звернутися до Департаменту земельних ре(

сурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад(
міністрації) із клопотанням щодо організації робіт по винесенню меж
земельної ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню докумен(
та, що посвідчує право користування земельною ділянкою.

2.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту
та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться
в межах земельної ділянки.

2.4. Питання майнових відносин вирішувати в установленому по(
рядку.

2.5. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будів(
ництва питання оформлення дозвільної та проектно(кошторисної до(
кументації вирішувати в порядку, визначеному законодавством Укра(
їни.

2.6. Виконати вимоги, викладені у листах Головного управління
містобудування та архітектури від 27.11.2012 № 15668/0/12/19(12,
Головного управління земельних ресурсів від 28.11.2012 № 05(9381.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київської міської
ради від 21.12.2006 № 455/512 “Про передачу земельної ділянки
суб’єкту підприємницької діяльності — фізичній особі Гурову Сергію
В’ячеславовичу для реконструкції, експлуатації та обслуговування
офісної будівлі на вул. Петра Радченка, 27 — 29 (літера “А”) у Соло(
м’янському районі м. Києва”.

4. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 22.12.2008
№ 72(6(00555, укладений між Київською міською радою та суб’єктом
підприємницької діяльності — фізичною особою Гуровим Сергієм
В’ячеславовичем для реконструкції, експлуатації та обслуговування
офісної будівлі на вул. Петра Радченка, 27 — 29 (літера “А”) у Соло(
м’янському районі м. Києва, з моменту реєстрації в Департаменті зе(
мельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) договору оренди земельної ділянки, укладе(
ного між Київською міською радою та товариством з обмеженою від(
повідальністю “БАЗІС ПЛЮС”.

5. Публічному акціонерному товариству “УКРПРОМТЕПЛИЦЯ” у мі(
сячний термін з моменту набрання чинності цим рішенням звернути(
ся до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київра(
ди (Київської міської державної адміністрації) із клопотанням щодо
організації робіт по внесенню відповідних змін до договору на право
тимчасового довгострокового користування землею від 18.04.2000
№ 75(5(00082.

6. Попередити землекористувача, що використання землі не за ці(
льовим призначенням тягне за собою припинення права користуван(
ня нею відповідно до вимог статей 141, 143 Земельного кодексу
України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко(
місію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архі(
тектури.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Про демонтаж та списання вантового мосту через гавань 
р. Дніпро з вул. Верхній�Нижній Вал на Рибальський півострів 

у Подільському районі м. Києва, що належить 
до комунальної власності територіальної громади 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 58/9115 від 28 лютого 2013 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради
від 19 липня 2005 року № 816/3391 “Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, установ та орга�
нізацій комунальної власності територіальної громади міста Києва”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 7 березня 2012 року № 375 “Про демонтаж вантового мосту через гавань р. Дніпро
з вул. Верхній�Нижній Вал на Рибальський півострів в Подільському районі в складі будівництва Подільського мостового переходу
через р. Дніпро в м. Києві” та враховуючи клопотання комунального підприємства по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва
“Київавтошляхміст” комунальної корпорації “Київавтодор” (лист від 20 листопада 2012 року № 38/1074) та комунального підпри�
ємства “Дирекція будівництва шляхово�транспортних споруд м. Києва” (лист від 23 листопада 2012 року № 31�2311), Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл комунальному підприємству по ремонту і утриман(
ню мостів і шляхів м. Києва “Київавтошляхміст” комунальної корпорації
“Київавтодор” на списання шляхом ліквідації у встановленому порядку
вантового мосту через гавань р. Дніпро з вул. Верхній(Нижній Вал на
Рибальський півострів у Подільському районі м. Києва первісною ба(
лансовою вартістю 3218556,27 грн., залишковою вартістю 455144,91
грн., який закріплений за підприємством на праві господарського ві(
дання і належить до комунальної власності територіальної громади міс(
та Києва.

2. Дозволити комунальному підприємству “Дирекція будівництва
шляхово(транспортних споруд м. Києва” комунальної корпорації “Ки(
ївавтодор”:

2.1. Демонтувати та розібрати вантовий міст через гавань р. Дніпро,
зазначений у пункті 1 цього рішення.

2.2. Використати придатне обладнання демонтованих основних за(
собів, а непридатні деталі та матеріали у встановленому законодав(
ством порядку здати підприємству, на яке покладено збір такої сиро(
вини.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко(
місію Київради з питань власності та постійну комісію Київради з пи(
тань транспорту та зв’язку.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега
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Хрещатик 23 квітня 2013 року

1.5. Збір за місця паркування транспортних засобів
1.5.1. Проаналізувати тарифоутворення на послуги паркування та підготувати пропозиції щодо збільшення ставок збору за місця для

паркування транспортних засобів
Департамент економіки та інвестицій Департамент транспортної інфраструктури березень 2013 року

1.6. Погашення податкової заборгованості платників податків, які мають борг перед місцевим бюджетом
1.6.1. 3 метою вжиття заходів щодо погашення податкового боргу економічно�активних підприємств, здійснення аналізу фінансово�

господарської діяльності підприємств�боржників комунальної форми власності
Департамент комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

щоквартально

1.6.2. Спільний пошук шляхів погашення боргу, визначення джерел. Узгодження з керівниками підприємств�боржників графіків
погашення боргу під час засідань комісії з питань своєчасності і повноти сплати податкових та інших надходжень

Члени комісії з питань своєчасності і повноти сплати податкових та інших надходжень згідно з графіком
засідань

2. Заходи щодо економного і раціонального використання бюджетних коштів та посилення фінансово� бюджетної дисципліни
2.1. Запровадити персональну відповідальність керівників бюджетних установ міста Києва за проведення контролю по проходженню

бюджетних коштів на всіх етапах фінансування та їх використання, не допускати накопичення бюджетних коштів на рахунках
розпорядників та одержувачів та забезпечити їх витрачання протягом трьох днів з дати їх зарахування на рахунки

Керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Голови районних в місті Києві державних адміністрацій

протягом року

2.2. Розробити та затвердити план заходів з енергозбереження, при цьому забезпечити економію бюджетних коштів в розмірі не менше
3%

Керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Голови районних в місті Києві державних адміністрацій

до квітня 2013 року

2.3. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи в межах, затверджених у
розрізі галузей обгрунтованих лімітів споживання, для відповідних головних розпорядників бюджетних коштів

Керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Голови районних в місті Києві державних адміністрацій

до березня 2013 року

2.4. Запровадити в бюджетних установах, організаціях та закладах міста зниження температури опалення у вихідні, святкові дні та під
час канікул

Керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Голови районних в місті Києві державних адміністрацій

протягом року

2.5. Забезпечити повірку засобів обліку води та теплової енергії та розглянути можливість впровадження енергозберігаючих заходів Керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Голови районних в місті Києві державних адміністрацій

протягом року

2.6. Укласти договори за кожним видом енергоносіїв, що споживаються, у межах встановлених відповідним головним розпорядником
бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням необхідності дотримання жорсткої економії коштів

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів протягом року

2.7. Забезпечити стягнення простроченої дебіторської заборгованості та активізувати свою роботу щодо недопущення виникнення
дебіторської та кредиторської заборгованості, забезпечити суворе відстеження стану розрахунків, строків платежів та
документообігу на всіх етапах проходження розрахункових документів

Керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Голови районних в місті Києві державних адміністрацій

протягом року

2.8. При затвердженні кошторису видатків спеціального фонду бюджетних установ передбачати спрямування не менше 50 %
надходжень від плати за оренду майна та від реалізації майна, що перебуває в комунальній власності, на погашення кредиторської
заборгованості за спожиті комунальні послуги та енергоносії цих бюджетних установ станом на 01 січня 2013 року

Керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Голови районних в місті Києві державних адміністрацій

лютий � березень
2013 року

2.9. Забезпечити збільшення власних надходжень бюджетних установ за рахунок оптимізації надання платних послуг, визначених
чинним законодавством

Керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Голови районних в місті Києві державних адміністрацій

протягом року

2.10. Привести заохочувальну частину виплат по заробітній платі у жорстку відповідність до фактичного навантаження, особистого внеску
та результативності у виконанні функціональних обов'язків

Керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Голови районних в місті Києві державних адміністрацій

протягом року

2.11. Здійснювати закупівлю товарів, робіт І послуг за бюджетні кошти переважно у Київських виробників товарів, надавачів послуг та
виконавців робіт. Обмежити кількість випадків застосування процедури закупівлі в одного учасника, запровадити закупівлі за
рамковими угодами. Не здійснювати придбання за рахунок коштів бюджету м. Києва автотранспорту, меблів, мобільних телефонів,
ноутбуків, побутової техніки

Керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Голови районних в місті Києві державних адміністрацій

протягом року

2.12. Обмежити проведення за рахунок коштів бюджету м, Києва ремонту та реконструкції приміщень (крім об'єктів, на яких припинення
ремонту призведе до погіршення діяльності закладу в цілому)

Керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Голови районних в місті Києві державних адміністрацій

протягом року

2,13. Організувати роботу щодо забезпечення взяття зобов'язань, виходячи з необхідності виконання першочергових пріоритетних
заходів поточного бюджетного року

Керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Голови районних в місті Києві державних адміністрацій

протягом року

2.14. Формування державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою забезпечувати в межах бюджетних призначень,
визначених в рішенні про бюджет м. Києва на 2013 рік, з врахуванням потреби міста Києва в кадрах

Керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Голови районних в місті Києві державних адміністрацій

протягом року

2.15. Чисельність працівників підпорядкованих закладів та установ утримувати виключно в межах затверджених бюджетних асигнувань
на оплату праці

Керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Голови районних в місті Києві державних адміністрацій

протягом року

2.16. Заборонити збільшувати в 2013 році планову штатну чисельність працівників діючих установ, закладів соціально�культурної сфери
та комунальних підприємств і організацій (за виключенням комунальних підприємств і організацій, які не отримають бюджетної
підтримки за рахунок коштів бюджету міста Києва), яка затверджена в їх штатних розписах на 31 грудня 2012 року. Формування
штатних розписів закладів освіти проводити відповідно до типових штатів, затверджених Міністерством освіти І науки, молоді та
спорту України. Не допускати подання звернень та не приймати власні рішення щодо збільшення чисельності працівників
підпорядкованих установ

Керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Голови районних в місті Києві державних адміністрацій  Керівники структурних
підрозділів

протягом року

2.17. Розробити плани заходів з погашення кредиторської заборгованості, яка мала місце на початок року за рахунок коштів як
загального, так і спеціального фонду бюджету, в тому числі шляхом реструктуризації та забезпечити його виконання

Керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Голови районних в місті Києві державних адміністрацій

протягом року

2.18. Забезпечити виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2006 р. № 1404 "Питання попередньої оплати
товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти"

Керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Голови районних в місті Києві державних адміністрацій

протягом року

2.19. Забезпечити підготовку, подання на розгляд та затвердження Київської міської ради Порядку відбору громадських та благодійних
організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва

Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці лютий � червень 
2013 року

2.20. Забезпечити приведення штатної чисельності працівників територіальних центрів соціального обслуговування відповідно до наказу
Міністерства праці та соціальної політики України від 10 червня 2010 р. №134 "Про затвердження Типових штатних нормативів
чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", попередньо погодивши
пропозиції щодо скорочення штатної чисельності, а також штатні розписи з Департаментом соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Районні в місті Києві державні адміністрації лютий � червень 
2013 року

2.21. Провести оптимізацію штатної чисельності працівників пансіонатів геріатричного профілю та будинків�інтернатів для дітей�інвалідів
з урахуванням фактичної кількості підопічних

Департамент соціальної політики лютий � червень 
2013 року

2.22. Провести оптимізацію штатної чисельності працівників підвідомчих установ відповідно до штатних нормативів, встановлених
діючим законодавством та фактичної кількості дітей, яким надаються послуги

Служба у справах дітей протягом року

2.23. Провести перевірку комплектування мережі, груп, класів та контингенту дітей та учнів по кожному навчальному закладу міста Києва Департамент освіти і науки, молоді та спорту Районні в місті Києві державні адміністрації квітень�серпень 
2013 року

2.24. Провести моніторинг штатних розписів навчальних закладів, які мають низьку наповнюваність. Розробити програми розвитку
навчальних закладів з низькою наповнюваністю

Департамент освіти і науки, молоді та спорту Районні в місті Києві державні адміністрації квітень�серпень 
2013 року

2.25. Комплектування мережі навчальних закладів, груп, класів та контингенту дітей та учнів на відповідний навчальний рік здійснювати
за погодженням з Департаментом освіти і науки, молоді та спорту та Департаментом фінансів

Районні в місті Києві державні адміністрації квітень�вересень 
2013 року

2.26. Забезпечити формування плану по мережі, штатах та контингентах на 2013 рік в межах чисельності затвердженої в штатних
розписах та тарифікаційних списках станом на 01 січня 2012 року (за виключенням введення додаткових груп та класів в навчальних
закладах міста пов'язаних з збільшенням контингенту дітей та учнів)

Департамент освіти і науки, молоді та спорту Районні в місті Києві державні адміністрації березень 2013 року

2.27. Забезпечити впровадження інноваційних організаційних технологій навчання для учнів старших класів (мультипрофільне навчання) Департамент освіти і науки, молоді та спорту Районні в місті Києві державні адміністрації вересень�грудень
2013 року

2.28. Опрацювати питання функціонування районних клубів народної та дитячої творчості, палаців культури; провести інвентаризацію їх
діяльності відповідно до законодавства в сфері культури і мистецтва. В разі необхідності подати пропозиції щодо уточнення
бюджету м. Кисва на 2013 рік в частині змін галузевого призначення зазначених закладів

Департамент культури Районні в місті Києві державні адміністрації квітень 2013 року

2.29. Затвердити комплексний план проведення в місті Києві державних, міських свят та культурно�мистецьких заходів на 2013 рік з
врахування економного і раціонального використання бюджетних коштів та посилення фінансово�бюджетної дисципліни

Департамент культури Департамент суспільних комунікацій Департамент освіти і науки, молоді та спорту
Районні в місті Києві державні адміністрації

до березня 2013 року

2.30. Подати пропозиції щодо удосконалення мережі, штатних нормативів бюджетних установ з урахуванням обсягів фінансових ресурсів
бюджету міста Києва до робочих груп по оптимізації мережі бюджетних установ, утворених при відповідних міністерствах

Департамент освіти і науки, молоді та спорту Департамент культури Департамент міського благоустрою та
збереження природного середовища Департамент фінансів

до 1 травня 2013 року

2.31. Розробити та подати пропозиції робочій групі по оптимізації мережі бюджетних установ, утвореній при Міністерстві освіти і науки,
молоді та спорту України щодо типового положення та граничних розмірів плати за навчання в дитячо�юнацьких спортивних
школах, плати за відвідування спортивних клубів та спортивних споруд

Департамент освіти і науки, молоді та спорту квітень 2013 року

2.32. Розробити та подати пропозиції робочій групі по оптимізації мережі бюджетних установ, утвореній при Міністерстві культури
України, щодо граничних розмірів батьківської плати за навчання в школах естетичного виховання у відсотках до мінімальної
заробітної плати

Департамент культури квітень 2013 року

2.33. Розробити та подати пропозиції робочій групі по оптимізації мережі бюджетних установ утвореній при Міністерстві культури
України, щодо штатних нормативів та типових штатів театрів та концертних установ, бібліотек, музеїв, центрів народної творчості,
зоопарків

Департамент культури Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища квітень 2013 року

2.34. Подати пропозиції по формуванню нормативів бюджетної забезпеченості у галузях бюджетної сфери до робочих груп по
оптимізації мережі бюджетних установ, утворених при відповідних міністерствах

Департамент фінансів березень 2013 року

2.35. Опрацювати питання та подати відповідні пропозиції робочій групі по оптимізації мережі бюджетних установ, утвореній при
Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України, щодо внесення змін до діючих нормативно�правових актів в частині розмірів
педагогічного навантаження на педагогічних працівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста

Департамент освіти і науки, молоді та спорту Департамент культури Квітень 2013 року

2.36. Забезпечити: використання ліжкового фонду у звичайних стаціонарах лікувальних закладів на рівні нормативів, рекомендованих
Міністерством охорони здоров'я України; запровадження (розвитку) форм використання ліжкового фонду—стаціонар денного
перебування; заходи щодо оптимізації мережі закладів охорони здоров'я

Департамент охорони здоров'я протягом року

2.37. Не допускати необгрунтованого зростання чисельності працівників лікувально�профілактичних закладів Департамент охорони здоров'я протягом року

2.38. Проводити цільові перевірки виконання заходів по економному і раціональному використанню бюджетних коштів та подавати
інформацію про результати перевірки голові Київської міської державної адміністрації

Департаменту фінансів спільно з керівниками служб внутрівідомчого контролю та аудиту структурних
підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та
районних в місті Києві державних адміністрацій

щоквартально

Заступник голови � керівник апарату
О. Пузанов  

1.1.1.2. Згідно з поданою до податкових інспекцій звітністю здійснення відбору су б' єктів господарювання � юридичних осіб, які протягом
2012 року отримували доходи (виручку від реалізації), проте не перераховували податок на доходи фізичних осіб для
заслуховування керівників підприємств на засіданні Робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості
населення в м. Києві

Державна податкова служба у м. Києві Окружна Державна податкова служба � центральний офіс з
обслуговування великих платників податків Державної податкової служби

щоквартально

1.1.1.3. Надання Державної податкової служби у м. Києві та Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) переліку суб'єктів господарювання�юридичних осіб, які нараховують та виплачують заробітну плату
найманим працівникам на рівні або меншому від мінімальної

Головне управління Пенсійного фонду України у м. Києві щоквартально

1.1.1.4. Проведення засідань робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення в м. Києві Робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення в м. Києві щомісячно

1.1.1.5. Проведення перевірок: суб'єктів господарювання�юридичних осіб, які нараховують та виплачують заробітну плату найманим
працівникам на рівні або меншому від мінімальної або при здійсненні діяльності не нараховують заробітну плату та не
перераховують до бюджету податок на доходи фізичних осіб; підприємств, які мають заборгованість із заробітної плати та податку
на доходи фізичних осіб

Державна податкова служба у м. Києві Окружна Державна податкова служба � центральний офіс з
обслуговування великих платників податків Державної податкової служби

протягом року

1.1.2. Оподаткування доходів громадян від надання в оренду нерухомості

1.1.2.1. Проведення роз'яснювальної роботи щодо дотримання фізичними особами, які здають в оренду нерухоме майно, вимог
податкового законодавства у частині своєчасності та повноти сплати податкових зобов'язань

Державна податкова служба у м. Києві протягом року

1.1.2.2. Надання структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
житлово�експлуатаційними організаціями податковим інспекціям м. Києва інформації про фізичних осіб, які надають в оренду
нерухоме майно

Департамент житлово�комунальної інфраструктури Державна податкова служба у м. Києві протягом року

1.1.2.3. Встановлення мінімального розміру орендної плати для фізичних осіб, які надають в оренду нерухоме майно Департамент комунальної власності м. Києва березень 2013 року

1.2. Плата за землю

1.2.1. Вирішення проблемних питань та виявлення резервів збільшення надходжень з плати за землю по м. Києву Члени робочої групи щодо спільного відпрацювання питань надходжень плати за землю згідно з графіком
засідання робочої
групи

1.2.2. Надання до Державної податкової служби у м. Києві витягу із земельного кадастру та копій довідок про нормативну грошову оцінку
земельних ділянок

Головне управління Держземагентства у м. Києві Департамент земельних ресурсів щоквартально

1.2.3. Направлення до Державної податкової служби у м. Києві інформації стосовно укладених (переукладених), розірваних договорів
оренди земельних ділянок

Департамент земельних ресурсів щоквартально

1.2.4. Здійснення заходів для державної реєстрації земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м. Києва в
Державному земельному кадастрі та реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки територіальної громади м. Києва

Департамент земельних ресурсів щоквартально

1.2.5. Направлення до Державної податкової служби у м. Києві копій довідок, наданих суб'єктам господарювання щодо статусу земельної
ділянки по територіях та об'єктах історико�культурного призначення

Управління охорони культурної спадщини щомісячно

1.2.6. Опрацювання переліків договорів оренди стосовно розміру орендної плати за землю відповідно до вимог статті 288 Податкового
кодексу України та внесення пропозицій щодо можливості їх переукладення. Направлення інформації до Державної податкової
служби у м. Києві

Департамент земельних ресурсів щоквартально

1.2.7. Відпрацювання питання розташування земельних ділянок і об'єктів, які належать до об'єктів історико�культурного призначення, та
надання до Державної податкової служби у м. Києві інформації щодо їх статусу та розмірів у розрізі кадастрових номерів і суб'єктів
господарювання

Департамент земельних ресурсів Управління охорони культурної спадщини щоквартально

1.2.8. Надання до Державної податкової служби у м. Києві інформації щодо власників нежитлових приміщень та змін, що відбулися на
підставі цивільно�правових угод і власників нежитлових приміщень по введених в експлуатацію нових будівлях та спорудах

Департамент житлово�комунальної інфраструктури щоквартально 

1.3. Єдиний податок з суб'єктів господарювання � фізичних осіб

1.3.1. Проведення роз'яснювальної роботи з фізичними особами � суб'єктами господарювання � платниками єдиного податку щодо
дотримання ними вимог податкового законодавства у частині своєчасності та повноти сплати податкових зобов'язань із зазначеного
податку

Державна податкова служба у м. Києві до 20 числа кожного
місяця

1.3.2. Забезпечення надходження до бюджету заборгованості із сплати єдиного податку фізичними особами � суб'єктами підприємницької
діяльності

Державна податкова служба у м. Києві до 20 числа кожного
місяця 

1.4. Туристичний збір

1.4.1. Уточнення бази оподаткування туристичного збору шляхом проведення звірок Державною податковою службою у м. Києві з
Департаментом житлово�комунального господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Департамент житлово�комунального господарства протягом року
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РЕКЛАМНА ПЛОЩА
Хрещатик 23 квітня 2013 року

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Замовни Про рат ра міста Києва (03150, м. Київ, в л. Пред-

славинсь а, 45/9) на підставі Державно о а т на право постійно о
орист вання земельною ділян ою від 19.12.2012 № 07-9-00147
отрим є право на б дівництво житлових б дин ів на земельній
ділянці площею 0,7999 а на просп. На и, 55-а Голосіївсь ом
районі м. Києва і з ідно з до овором № 1/2 від 19.11.2012 р.
передає частин прав Замовни а ПАТ "ДБК-4" (04074, м. Київ,
в л. Л ова, 13, email: dbk4.com.ua) для б дівництва житлових
б дин ів.

При б дівництві 25-поверхових житлових б дин ів серії АПВС
передбачається застос вання с часних про ресивних техноло ій,
ви ористання с часно о техноло ічно о обладнання та матеріалів.

Водоспоживання об'є та, що прое т ється, передбачається з
існ ючої водопровідної мережі, стічні води відводяться до
аналізаційної мережі з наст пним відведенням на місь і очисні
спор ди відповідно до ТУ. Передбачено еле тропостачання від
зовнішньої мережі з ідно з ТУ. Теплопостачання прое товано о
об'є та від автономної азової отельні. Теплове навантаження
об'є та становить 1,921 МВт.

Територія б де спланована, асфальтована. Передбачено централі-
зоване вивезення поб тово о сміття. Транспортне забезпечення
здійснюється орендним транспортом.

На всіх етапах б дівництва та е спл атації відс тні джерела, я і
впливають на лімат та мі ро лімат. Перспе тивних до заповідання
територій немає. Очі ване забр днення атмосферно о повітря в
приземном шарі не перевищ ватиме 0,1 ГДК м.р. по всіх
забр днюючих речовинах.

Б дівництво та подальша е спл атація житлово о б дин не
призведе до по іршення інженерно- еоло ічних мов. Прое тні
рішення б д ть забезпеч вати ви онання санітарних норм та
правил, охоронних, відновлювальних та захисних заходів.

Обся ви онання ОВНС в обсязі відповідно до ДБН А.2.2-1-2003.

Надання онс льтацій та роз'яснень: прое тна ор анізація
ТОВ "Центрб д-прое т", м. Київ, пр-т Гри орен а, 22/20, оф. 2,
тел. 585-34-74.

ПАТ "Київ аз"
повідомляє

Постановою Національної омісії, що здійснює державне ре лювання сфері
енер ети и У раїни (НКРЕ), від 26.03.2013 № 291 "Про встановлення ставо
плати за стандартне приєднання до азових мереж на 2013 рі ", я а стала
чинною 16 вітня 2013 ро , затверджені став и плати за стандартне приєднання
до азових мереж на 2013 рі .

Стандартним приєднанням вважається приєднання до діючих азових мереж
азорозподільно о підприємства об'є тів азоспоживання пот жністю до
16 метрів бічних на один в лючно на відстань, що не перевищ є 10 метрів для
місь ої місцевості по прямій лінії від місця забезпечення пот жності до місця
приєднання.

Для м. Києва встановлені та і став и плати за стандартне приєднання до
азових мереж (без рах вання ПДВ):

Київсь ий е спериментальний театр
"Золоті Ворота"

В реперт арі — шедеври світової драмат р ії:

25.04.2013 "КАЛІГУЛА" (тра іфарс про влад ) Альбера Камю
08.05.2013 "БОМЖ-ІЛЛЮЗІОН" (а торсь і забави) Христо Бойчева
16.05.2013 "УБИВЕЦЬ" (фантасма орія на тем романа "Злочин

і ара") Федір Достоєвсь ий

Цінa 60 рн

Почато видовищ о 19.00
(Вистави театр "Золоті Ворота" раються в амерній залі

А адемічно о театр ляльо (в л. Гр шевсь о о, 1-а,
Європейсь а площа).

Замовлення, бронювання
за тел. (044)501-85-95, (050)352-83-40,

(063)436-65-65, (095)27-29-579.
Лілія Т ачен о

http://zototi-vorota.kiev.ua/

Солом'янсь а районна в місті Києві державна
адміністрація о олош є он рс на заміщення ва антних посад:

- оловно о спеціаліста відділ е ономі и на період переб вання основно о
працівни а відп стці для до ляд за дитиною (дві штатні одиниці);

- провідно о спеціаліста відділ онтролю за бла о строєм;

- провідно о спеціаліста відділ онтролю на період переб вання основно о
працівни а відп стці для до ляд за дитиною.

До часті в он рсі доп с аються ромадяни У раїни, особи, я і мають вищ
освіт відповідно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра або
спеціаліста, дос онало володіють державною мовою. Перелі до ментів, що
подаються на роз ляд он рсної омісії, та основні вимо и до андидатів
розміщені на офіційном сайті Солом'янсь ої районної в місті Києві державної
адміністрації.

Додат ова інформація надається відділом з питань адрової роботи та
державної сл жби за тел. 207-09-29.

До менти приймаються протя ом 30 алендарних днів з дня оп блі вання
о олошення он рс за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотсь ий, 41, . 209.

Київсь а місь а державна адміністрація повідомляє, що за ре-
з льтатами он рс із зал чення інвестора до облашт вання Місь о о
дозвільно о центр міста Києва, районних дозвільних центрів міста
Києва та центрів надання адміністративних посл про рамно-техніч-
ним омпле сом самообсл ов вання для здійснення оплати за надані
адміністративні посл и переможцем визначено ТОВ "Міжнародні ін-
формтехноло ії", рез льтати затверджені розпорядженням Київсь ої
місь ої державної адміністрації від 17.04.2013 № 554.

Київсь а місь а державна адміністрація повідомляє, що за

рез льтатами он рс із зал чення інвестора для встановлення

м. Києві аеростатично о атра ціон "Аероліфт" з ви ористанням

цо ольної частини атра ціон "Веселі ір и" переможцем визначено

ТОВ "АЕРОЛІФТ УКРАЇНА", рез льтати затверджені розпорядженням

Київсь ої місь ої державної адміністрації від 17.04.2013 № 553.

14 травня 2013 р. о 15.30 Шевчен івсь им районним с дом м. Києва

с ладі с дді Малинни ова О.Ф. за адресою: м. Київ, в л. Білор сь а, 13 ( абінет

11), сл хатиметься справа № 2610/23774/2012, за адміністративним позовом

Реви Людмили Ми олаївни до ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (КМДА),

третя особа: Товариство співвласни ів ба ато вартирно о б дин "Комфорт" про

визнання неза онним Розпорядження № 250 від 12.04.2010 р. "Про по одження

тарифів на посл и з тримання б дин ів і спор д та приб дин ових територій" в

частині, що стос ється Шевчен івсь о о район м. Києва щодо ТСББ "Комфорт".

Ви ли ається в с дове засідання справі № 1609/6650/2012 в я ості третьої
особи, що не заявляє самостійних вимо щодо предмет спор для дачі
особистих пояснень Левінсь ий Владислав Петрович. Засідання відб деться
27 травня 2013 р. о 10.00 в залі с дово о засідання Київсь о о районно о с д
м. Полтави, за адресою: м. Полтава, пров ло Хорольсь ий, 6. В разі неяв и в
с дове засідання і не повідомлення с д про причини неяв и справа б де
роз лян та за відс тності Левінсь ою В.П.

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Смирнова-
Ласточ іна, 10-Б ( аб. № 51), ви ли ає на 27.05.2013 ро о 9.30 відповідача
ТОВ "Євростандарт" в особі дире тора Стемповсь о о Сер ія Генадійовича по справі за
позовом Саханди Оле а Оле сійовича до ТОВ "Євростандарт" про визнання правочин
недійсним.

Відповідач ви ли ається с дове засідання, разі йо о неяв и справа
роз лядатиметься за йо о відс тності.

С ддя Савиць ий О.А.

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал
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Національною омісією, що здійснює державне ре лювання сфері енер ети и, б ло розроблено пам'ят
щодо поряд приєднання замовни ів до азових мереж.

ПАМ'ЯТКА
про порядо приєднання замовни ів до азових мереж

(для фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб)

1. Стандартне приєднання

Пот жність об'є та азоспоживання до 16 метрів бічних на один та відстань від точ и забезпечення пот жності до
точ и приєднання не більше 10 (25) метрів місь ій (сільсь ій) місцевості

1.1. Подання замовни ом до азорозподільно о підприємства до ментів для здійснення приєднання до азових мереж:
- заява (видає азорозподільне підприємство);
- опит вальний лист (видає азорозподільне підприємство);
- опії до ментів про визначення права власності ( орист вання) об'є та азоспоживання (приміщення, земельної ділян и).

1.2. Підписання до овор на приєднання до азових мереж.
Протя ом 15-ти днів з дня подачі замовни ом до ментів для здійснення приєднання до азових мереж азорозподіль-

не підприємство надає замовни для роз ляд прое т до овор на приєднання до азових мереж, до я о о додає схем
зовнішньо о азопостачання стандартно о приєднання та технічні мови на вн трішнє азопостачання об'є та замовни а.
Виданий до овір повинен відповідати Типовом до овор на приєднання до азових мереж, затверджено о постановою
НКРЕ від 31.01.2013 № 76.
Технічні мови на вн трішнє азопостачання — перелі вихідних даних для прое т вання вн трішніх систем азоспожи-

вання об'є та замовни а від точ и приєднання до азоспоживаючо о обладнання.

1.3. Підписання замовни ом до овор на приєднання до азових мереж та оплата вартості приєднання з ідно зі став-
ою, встановленою НКРЕ.

1.4. Б дівництво азорозподільним підприємством зовнішніх азових мереж (не більше трьох місяців з дати оплати за-
мовни ом вартості приєднання).

1.5. Підписання до овор про надання населенню посл з азопостачання (для фізичних осіб (населення)) або до ово-
р на постачання природно о аз за ре льованим тарифом (для фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб).

1.6. Під лючення об'є та замовни а до азових мереж та п с аз здійснюється не пізніше 5 робочих днів (я що під-
лючення не потреб є припинення азопостачання іншим споживачам) або 15 робочих днів (я що під лючення потреб є
припинення азопостачання іншим споживачам) після введення в е спл атацію азових мереж зовнішньо о та вн тріш-
ньо о азоспоживання об'є та замовни а.

Приміт а. Для здійснення під лючення до азових мереж замовни необхідно під от вати свій об'є т, а саме: здійсни-
ти розроб прое т на вн трішні системи азопостачання; по одити прое т з азорозподільним підприємством; ви она-
ти б дівництво (монтаж) вн трішніх азових мереж та провести введення в е спл атацію. При цьом замовни самостій-
но обирає ор анізації для здійснення прое т вання та б дівництва вн трішніх азових мереж.

2. Нестандартне приєднання

Пот жність об'є та азоспоживання більше 16 метрів бічних на один або відстань від точ и забезпечення пот жнос-
ті до точ и приєднання більше 10 (25) метрів місь ій (сільсь ій) місцевості

2.1. Подання замовни ом до азорозподільно о ( азотранспортно о) підприємства до ментів для видачі технічних мов
на зовнішнє азопостачання та технічних мов на вн трішнє азопостачання:
- заява (видає азорозподільне ( азотранспортне) підприємство);
- опит вальний лист (видає азорозподільне ( азотранспортне) підприємство);
- опії до ментів про визначення права власності ( орист вання) об'є та азоспоживання (приміщення, земельної ді-

лян и).

2.2. Видача азорозподільним ( азотранспортним) підприємством замовни технічних мов на зовнішнє азопостачан-
ня та технічних мов на вн трішнє азопостачання (протя ом 15 робочих днів з дня подання заяви).

2.3. Розроблення замовни ом прое тно- ошторисної до ментації на зовнішнє азопостачання на підставі отриманих
технічних мов на зовнішнє азопостачання. При цьом замовни самостійно обирає прое тн ор анізацію для ви отов-
лення прое т .

2.4. Уз одження прое тної до ментації на зовнішнє азопостачання з азорозподільним ( азотранспортним) підприємс-
твом. Газорозподільне ( азотранспортне) підприємство зобов'язане протя ом 15 днів після подачі на по одження прое -
тів по одити їх або поверн ти замовни на доопрацювання (із обґр нтованими за важеннями) разі відхилення від ви-
мо технічних мов.
Після з одження замовни передає прое тно- ошторисн до ментацію на зовнішнє азопостачання азорозподільно-

м ( азотранспортном ) підприємств за а том приймання-передачі.
Вартість прое тно- ошторисної до ментації на зовнішнє азопостачання є с ладовою частиною плати за приєднання.

2.5. Підписання до овор на приєднання до азових мереж.
Після передання замовни ом по одженої прое тно- ошторисної до ментації ГП (ГТП) протя ом 10 робочих днів надає

замовни до овір на приєднання до азових мереж, я ом визначає вартість, порядо , мови оплати та стро забез-
печення приєднання, виходячи із стро ів на за півлю відповідних товарів, робіт і посл , обся ви онання робіт та не-
обхідних по оджень, передбачених прое тно- ошторисною до ментацією на зовнішнє азопостачання.

2.6. Оплата замовни ом вартості приєднання з ідно з прое тно- ошторисною до ментацією. Замовни сплач є вар-
тість приєднання, зменшен на вартість прое тно- ошторисної до ментації.

2.7. Б дівництво азорозподільним ( азотранспортним) підприємством зовнішніх азових мереж стро и, передбачені
до овором.

2.8. Підписання до овор на постачання природно о аз (для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб) або до о-
вор про надання населенню посл з азопостачання (для фізичних осіб (населення)).

Під лючення об'є та замовни а до азових мереж та п с аз здійснюється не пізніше 5 робочих днів (я що під-
лючення не потреб є припинення азопостачання іншим споживачам) або 15 робочих днів (я що під лючення потре-

б є припинення азопостачання іншим
споживачам) після введення в е спл а-
тацію азових мереж зовнішньо о та
вн трішньо о азоспоживання об'є та
замовни а.

Приміт а. Для здійснення під лючення
до азових мереж замовни необхідно
під от вати свій об'є т, а саме: здійснити
розроб прое т на вн трішні системи
азопостачання; по одити прое т з азо-
розподільним підприємством; ви онати
б дівництво (монтаж) вн трішніх азових
мереж та провести введення в е спл а-
тацію. При цьом замовни самостійно
обирає ор анізації для здійснення прое -
т вання та б дівництва вн трішніх азо-
вих мереж.

Мал. Принципова схема приєднання

Відповідно до частини четвертої статті 30 За он У раїни "Про ре лювання містоб дівної діяльності" технічних мовах
врахов ється, що місце приєднання інженерних мереж замовни а до ма істральних чи інших інженерних мереж розташо-
в ється на межі земельної ділян и замовни а або за йо о з одою на території та ої земельної ділян и. Б дівництво азо-
вих мереж здійснюється азорозподільним ( азотранспортним) підприємством до точ и приєднання.

Х О С Т І К О Є В М А
Р М У Ж И К І В А Н

М Е Д Е Я Ч Е Р С А К
Щ И Т С К А У Т С

З А Б А Ш Т А Н С Ь К И Й
Т А Н І І С О М О
И А Й К І Д О Л У Г

Ю К А С И Д А М А

Відповіді на сканворд 

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
repro.kreschatic.kiev.ua
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Спортивні новини

Футбол. "Динамо" впевнено здолало "Зорю"
В с бот столичне "Динамо" виїзном поєдин завдало роз ром-

ної пораз и л ансь ій "Зорі" з рах н ом 5:0. Наразі з 53-ма оч ами
ияни продовж ють посідати третю сходин т рнірній таблиці. Пе-
ред "біло-синіми" розмістилися хар івсь ий "Металіст" (55 очо ) та
"Шахтар" (70 очо ). Після матч наставни "Динамо" Оле Блохін за-
значив: "Гадаю, я би ми забили третій м'яч, р можна б ло за інч -
вати в першом таймі. На почат др о о тайм ініціатив віддали
"Зорі", біля наших воріт б ло створено напр після стандартних по-
ложень. Я би осподарі забили і рах но став би 2:1, інців а вийшла
б нервовою. Добре, що нам вдалося відзначитися втретє". "Зараз ми
знаходимося в арній формі, тисне тіль и те, що ми повинні боротися
за др е місце. Хоча для то о, щоб створити оманд , іноді потрібно
оп ститися, а потім піднятися. Ви самі бачите, що і в матчі з "Шахта-
рем", і в інших поєдин ах оманда не пост пається с перни ам фі-
зичном стані. А те, що хлопці ба ато м'ячів не мож ть забити з двох
метрів — це питання психоло ії. Це тисне, і що б я не оворив, їм д -
же важ о",— зазначив фахівець. Наст пний матч динамівці провед ть
27 вітня проти дніпропетровсь о о "Дніпра" себе вдома на НСК
"Олімпійсь ий". Почато з стрічі о 19.30

Спортивне життя. В Києві відбудеться другий
етап чемпіонату України з доміно
7 травня свят овій залі столично о отелю "Т рист" відб деться

др ий етап чемпіонат У раїни з доміно. Стартовий етап зма ань з
цієї ри нещодавно відб вся в Полтаві, а тепер чер а дійшла до Києва.
Участь заході візьм ть 150 охочих. "Наразі ми маємо близь о 75 за-
яво на часть,— розповів президент Все раїнсь ої національної фе-
дерації доміно Ілля Кива.— Але до нас а тивно звертаються для реєс-
трації, тож до почат т рнір ми зберемо необхідн іль ість. Варто
зазначити, що майже третина часни ів б д ть люди з обмеженими
фізичними можливостями. Гадаю, це д же важливо, адже доміно — це
один з неба атьох видів спорт , в я ом на рівні мож ть рати абсо-
лютно всі — діти й пенсіонери, жін и й чолові и. Хотів би додати, що
17 червня в США старт є чемпіонат світ з доміно. У зв’яз з цим На-
ціональна Все раїнсь а федерація доміно отримала запрошення для
часті в цьом зма анні. Це перший ро до виход на міжнародн
арен . Наше завдання — в цей орот ий час зібрати та сформ вати
оманд "доміністів", я і по аж ть свої сили та з честю і ордістю
представлятим ть У раїн за ордоном". Зма ання б д ть проходити
за швейцарсь ою системою, тобто — в одне оло. Звичайно, для
часни ів передбачено і призовий фонд, до то о ж, досить с ттєвий,
за попередньою інформацією він становитиме майже 10 тис ривень.
Участь т рнірі без оштовна, а зареєстр ватися можна за телефоном
(044)361-72-98

Температура +9°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 62 %

Температура +15°С

Атм. тиск 751 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 46 %

Температура +11°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 63 %

Прогноз погоди на 23 квітня 2013 року

Сьо одні ми інстин тивно відч ватимемо рас й армонію
нав олишньо о простор , вабитиме все виш ане, еле ант-
не, модне, естетичний сма по ращиться. В творчих нат р
настане справжнє свято — розправляйте рила природних
обдар вань і реалізов йте найбільш со ровенні зад ми, аби
зробити світ ще пре раснішим! А осиротілим серцям слід
ш ати свою доленосн половин . Про самостійність не д -
майте — це день роз віт союзів, об’єднаних спільними ін-
тересами!
ОВНИ, ваші інтереси мож ть ардинально розходитися з ч жи-

ми, але нехт вати д м ами інших протипо азано. Зважте всі "за" і
"проти". При перших же озна ах розбіжності в ам йте свою неза-
лежність і ш айте шляхів дося нення омпроміс , іна ше вини -
н ть перед мови для онфлі т . Я що поч єте ритичні за важен-
ня від ерівництва, бать ів, оханих — не зліться, бо, відверто а-
ж чи, вони правдиві.
ТЕЛЬЦІ, свобода дій різ о зменшиться, доведеться подолати

лінощі, прибор ати ордість, діяти під пливом людей або обста-
вин. С оріше за все, на вас че ає повернення до незавершеної
справи, повторення старої сит ації в новом онте сті. Дбайте про
здоров’я, з армоніз йте працю та дозвілля, аби ни н ти перевто-
ми, вас має оточ вати атмосфера раси, милозв чна д шевном
стан .
Харизматичні БЛИЗНЯТА п рхатим ть безт рботним метели-

ом над віт чою життєвою л ою та збиратим ть не тар з сіх до-
ст пних вітів одраз , знаходячи свій ідеал та насолодж ючись ним
променях щастя.
РАКИ, а тивіз ються потаємні за т и ваших мрій, захоплень,

фантазій, оптимальн самореалізацію знайдете в олі сім’ї, рідних
та люблених людей, я их ви налаштовані ідеаліз вати й не бачи-
те без них подальшо о існ вання. Вас охають, вчіться відповідати
взаємністю.
ЛЕВИ, ар’єрний демарш набирає інтенсивно о темп , вдома

че ає па проблем... Б дьте милими, та товними, дипломатични-
ми, про ладайте мости зла оди, саме час про нати д ха війни і
ріпити стос н и з людьми. Головне — в пориві бажань постати

вище над п блі ою, не перетворювати діало з оточенням на влас-
ний моноло !
ДІВИ, перевір а на міцність д ховних цінностей та принципів

пройде спішно, що свідчить про вдос оналення моральних іде-
алів, сприяє об’є тивній самооцінці і зміцненню посадової реп та-
ції. Демонстр йте свої таланти та дося нення — ви ще фаворі в
сильних світ цьо о до липня.
ТЕРЕЗИ налаштовані ідеаліз вати всіх і все (а себе — в перш

чер ). Життя пре расне, наповнене д хом бла очестивості, де не-
має рішни ів, одні святі! Тож ловіть цю ні альн мить для рестав-
рації всіх пор йнованих взаємин та відновіть райсь ідилію.
СКОРПІОНИ, без армонійної половин и ви — я птах з обріза-

ними рилами, хочеться тіль и вдвох працювати, творити, охати-
ся. Беріть ермо в р и і обережно спрямов йте спільні справи
раціональне р сло, а силоміць прони н ти в таємні замисли об-
ранця не нама айтеся, він від риє д ш , оли треба — дозріле яб-
л о саме впаде вам в р и. В союзі ви ерманич, за я им остан-
нє слово.
СТРІЛЬЦІ, помиріться з оле ами, відновіть пор йновані вза-

ємини, сл жбовий мі ро лімат треба неодмінно оздоровити, і вам,
роз мни ам, це під сил . За добрим м дрим словом в ишеню ліз-
ти не треба — ви знаєте, де, оли і що потрібно оворити, мітли-
во мієте підібрати люч до інших д ш. І моліться на бла овірних,
подр жні зи освячені Всевишнім до липня.
КОЗОРОГИ, я що на роботі не все йде та , я хочеться, не реф-

ле с йте, життя — це расива захоплююча ра, а ви т т а тор і ре-
жисер, і навіть на ар’єрних теренах це правило не має винят !
Політи а демо рата, підправлена райливістю та люб’язністю, зро-
бить ч до!
ВОДОЛІЇ на тлі метань між роботою та сім’ю (це два доленосні

фронти) переб ватим ть в полоні релі ійних переживань, свідо-
мивши індивід альний символ віри, що означає підвищення план-
и моральних до м та с джень. Не все тримається на матеріальних
итах, є речі, без я их ваша еволюція зійде нанівець.
РИБИ, я що ви одержимі пристрастю маніп лювати обставина-

ми та людьми заради втілення власних інтересів — це непо ано,
одна нині слід зважити не на матеріальні, а д ховні запити ото-
чення і неодмінно їх задовольнити. Я що самі не спроможні, то хо-
ча би не втр чайтеся в процес. А все, що в олові та на серці, візь-
міть під замо !

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Київський міжнародний марафон
збере майже 3 тисячі учасників
В столиці відбудуться традиційні змагання з бігу

Перш за все представники оргкомітету Київ�

ського міжнародного марафону висвітлили пи�

тання високих стандартів проведення заходу та

забезпечення безпеки його учасників. "Ми пе�

редусім піклуватимемося про те, щоб безпека

марафону була дотримана на найвищому рівні.

У вирішенні цих питань будуть задіяні понад

100 міліціонерів та понад 180 працівників ДАІ.

Центр міста буде перекритий. Тож ми сподіва�

ємося на розуміння киян, адже це робиться за�

ради проведення масштабного спортивного

свята. Крім того, нам допомагатимуть 300 во�

лонтерів",— наголосив Дмитро Черніцький. За�

галом такі заходи безпеки зумовлені нещодавні�

ми подіями у американському Бостоні. Тоді на

найстарішому в світі міському марафоні внаслі�

док двох терористичних вибухів загинуло 3 лю�

дини і понад 170 отримали поранення. Однак

трагічні події в США жодним чином не вплину�

ли на кількість охочих взяти участь у Київсько�

му марафоні. За словами пана Черніцького, на

офіційному сайті зареєструвалося вже майже

2500 осіб. До того ж, ця цифра невпинно зрос�

тає, адже щодня в організаційний комітет над�

ходить понад 150 заявок. Також вражає і геогра�

фія марафонців — у змаганнях візьмуть участь

представники 30�ти країн.

Разом із тим, зі слів організаторів заходу, на цьо�

му вони не збираються зупинятися. Наступного ро�

ку за місяць до основного марафону планується

провести на спортивному комплексі "Чайка" так

званий промо�напівмарафон. Серед прагнень орг�

комітету є й проведення змагань для колясочників.

У тому, що Київський марафон повинен стати

візитною карткою столиці, висловив свою впев�

неність учасник багатьох міжнародних пробігів,

голова спостережної ради "Банку Національний

кредит"" Андрій Оністрат, який щойно повернув�

ся із Бостона. "Я брав участь у найвідоміших сві�

тових марафонах. І прагну докласти всіх зусиль,

аби наблизити Київський марафон до найкращих

світових зразків, щоб ми могли пишатися цим за�

ходом. Зрештою, всі великі міста Європи та світу

мають свій потужний марафон. Київ не повинен

бути винятком. Я був учасником марафону в Бос�

тоні. Мені пощастило, що я фінішував на 10 хви�

лин раніше, коли сталися вибухи. Звичайно, це

трагедія і не лише для американців, а й для всієї

спортивної спільноти. Однак попри те, що стало�

ся, я можу вас запевнити, що наступного року я

неодмінно пробіжу 42 км у цьому місті".

За словами учасників прес�конференції, най�

важче у марафоні — це зробити перший крок, пе�

ребороти себе. Та одного разу відчувши увесь вир

емоцій від подолання всієї дистанції, людина

знову й знову намагатиметься повторити цей

своєрідний подвиг
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Цей день в історії 23 квітня

1564 — народився Вільям
Ше спір, видатний ан лійсь ий
поет і драмат р
1836 — вийшов перший номер

літерат рно о і с спільно-політич-
но о ж рнал "Современни ", за-
сновано о Оле сандром П ш іним
1896 — Нью-Йор відб вся

перший в Америці іносеанс
1910— рочисто за ладено Ве-

ли ий Лівадійсь ий палац, поб до-
ваний за прое том ялтинсь о о
архіте тора М. П. Краснова.
1918 — народився Геор ій Ві-

цин, радянсь ий іноа тор
1964— СРСР б ла заснована

державна омпанія з виробниц-
тва, збері ання і розповсюдження
зв озаписів (Всесоюзна фірма
рамофонних платіво "Мелодія")
1964 — дата народження мос-
овсь о о театр на Та анці

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Ор анізатори Київсь о о міжнародно о марафон повідомили, що наразі на офіційном сайті зма ань зареєстр валося же майже 2500 охочих пробі ти центром Києва
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Траса 4- о Київсь о о міжнародно о марафон проходитиме центральними в лицями сто-
лиці, старт і фініш — на Михайлівсь ій площі. Учасни и марафон бі тим ть за маршр том: Со-
фійсь а площа, в л. Володимирсь а, б-р Шевчен а, просп. Перемо и, розворот на метро "Бе-
рестейсь а", далі назад до пл. Перемо и, по в л. Са са ансь о о із забі ом на Олімпійсь ий
стадіон (одне оло по стадіон ), по Хрещати до Майдан Незалежності і назад по в л. Ве-
ли ій Василь івсь ій, в л. Са са ансь о о, просп. Перемо и до метро "Берестейсь а" і до Ми-
хайлівсь ої площі.
Крім ласично о марафон (42,195 м), в рам ах заход відб деться та ож марафон-еста-

фета (3х10 м + 1х12,195 м), в личний забі на 10 м та сімейний забі на 5 м, забі и для ді-
тей на 1 м та 500 м. Вздовж траси марафон б де встановлено 10 фан-зон для вболівальни-
ів, вист патим ть м зичні оле тиви.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

28 вітня в столиці відб деться четвертий Київсь ий міжнародний марафон.
У заході візьм ть часть понад 2,5 тисячі атлетів із 30 раїн світ . Крім то-
о, спроб вати власні сили на різних марафонсь их дистанціях змож ть сі
охочі. Про це мова йшла під час з стрічі за частю зіро телебачення та
представни ів бізнес , присвяченій підтримці Київсь о о міжнародно о ма-
рафон діячами ЗМІ, льт ри та бізнес . Участь заході взяли вед чі віт-
чизняних теле аналів Анатолій Анатоліч та В’ячеслав Солом а, олова ор -
омітет Київсь о о міжнародно о марафон Дмитро Черніць ий.

Поєднати Кобзаря з поп лярною FM-станцією,
або от ємось до 200-річчя

з дня народження Шевчен а не "для алоч и"
Про весн в раїнсь ій літерат рі

писали ба ато й арно. Леся У раїн-
а, Володимир Сосюра, Павло Тичи-
на… Ряд и цих славнозвісних майс-
трів "ля ли" в ефірі Радіо Київ та по-
єднались з раїнсь ими піснями
70-х ро ів.

Непросто б ло знайти достатньо
віршів Кобзаря. Я відомо, біль-
шість йо о творів либо о о філо-
софсь о о зміст . Але ми знайшли
Шевчен івсь весн . Більше то о,
ми її поєднали з м зичним форма-
том. "Водо рай", "Квіт а-д ша",
"Червона р та", "Хай щастить вам,
люди добрі!" — золота оле ція ра-
їнсь ої естради в поєднанні з весня-
ними віршами: та з стрі-
чають весн ияни на "Ра-
діо Київ 98FM". І та вже
сьо одні "Радіо Київ"

от ється відзначати 200-річчя Тара-
са Шевчен а. Це лише перший етап
масштабно о прое т , інте ровано о
с часн FM-станцію. І оловне в

цьом прое ті — зробити йо о не
"для алоч и" і не для оцін и, а для
звичайної доброї пам'яті про талано-
вито о й всесвітньовідомо о раїн-
ця. Зробити це від д ші та для д ші.

А ще для то о, щоб, сидячи вдо-
ма ввечері за чаш ою чаю зі своїми
дітьми чи он ами-ш олярами, вив-
чити сією сім'єю "Заповіт" замість
пере ляд чер ово о серіал . Та і
наші плани: поєднати вічно о ста-
ро о Кобзаря з поп лярною FM-
станцією, з с часним плином иїв-

сь о о життя.

Приєдн йтесь до пое-
тичної весни на хвилі
радіо Київ 98FM.


