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На Березняках після реконструкції відкриють Легкоатлетичний манеж

З дослідних інститутів —
на виробничі станки
Столичні винахідники продемонстрували підприємцям міста власні розробки

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Підприємниць а сфера не мо-
же ефе тивно розвиватися
без зал чення новітніх розро-
бо на ових станов. Здаєть-
ся, Києві для та ої співпраці
є все необхідне. Адже саме в
столиці У раїни зосереджена
чверть на ово о потенціал
раїни. Одна , я по аз є
пра ти а, зв’язо між винахід-
ни ами та підприємцями до-
сить слаб ий. А запропон ва-
ти столичним на овцям є
що — це наочно продемон-
стр вала вистав а “На а —
виробництв ”, до часті в я ій
вперше за сім ро ів запроси-
ли і підприємниць ий се тор
міста.

За словами віце�президента НАН

України Антона Наумовця, аби вітчизня�

ні розробки активніше впроваджувалися

у виробництво, в країні необхідно поси�

лити зв’язок з підприємцями та створити

сприятливий інвестиційний клімат. “Ми

вже навіть не мріємо про те, щоб отриму�

вати кошти з бюджету на винаходи. Для

того, аби була зацікавленість бізнесу, ба�

жання полювати за новими конкуренто�

здатними розробками, в країні має бути

створений сприятливий інвестиційний

клімат. Тільки спільними зусиллями ми

можемо зламати кригу байдужості до на�

уки”,— зазначив пан Наумовець.

Однак самі винахідники зазначають:

зв’язок з підприємцями міста доволі

слабкий. Тож досить часто вітчизняні

розробки більше затребувані за кордоном

і впроваджуються там, а не працюють на

благо рідного міста чи країни. Для при�

кладу, фототермічний модуль, який пра�

цює на сонячній енергії (розробка Інсти�

туту відновлювальної енергетики НАН

України), широко використовується для

освітлення парків та скверів у Македонії.

Аби наукові розробки покращували

життя і нашим громадянам, цьогоріч до

виставки запросили підприємців міста,

економічні відділи столичних РДА та

структурні підрозділи міськадміністрації,

які можуть використовувати винаходи.

Як повідомила “Хрещатику” Наталя

Ковалішина, заступник начальника

управління промисловості, підприємниц�

тва та інноваційної політики Департамен�

ту промисловості та розвитку підприєм�

ницької діяльності КМДА, такий симбіоз

себе виправдав: захід вже відвідало наба�

гато більше людей, ніж у попередні роки.

А по деяким винаходам є не лише зацікав�

леність з боку виробників, а й ведуться

попередні перемовини.

Подивитись на виставці, яка прохо�

дить 23�25 квітня в НК “Експоцентр

України”, і справді є на що — деякі з ви�

находів, які тут представлені, просто вра�

жають. Так, один зі столичних гігантів —

завод “Арсенал” — на розсуд відвідувачів

представив оптичне та оптико�електрон�

не обладнання для космічної, авіаційної

та наземної техніки.

Підприємство “Електронмаш” — сі�

мейство інтелектуальних паралельних

комп’ютерів для вирішення надскладних

завдань, які менш габаритні та більш

швидкі, ніж існуючі аналоги.

Широко представлені винаходи й у ме�

дичній галузі. Серед них — унікальні ан�

тисептичні засоби, які вже успішно прой�

шли випробування та можуть бути засто�

совані при лікуванні широкого спектру

інфекційно�запальних процесів шкіри.

Розробка столичних винахідників —

система “Фундус” — дозволяє в домашніх

умовах контролювати внутрішню оболон�

ку ока та вчасно виявляти зміни, а отже,

якнайшвидше отримувати людині необ�

хідну допомогу. За словами Ігоря Плюто,

академіка Академії технологічних наук

України, цей пристрій широко викорис�

товується для людей з діабетом, які най�

більше схильні до подібних патологій. Ви�

ріб уже запатентований та виробляється.

Представлені на виставці і розробки

молодих науковців. Зокрема екзоскелет

випускника Малої Академії наук України

Антона Головаченка, за допомогою якого

можуть повноцінно рухатися люди з об�

меженими можливостями. Наразі при�

стрій проходить процеси патентування

та отримання авторських прав. Його дію

на собі вже випробували пацієнти київ�

ської клініки “Охматдит”.

Загалом на виставці представлено 800

науково�технічних розробок, які спря�

мовані на підвищення технологічного та

технічного рівнів різноманітних галузей

господарства країни — охорони здо�

ров’я, інформаційних технологій, маши�

нобудування, будівництва, ЖКГ, енерге�

тики, харчової та хімічної промислово�

сті, сільського господарства тощо. Тіль�

ки НАН України представила більше 500

науково�технічних розробок, 122 з яких

готові до впровадження у виробництво.

Зазначимо, на необхідності покращен�

ня зв’язків між науковими інститутами

та виробниками неодноразово наголо�

шував голова КМДА Олександр Попов.

Він також запевняв київські підприєм�

ства в пріоритетності використання їх�

ньої продукції для потреб міста

На виставці представлено 800 на ово-технічних розробо , я і спрямовані на підвищення техноло ічно о та технічно о рівнів різноманітних ал зей осподарства раїни – охорони
здоров`я, інформтехноло ій, машиноб д вання, ЖКГ, енер ети и

У номері
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Співпраця з Віднем відкриває 
для Києва перспективу 
виробництва автобусів 
на електродвигунах
У рам ах проведення Днів Києва Відні олова

КМДА Оле сандр Попов відвідав завод омпанії
“Siemens”, де нині нала оджене серійне вироб-
ництво автоб сів, я і працюють на еле тричних
дви нах.
Та і машини рс ють столицею Австрії р о-

вим маршр том, тривалість я о о с ладає майже
30 хвилин, а на інцевих з пин ах відб вається їх-
ня підзаряд а.
При цьом автоб си ви ористов ють еле тро-

мереж трамвайних ліній. Запровадження та о о
вид транспорт дозволяє е ономити енер оносії
та поліпш є е оло ічн сит ацію в місті. Крім то о,
та і автоб си мобільні та більш маневрені, на від-
мін від тролейб сів.
Оле сандр Попов об оворив можливості ство-

рення спільно о австрійсь о- раїнсь о о підпри-
ємства з виробництва автоб сів з еле тродви -
нами на базі ом нально о підприємства “Київ-
пастранс”.
“Для нас важливо нала одити та е виробництво

саме Києві, адже це дозволить створити нові
робочі місця для меш анців міста і сприятиме
розвит інших підприємств столиці, я і б д ть
задіяні цьом процесі. А застос вання новітніх
е оло ічно чистих техноло ій дозволить вивести
транспортне забезпечення Києва на я існо новий
рівень”,— с азав очільни КМДА.
У свою чер представни и омпанії “Siemens”

роз лядають Київ я перспе тивний ре іон для на-
ла одження виробництва еле троавтоб сів, адже,
я і Відень, столиця У раїни має історичний
центр, де б ло б доцільнішим ви ористання саме
е оло ічно чисто о та мобільно о вид ромад-
сь о о транспорт

Столична влада планує 
заборонити в’їзд вантажівок 
у місто в денний час
Київсь а місь а державна адміністрація за до-

р ченням Оле сандра Попова під от вала прое т
рішення щодо заборони в’їзд вели ова ово о
транспорт на територію міста в денний час.
Винести прое т на роз ляд деп татів Київради

план ється вже на наст пне пленарне засідання.
“Київ не може повністю заборонити їздити міс-

том вантажним автомобілям та ф рам, ос іль и
Кільцева доро а проблем транзитно о транспор-
т повністю не виріш є”,— зазначив в. о. першо о
заст пни а олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації Анатолій Гол бчен о в ефірі про ра-
ми “Столиця” на ТРК “Київ”.
Та им чином, пропон ється р х транзитно о ве-

ли ова ово о транспорт територією Києва до-
зволити з 20.00 до 07.00, що допоможе збере ти
асфальтне по риття.
Та ож прое ті рішення запропоновано перелі

проспе тів, площ та в лиць, я ими змож ть о-
рист ватися вантажів и для транзитно о р х че-
рез місто, зо рема: просп. Бажана, Південний
мостовий перехід через річ Дніпро, Столичне
шосе, в л. А адемі а Заболотно о, площа Оде-
сь а, Вели а ільцева доро а, просп. А адемі а
Палладіна, в л. Місь а, Гостомельсь е шосе, Но-
ва доро а, просп. Мінсь ий, площа Шевчен а,
в л. Полярна, Бо атирсь а, площа Т льсь а,
просп. Мос овсь ий, Генерала Ват тіна, площа
Керченсь а, в л. Братиславсь а і Броварсь ий
проспе т.
Що стос ється зимової пори, то, за словами

Анатолія Гол бчен а, необхідно ре лювати в’їзди
рішенням штаб з надзвичайних сит ацій та об-
меж вати р х вантажних автомобілів, врахов ючи
стан дорожньо о по риття й по одні мови

Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

У Києві на Березня ах поряд із озером
Тельбін до Дня Києва рочисто від риють
Ле оатлетичний манеж. Об’є т повністю
ре онстр юють, а приле л територію
озеленять та впоряд ють. Днями хід ро-
біт проінспе т вав заст пни олови
КМДА Ві тор Корж.

У радянські часи на Легкоатлетичному манежі, на

проспекті Тичини, 18, на Березняках проводили змаган�

ня республіканського рівня. Проте після розвалу Союзу

спортивна споруда поступово занепадала. У свій час ці

приміщення орендували автосалон та церква “Посоль�

ство Боже”. Водночас завдяки принциповій позиції

міської влади вдалося зберегти профіль цієї спортивної

споруди, і сьогодні тут повним ходом ідуть ремонтні ро�

боти.

“Ми чітко налаштовані відкрити Легкоатлетичний ма�

неж до Дня Києва,— розповів “Хрещатику” Віктор

Корж. — Цього чекають не тільки спортсмени, а й зви�

чайні городяни. Об’єкт має славні традиції, адже тут бу�

ла вихована ціла плеяда відомих легкоатлетів. Але для

нас також важливо, що тут будуть створені найкращі

умови для створення масового руху занять фізичною

культурою”.

За словами Віктора Коржа, після реконструкції Легко�

атлетичний манеж пройде сертифікацію на відповідність

міжнародним вимогам, і міська влада почне працювати з

Міжнародною асоціацією легкої атлетики щодо вклю�

чення манежу у план проведення різноманітних заходів.

Як розповів “Хрещатику” президент Федерації легкої

атлетики міста Києва, депутат Київради Віктор Грінюк,

спорткомплекс буде багатофункціональним. Адже у ньо�

му тренуються збірні України з греко�римської бороть�

би, з сучасного п’ятиборства та (частково) з фехтування.

Крім того, тут можна буде займатися вільною боротьбою

і спортивними танцями. Будівельники обіцяють посте�

лити найсучасніше покриття, яке, до речі, уже везуть із

Німеччини, та облаштувати манеж найкращим легкоат�

летичним спорядженням. Манеж також буде вміщувати

4 кругових доріжки та 8 прямих — по 60 метрів кожна,

ями для стрибків у довжину і висоту, а також сектор для

штовхання ядра.

“У Легкоатлетичному манежі будуть “прописані” до

чотирьох тисяч спортсменів. Проте найголовніше, що ді�

ти зможуть займатися легкою атлетикою безкоштовно,—

наголосив Віктор Грінюк.— У нас є задум відкрити на ба�

зі цього Легкоатлетичного манежу та стадіону, що знахо�

диться на бульварі Давидова, центр розвитку легкої атле�

тики Європейської федерації легкої атлетики. Це дасть

нам можливість приймати європейські змагання”
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Новини

Тепломережі розпочали готувати до наступного
опалювального сезону
З 22 вітня працівни и “Київенер о” розпочали планові роботи з під о-

тов и ма істральних та розподільчих мереж до опалювально о сезон
2013-2014. Про це “Хрещати ” повідомили в ПАТ “Київенер о”.
Та , першим об’є том, я ий від лючили від арячо о водопостачання,

став житловий масив Біличі Святошинсь ом районі, де з понеділ а роз-
почалися ідравлічні випроб вання. Перевір а тепломереж т т триватиме
до 29 вітня. У “Київенер о” на олош ють, що на час травневих свят пе-
ревір а тепломереж не проводитиметься, аби ияни з стріли свята з а-
рячою водою. З ідно із затвердженим рафі ом, подальші планові від лю-
чення розпочн ться вже з 13 травня і триватим ть до почат опалюваль-
но о сезон . Крім то о, я зазначили в омпанії, передбачається та ож
від лючення арячо о водопостачання зв’яз з проведенням поточно-
о й апітально о ремонт мереж, а та ож їх заміни. Та , цьо оріч план є-
ться замінити 7 м ма істральних і 25 м розподільчих теплових мереж

Понад 37 тисяч родин у столиці користується 
житловою субсидією
Житловою с бсидією для відш од вання витрат на оплат житлово- о-

м нальних посл наразі орист ється більше 37 тисяч родин Києві. Про
це повідомили в Департаменті соціальної політи и. Та , лише протя ом
січня-березня поточно о ро за призначенням житлової с бсидії за
спрощеним поряд ом до районних правлінь праці та соціально о захис-
т населення зверн лося більше 16 тисяч родин. Громадянам, я і за ста-
ном здоров’я або з інших поважних причин не мож ть особисто зверн -
тися до ор анів соціально о захист , б ла надана допомо а в оформлен-
ні до ментів на призначення с бсидії на дом . Посл ою працівни ів Ки-
ївсь о о місь о о територіально о центр та 11 районних територіальних
центрів, за інформацією профільно о департамент , с ористалося 712
осіб з особливими потребами. Аби отримати ґр нтовні роз’яснення та
онс льтації щодо призначення житлової с бсидії за спрощеним поряд-
ом, 10 районних правліннях ор анізовано робот телефонних “ арячих
ліній”, ди з почат ро зверн лося 2 240 иян. Робота з призначення
житлових с бсидій наразі триває

Забудовник незаконно знищив дерева 
на схилах біля Совських ставків
Про рат ра Солом’янсь о о район від рила римінальне проваджен-

ня за фа том неза онної вир б и дерев при проведенні б дівельних робіт
по в л. Кірово радсь ій. Я з’яс валося, земельна ділян а за альною пло-
щею 1 а по в л. Кірово радсь ій, 70, що поблиз Совсь их став ів, б ла
надана в дов остро ов оренд ТОВ “Кійжитло” для б дівництва житлово-
о б дин з підземним пар ін ом. Про рорсь ою перевір ою встановле-
но, що за відс тності дозвільних до ментів сл жбові особи товариства са-
мовільно зняли поверхневий шар ґр нт та знищили зелені насадження на
в азаній ділянці, завдавши державі ш оди на с м 750 тис. рн. Я повідо-
мили “Хрещати ” в прес-сл жбі про рат ри Солом’янсь о о район , ві-
домості щодо вчинення сл жбовими особами товариства римінально о
правопор шення внесені до Єдино о реєстр дос дових розслід вань за
статтею — перевищення повноважень сл жбовою особою

Цифра дня
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з такою кількістю країн здійснювали зовнішньоторговельні операції
товарами столичні підприємства у січні 2013 року 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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10 тисяч заплатять переможцю за ескіз 
пам’ятника Хрещенню Русі
Департамент містоб д вання та архіте т ри о олош є Все раїнсь ий

бліц- он рс на визначення ращо о ес ізно о прое т пам’ятно о зна а
на честь 1025-річчя хрещення Київсь ої Р сі. Пам’ятний зна план ється
розташ вати на ділянці Набережно о шосе між Поштовою площею і пішо-
хідним пар овим мостом (по осі з Колоною Ма деб рзь о о права) По-
дільсь ом районі міста. Мон мент має під реслити особлив значимість
хрещення Р сі я державотворчо о фа тора для У раїни, а та ож створи-
ти ні альний мистець ий об’є т на честь 1025-річчя визначної події. Для
часті он рсі необхідно заповнити заяв та відправити її на e-mail:
pkr988@gmail. com. Підведення підс м ів он рс триватиме до 24 лип-
ня. Переможці отримають рошові премії: за перше місце — 10 000 ри-
вень, др е — 7 500 ривень, третє — 5 000 ривень. Вистав а он рс-
них прое тів відб деться рам ах заходів, присвячених відзначенню
1025-річчя хрещення Київсь ої Р сі

У 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 заяво на
часть,— розповів президент Все раїнсь ої національної федерації домі-
но Ілля Кива.— Але до нас а тивно звертаються для реєстрації, тож до по-
чат т рнір ми зберемо необхідн іль ість. Варто зазначити, що май-
же третина часни ів б д ть людьми з обмеженими фізичними можли-
востями. Гадаю, це д же важливо, адже доміно — це один з неба атьох
видів спорт , в я ом нарівні мож ть рати абсолютно всі — діти й пенсіо-
нери, жін и й чолові и. Хотів би додати, що 17 червня в США старт є чем-
піонат світ з доміно. У зв’яз з цим Національна Все раїнсь а федера-
ція доміно отримала запрошення для часті в цьом зма анні. Це перший
ро до виход на міжнародн арен . Наше завдання — за 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. Звичай-
но, для часни ів передбачено і призовий фонд, до то о ж, досить с ттє-
вий, за попередньою інформацією він становитиме майже 10 тис. ри-
вень. Участь т рнірі без оштовна, а зареєстр ватися можна за телефо-
ном (044)361-75-98

У чотирьох столичних районах сьогодні 
ярмаркуватимуть
За інформацією ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово о обсл ов вання

населення, в серед , 24 вітня, в столиці відб д ться традиційні сільсь о-
осподарсь і ярмар и. Придбати різноманітні прод ти харч вання ияни
змож ть сьо одні в Дніпровсь ом районі на просп. Возз’єднання, 2-10; в
Подільсь ом — на просп. Правди, 31-35; в Святошинсь ом — на розі
в л. Т л зи та б льв. Р. Роллана; в Шевчен івсь ом — на в л. Тр довій,
7-а. На ярмар ах б д ть представлені в широ ом асортименті різнома-
нітні прод ти харч вання за цінами, що на 10-15 % нижчі від рин ових

Столиця "тріщить по швах"
Київ як магніт притягує мігрантів, зазначають експерти
Марта КОХАН
“Хрещатик”

У раїнсь а столиця
продовж є поповню-
ватися меш анцями
та впевнено трим є
лідерство за іль іс-
тю населення серед
вітчизняних міст.
Тіль и за мин лий
рі чисельність насе-
лення Києва збіль-
шилася на ре ордні
30 тисяч.

Як повідомили “Хреща�

тику” в Головному управлін�

ні статистики у м. Києві, чи�

сельність наявного населен�

ня станом на 1 березня 2013

року досягла 2 846 590 осіб.

Тобто упродовж січня�люто�

го чисельність населення

столиці збільшилась на 1 567

осіб.

За статистикою, ці зміни

відбулися за рахунок мігра�

ційного приросту (на 1 205

осіб) та природного прирос�

ту (на 362 особи).

Міграційний приріст на�

селення зафіксовано у де�

в’яти районах Києва, а най�

більше — у Дарницькому

районі (442 особи).

Якщо взяти до уваги що�

річний приріст у Києві, то

зростання темпів йде ре�

кордними темпами. Так, як�

що останні десять років чи�

сельність населення міста

стабільно за рік зростає в се�

редньому на 15 000 осіб, то

минулого року цей показ�

ник збільшився вже на цілих

30 765 осіб.

Зокрема упродовж січня�

грудня минулого року при�

родний приріст склав 6 047

осіб, а міграційний — 24 718

осіб. Тоді міграційний при�

ріст населення був зафіксо�

ваний у десяти районах Ки�

єва, а найбільш “популяр�

ним” для мігрантів виявився

Солом’янський район —

5 219 осіб.

Очікується, що така тен�

денція зберігатиметься й на�

далі. Згідно з прогнозом Ін�

ституту демографії та соці�

альних досліджень НАНУ,

постійне населення Києва

до 2025 року зросте на 14 %.

Загалом, згідно з Концеп�

цією стратегічного розвитку

міста Києва, затвердженою

Київрадою 16 вересня 2010

року, прогнозується, що чи�

сельність постійного насе�

лення міста Києва до 2025

року збільшиться до 3,1

мільйона осіб, фактичного

населення — до 3 млн, “ден�

ного” населення — до 4 млн.

За оцінками експертів, на

час розробки Концепції

приблизно 10 % поточного

населення Києва було сфор�

мовано міграцією останні 15

років. При цьому рівень

іміграції (переважно внут�

рішньої) був і залишається

одним із найвищих по кра�

їні. Це пояснюється знач�

ною різницею між еконо�

мічним добробутом Києва

та регіонів й порівняно лібе�

ральною міграційною полі�

тикою міста.

“Зрозуміло, що якщо ро�

боти нема в Україні, то люди

їдуть шукати її у столиці.

Київ як магніт притягує —

простір можливостей тут

більший. Також є так звана

учбова міграція, коли є при�

плив населення за рахунок

студентів”,— зазначила в

коментарі “Хрещатику”

доктор наук з демографії,

провідний науковий співро�

бітник Інституту соціології

НАН України Ірина При�

биткова.

Водночас експерти визна�

ють, що реальні показники

можуть відрізнятися від офі�

ційної статистики. Так, ще

при розробці Концепції на�

водились дані, що кількість

населення, яке фактично

проживає і працює на тери�

торії Києва, на той час вже

перевищила 3 мільйони. А у

2008 році, виправдовуючи

необхідність розробки ново�

го Генплану столиці та стра�

тегії її розвитку, представни�

ки КМДА запевняли, що в

столиці проживало на той

час не менше 5 мільйонів

чоловік.

Пані Прибиткова під�

креслює, що скласти реаль�

ну картину могли б резуль�

тати перепису населення,

але плани щодо його прове�

дення вже двічі поспіль ска�

совували.

Загалом показники мігра�

ційного приросту підскочи�

ли в 2012 році не тільки в

Києві, а й по Україні, визнає

експерт. “Якщо раніше ця

цифра щорічно складала

15—16 тисяч осіб у серед�

ньому по Україні, то мину�

лого року це вже 68 тисяч. А

в цьому році за два місяці це

вже 10 тисяч людей”,— кон�

статує демограф

Скільки МАФів демонтують 
у столиці за місяць
"Хрещатик" з’ясовував динаміку знесення яток у Києві
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Столична влада продовж є
а тивн ампанію з демо-
нтаж неза онних МАФів.
Та , від почат ро в Ки-
єві демонт вали майже
1 700 тимчасових спор д,
а щодень з в лиць міста
зни ають 60-70 неза он-
них іос ів.

“Хрещатик” простежив темпи де�

монтажу тимчасових споруд та ви�

значив райони, які найактивніше

звільняються від "МАФового засил�

ля". На першому місці виявився

Шевченківський район (226

кіосків). На другому Дарницький,

на третьому Святошинський (див.

ТОП�5). 

В інших п’яти районах Києва

значно нижчі показники. Так, за

аналогічний період у Печерському

районі знесли 163 кіоски, в Поділь�

ському — 145, у Солом’янському —

138. А Голосіївський район “пасе

задніх”: від початку року тут демо�

нтували лише 114 кіосків.

До кінця року Департамент місь�

кого благоустрою та збереження

природного середовища планує

"розправитись" з 6 000 яток. 

Нагадаємо, такі дії міської влади

пов’язані з набранням чинності рі�

шення Київради щодо розміщення

тимчасових споруд у столиці. Доку�

ментом затверджено перелік 5 723

яток, яким видано дозволи на здійс�

нення підприємницької діяльності

у 2012�2013 роках, усі інші підляга�

ють демонтажу. Варто зазначити,

що минулого року від сплати за па�

йову участь місто отримало близько 

50 млн грн

У раїнсь а столиця продовж є поповнюватися меш анцями та впевнено трим є лідерство за іль істю населення серед
вітчизняних міст
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Від почат ро в Києві демонт вали майже 1 700 тимчасових спор д

№ Район
Кількість, 

шт.

1 Шевченківський 226

2 Дарницький 205 

3 Святошинський 185

4
Деснянський 177

Дніпровський 177

5 Оболонський 170

ТОП�5 районів, де демонтували найбільше
МАФів (січень�квітень 2013 року)
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Ділові новини

Україна буде спостерігачем у Митному союзі
У раїна домовилася з Митним союзом про надання стат с спос-

тері ача в цій ор анізації. Про це повідомив прем'єр-міністр У ра-
їни Ми ола Азаров під час з стрічі з ж рналістами іноземних ЗМІ,
передає РІА "Новости". "На мій по ляд, рішення вже хвалене, і
йдеться про технічні форм лювання",— с азав пан Азаров. Він до-
дав, що відб лися з стрічі з представни ами Казахстан і Білор сі,
наразі триває відпрацювання технічних моментів. "Зараз триває
відпрацювання, ми створили в ряді робоч р п з під отов и до-
ментів, я і мають б ти підписані президентами. Ми домовилися,

і зараз заверш ються технічні пере овори щодо форм лювань. Ми
б демо спостері ачами Митном союзі, ми матимемо представ-
ництво при Євразійсь ій е ономічній омісії, відповідно, ерівни
представництва матиме можливість брати часть засіданні оле-
ії Євразійсь о о союз , брати часть під отовці до ментів, але
він не матиме права олос ",— с азав Ми ола Азаров. Прем'єр та-
ож підтвердив, що напри інці травня на з стрічі президентів пла-
н ється підписання до ментів про стат с У раїни я спостері а-
ча

Телефонний зв'язок подорожчає
В У раїні з 1 травня 2013 ро абонентсь а плата за посл и фі со-

вано о телефонно о зв'яз підвищиться на 7—10 %. Про це повідом-
ляє Національна омісія, що здійснює державне ре лювання в сфері
зв'яз та інформатизації.
Для населення, бюджетних ор анізацій міст та райцентрів абонпла-

та за орист вання фі сованим телефонним зв'яз ом виросте з 27,26
рн до 29,18 рн для телефонів без по одинної оплати, і з 24,25 рн до
26,24 рн — з по одинною оплатою; для інших ор анізацій та фізосіб-
підприємців — з 39,05 рн до 41,78 рн (без по одинної оплати) і з
35,32 рн до 37,79 (з по одинною оплатою).
Меш анці сіл, селищ місь о о тип , а та ож бюджетні ор анізації в

сільсь ій місцевості б д ть платити 18,02 рн замість 16,38 рн (без
по одинної оплати) і 15,76 рн замість 14,32 рн (з по одинною опла-
тою). Для інших ор анізацій та фізосіб-підприємців абонентсь а плата
зросте з 25,70 рн до 28,27 рн (без по одинної оплати) і з 22,50 рн
до 24,75 рн (з по одинною оплатою).
Та ож з 1 листопада 2013 ро порівняно з 1 травня орист вання

телефоном подорожчає ще на 15 %: для меш анців сіл та селищ місь-
о о тип і бюджетних ор анізацій в сільсь ій місцевості — з 18,02 рн
до 20,72 рн (без по одинної оплати) і з 15,76 рн до 18,12 рн (з по-
одинною оплатою), для інших ор анізацій та фізосіб-підприємців — з
28,27 рн до 32,51 рн (без по одинної оплати) і з 24,75 рн до 28,46
(з по одинною оплатою)

Готівкові розрахунки обмежать
Національний бан У раїни має намір затвердити прое т постано-

ви про обмеження отів ових розрах н ів до 150 тис. рн травні-
червні поточно о ро без істотних змін — за підс м ами ромад-
сь о о об оворення, повідомила УНІАН прес-сл жба НБУ. Наразі
Нацбан з одж є питання пра тично о застос вання обмеження за
розрах н ами отів ою між фізичними особами за до оворами пів-
лі-продаж , що підля ає нотаріальном посвідченню, зо рема шля-
хом внесення змін до інших нормативно-правових а тів НБУ стосов-
но визначення стат с спеціально о депозитно о рах н нотарі са.
Для оптимізації нормативної бази НБУ роз лядає можливість в лю-
чення до прое т існ ючо о на сьо одні обмеження за розрах н ами
отів ою між підприємствами та фізичними особами — підприємця-
ми (10 тис. рн)

Нафтопродукти будуть маркувати
Міністерство енер ети и та в ільної промисловості ініціює введен-

ня мар вання нафтопрод тів. Про це повідомив міністр енер ети и
та в ільної промисловості Ед ард Ставиць ий, інформ ють "У раїн-
сь і новини". "Ми розробили прое т постанови ряд , він потім б де
відображений в за онах. Впровадження мар вання дозволить знизи-
ти част фальсифі ат і збільшити надходження до бюджет , що
вплине на я ість дорі ",— с азав він. Ставиць ий не вважає за необ-
хідне підвищення а цизів на паливо, ос іль и воно не призведе до
я існих змін, а тіль и с оротить споживання на вн трішньом рин .
В липні 2011 ро Верховна Рада ввела обов'яз ове мар вання ім-

портованих і вироблених в У раїні нафтопрод тів, але президент Ві -
тор Ян ович вет вав цей за он. На адаємо, що Мінінфрастр т ри
запропон вало пост пово підвищити вартість а циз на бензин, а ви-
р чені роші направити на ремонт дорі . Міненер о цю ініціатив не
підтрим є

Ціни на пиво підвищаться
Десять деп татів Верховної Ради пропон ють парламент підви-

щити а циз на пиво втричі або на 1,63 ривні — до 2,5 ривні за 1
літр, і направити 65 % від цієї с ми на фінанс вання б дівництва лі-
арень. Про це с азано за онопрое тах № 2876 і № 2880, заре-
єстрованих Раді 18 вітня, повідомляють "У раїнсь і новини". Ав-
торами обох до ментів є Тетяна Бахтєєва, Андрій Шип о, Юрій Мі-
рошничен о ( сі — фра ція Партії ре іонів), Марія Матіос, Андрій
П тілов ( сі — фра ція УДАР ), Леся Оробець, Валерій Д біль, Ми-
хайло Голов о, Роман Іли , Андрій Пишний ( сі — фра ція "Бать ів-
щина"). Перший з зареєстрованих р пою деп татів за онопрое т
передбачає збільшення а циз на пиво в три рази або на 1,63
ривні — до 2,5 ривень за 1 літр з метою с орочення споживання
пива молоддю, а та ож збільшення надходжень до держбюджет .
Др ий до мент передбачає направити 65 % а циз на пиво, з
рах ванням йо о збільшення, на фінанс вання національної дитя-
чої спеціалізованої лі арні "Охматдит", б дівництво лі арень та інші
заходи сфері медицини. На адаємо, в листопаді 2012 ро Рада
підвищила став и а цизів на пиво з 0,81 ривні/літр до 0,87 рив-
ні/літр
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Кияни паркуватимуться
по�європейськи
КМДА створює умови для залучення 1 млрд грн інвестицій 
у будівництво сучасних паркінгів
Ольга ДРОЗДОВА
"Хрещатик"

На почат вітня профіль-
ний омітет Верховної Ра-
ди по одив рядовий за о-
нопрое т, я им пропон є-
ться дозволити місцевій
владі штраф вати водіїв за
несплат стоян и авто.
Ухвалення цьо о до -
мента сприятиме створен-
ню ор анізованих місць
пар вання автіво цен-
трі Києва. КМДА спільно з
"Київтранспар сервісом"
реаліз є про рам , я а пе-
редбачає зал чення
1 млрд рн інвестицій
б дівництво пар ово .

Штраф за несплату 
паркування — двигун 
прогресу

Столична влада кілька років по�

спіль шукає інвесторів для будів�

ництва великих парковок у центрі

міста, а також поблизу кінцевих

станцій метро. Однак досі усі спро�

би успіхом не увінчалися. Низька

активність інвесторів пояснюється

кількома факторами — відсутністю

покарання власників авто за не�

сплату паркування, високою собі�

вартістю будівництва (вартість бу�

дівництва одного машиномісця у

багатоповерхових паркінгах стано�

вить 120 тис. грн, у підземних — 210

тис. грн), а також браком детальних

прорахунків проектів. Цьогоріч усі

питання можуть вирішитися, що на�

дасть поштовх припливу інвестицій

у будівництво великих зручних пар�

ковок.

Так, на початку квітня Комітет

Верховної Ради з питань законо�

давчого забезпечення правоохо�

ронної діяльності рекомендував на�

родним депутатам ухвалити у пер�

шому читанні поданий Кабінетом

Міністрів проект Закону "Про вне�

сення змін до деяких законодавчих

актів України щодо правил парку�

вання транспортних засобів та

встановлення відповідальності за

порушення правил паркування

транспортних засобів". Документ

пропонує ввести штраф за пору�

шення стосовно осіб, які розміщу�

ють транспортні засоби на майдан�

чиках для паркування, а також

штраф за порушення вимог до роз�

міщення, обладнання і функціону�

вання майданчиків для паркування

транспортних засобів.

Введення санкцій відіграє подвій�

ну роль. По�перше, звільняться тро�

туари у центрі, а влада отримає пов�

новаження для облаштування на

них платних стоянок. По�друге, ви�

сока вартість паркування у центрі й

необхідність обов'язково за це пла�

тити зумовить зростання попиту на

паркінги поблизу метро на околи�

цях міста. А це, в свою чергу, авто�

матично збільшить інвестиційну

привабливість бізнесу з експлуатації

цих майданчиків.

Сприятиме підвищенню прибут�

ковості будівництва паркінгів і забо�

рона на паркування у центрі міста,

яку пообіцяла встановити столична

влада після завершення будівництва

паркінгів. 

"Хорошим прикладом правильно

розставлених пріоритетів можна

вважати заборону паркування авто�

мобілів на центральній вулиці

Києва — Хрещатику. Тепер, коли

рух транспорту тут контролюють

працівники ДАІ, на вулиці створено

так званий публічний простір і не

має проблем із заторами",— роз'яс�

нив "Хрещатику" переваги такого

підходу Головний архітектор Києва

Сергій Целовальник. 

Однак чи не найважливіша спра�

ва — зміна менталітету столичних

автовласників, адже сьогодні навіть

найзаможніші з них керуються

принципом — "платять лише боягу�

зи". Але їм доведеться підлаштову�

ватися під вимоги часу.

Парковки на мільярд

Аби зацікавити інвесторів й нада�

ти їм конкретні пропозиції та прора�

хунки, КП "Київтранспарксервіс"

розробило Програму розвитку єди�

ного паркувального простору в 

м. Києві до 2015 року. Вона містить

попередні напрацювання та пропо�

зиції столичної влади у сфері зве�

дення майданчиків для паркування

та визначає основні стратегічні на�

прями. Приміром, столична влада

надаватиме перевагу будівництву

так званих екопарковок "Зелений

острів", де на 1 автомобіль припада�

тиме 2 дерева, а також великих пере�

хоплюючих паркінгів. 

"Створення перехоплюючих пар�

кінгів на основних магістралях та

поблизу кінцевих станцій метропо�

літену мають певною мірою виріши�

ти проблему заторів у місті. Якщо

люди лишатимуть автомобілі там, де

є можливість пересісти на громад�

ський транспорт, навантаження на

вулично�дорожню мережу у центрі

міста зменшиться",— пояснив Сер�

гій Целовальник. 

До речі, на вул. Глушкова, 5 (біля

метро "Іподром") вже облаштовуєть�

ся сучасний перехоплюючий пар�

кінг, який буде оснащено автома�

тичним в'їзним та виїзним терміна�

лом, сучасною системою охорони,

освітленням та відеонаглядом.

Водночас у центральній частині

влада запланувала будівництво під�

земних і наземних багатоповерхових

паркінгів. 

Київ також планує ввести систему

безготівкових розрахунків сплати за

послуги паркування.

Крім цього, у програмі міститься

перелік інвестиційних пропозицій

від столичної влади. 

За словами директора "Київтранс�

парксервіс" Андрія Дудко, підпри�

ємство проаналізувало близько 700

земельних ділянок, однак прийнят�

них серед них — лише кілька десят�

ків, решта або знаходиться у "зеленій

зоні", або є приватною власністю. 

Про скрутну ситуацію із землею

свідчить і рішення КМДА, ухвалене

в січні, яким загальну кількість ін�

вестоб'єктів з будівництва багаторів�

невих паркінгів скорочено з 79 до 19.

На ключове питання — скільки

коштуватиме паркування у центрі

Києва — владі поки що відповісти

складно. Однак, враховуючи те, що

вартість будівництва одного місця,

приміром, у підземному паркінгу на

Хрещатику, сягатиме 340 тис. грн,

платня, напевно, буде чималою.

Загалом київська влада розрахо�

вує на появу в місті 22,6 тис. парко�

місць протягом найближчих трьох

років. Для цього буде залучено 940

млн грн коштів інвесторів, а 30 млн

грн із власної кишені вкладе "Київ�

транспарксервіс" у встановлення

паркоматів. 

"Наше завдання — створити в місті

такі умови, за яких буде зручно пере�

суватися як пішоходам та пасажирам

громадського транспорту, так і авто�

власникам. При цьому ми орієнту�

ємося на розвиток публічного прос�

тору, складовими якого є вільні від

транспорту тротуари та пішохідні зо�

ни, окремі полоси для громадського

транспорту. Тому ми мусимо остаточ�

но вирішити проблему паркування у

центральній частині міста",— зазна�

чив голова КМДА Олександр Попов.

Перший інвестор — 
на Академмістечку

Столичні депутати вже погодили

амбітну програму "Києва паркуваль�

ного". Так, на засіданні 17 квітня

Київрада прийняла її за основу і ви�

рішила доопрацювати. Приміром,

депутатам не сподобався пункт про�

грами щодо облаштування парковок

на тротуарах. Мовляв, зараз пішохо�

ди і так ледве продираються захара�

щеними тротуарами у центрі міста, а

якщо там будуть парковки, то пере�

сування вулицями перетвориться на

велику проблему. Однак платні сто�

янки, навпаки, передбачатимуть ви�

ділення окремого місця для вільного

проходу, тоді як зараз авто заїжджа�

ють на тротуари, майже повністю їх

перекриваючи.

Так чи інакше, плани КМДА по�

ступово вже реалізуються. Цьогоріч

одна з пропозицій вже знайшла ін�

вестора. На початку квітня міськ�

адміністрація визнала компанію

"Паркінг�Київ" переможцем кон�

курсу із залучення інвестора будів�

ництва паркінгу на 100 місць на

проспекті Академіка Палладіна, 23

(поблизу станції метро "Академміс�

течко") на околиці міста. 

Відносно решти ділянок ведеться

робота, їх готує до конкурсу "Київ�

транспарксервіс", який також роз�

робляє проектну документацію. Зок�

рема, у вересні�листопаді 2012 року

Київрада надала дозвіл "Київтранс�

парксервісу" на розроблення проек�

ту землеустрою ділянки на перетині

вул. Жолудєва та вул. Симиренка, а

також на вул. Жмеринській, 2 (Свя�

тошинський район), на просп. Пет�

ра Григоренка — від вул. Анни Ахма�

тової до вул. Тальнівської (Дарниць�

кий), на просп. Оболонському, 6,

просп. Оболонському, 20 та просп.

Оболонському, 21 (Оболонський ), а

також на вул. Макаренка (Деснян�

ський). А 18 квітня поточного року

комунальне підприємство отримало

дозвіл на розробку проекту землеуст�

рою 8�ми ділянок під автопаркінги

та парковки — трьох у Дарницькому

районі площею 1,11 га, у Голосіїв�

ському районі площею 1,42 га, двох у

Святошинському районі площею

0,69 га та у Деснянському районі

площею 0,81 га.

Отримавши землю, "Київтранс�

парксервіс" розраховує залучити до

будівництва приватні компанії. Пе�

реговори з ними вже ведуться, є за�

цікавлені, каже Андрій Дудко. 

Правда, за словами директора

проектів девелоперської компанї

"НЕСТ" Віталія Грусевича, зараз ін�

весторам складно оцінювати пер�

спективи будівництва паркінгів у

Києві, оскільки київська влада поки

що не запропонувала чіткого інвест�

проекту, де було б вказано всі умови

участі. "Без розуміння термінів

окупності будівництва паркінгів,

рівня їх завантаженості тощо, жод�

ний інвестор не ризикне інвестувати

свої кошти",— сказав "Хрещатику"

експерт. З ним погоджується і керів�

ництво Промислово�будівельної

групи "Ковальська": "Ми будуємо

парковки в рамках будівництва жит�

лових комплексів. Вважаємо, що

зведення паркінгів — перспектив�

ний напрямок, але лише в тому ви�

падку, якщо є відведена під це земля.

На наш погляд, вартість будівництва

подібних об'єктів (особливо врахо�

вуючи ціну на землю у центрі столи�

ці) надто висока для того, аби реалі�

зовувати такі проекти".

Тож успіх столичної програми за�

лежить від якості пропозицій, які

надасть столична влада інвесто�

рам

План будівництва парковок у Києві

Дані: проект Програми розвитку єдиного паркувального простору  в м. Києві до 2015 року  

План будівництва 
Період

реалізації,
роки

Загальна
вартість,
млн грн

Потужність,
машиномісць

Організація екопарковок "Зелений острів" 2013—2015 13,5 2000 

Будівництво "перехоплюючих" майданчиків: 

Вул. Святошинська, 15А 
Вул. Палладіна, 23 
Вул. Поліська (метро "Червоний хутір")
Просп.Глушкова, 5 (метро "Іподром")

2013 
2013 

2013—2015  
2013  

1,2  
4  

0,8   
0,7  

150 
100 
100 
205 

Будівництво перехоплюючих паркінгів: 

Вул.Щусєва,55 
Просп.Глушкова, 1 
Просп.Оболонський, 6 
Просп.Оболонський, 20 
Просп.Оболонський, 21 
Перетин просп. Оболонського з вул. Героїв Дніпра

2013—2014 
2013—2015 
2013—2014 
2013—2014 
2013—2015 
2013—2014 

13,3  
36  
24  
18  
18  
48 

150 
400 
250 
100 
100 
500 

Будівництво висотних паркінгів: 

Вул. Грінченка, 3 
Вул.Пушкінська, 34Б/Терещенківська, 13

2013—2015 
2013—2015 

60  
20  

800 
250 

Будівництво підземного паркінгу вул. Хрещатик 2013—2015 340 1000 
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Інформація для потерпілих,
які отримують страхові виплати
у Фонді ССНВВ про перехід
з пенсії по інвалідності
на пенсію за віком

У разі настання страхового ви�

падку Фонд соціального страху�

вання від нещасних випадків на

виробництві та професійних зах�

ворювань України у встановлено�

му законодавством порядку від�

шкодовує працівникові внаслідок

ушкодження його здоров'я щомі�

сячну страхову виплату та пенсію

по інвалідності внаслідок нещас�

ного випадку на виробництві або

професійного захворювання.

З метою соціального захисту

потерпілих передбачено, якщо

потерпілий замість пенсії по ін�

валідності внаслідок нещасного

випадку на виробництві або про�

фесійного захворювання перей�

шов на пенсію за віком, то з дати

переходу на інший вид пенсії

щомісячна страхова виплата про�

водиться у розмірі, без урахуван�

ня суми пенсії по інвалідності.

При цьому у разі переходу з

пенсії по інвалідності на пенсію

за віком, зберігаються виплати на

догляд, санаторно�курортне ліку�

вання, додаткове харчування, а

також на медичні та соціальні

послуги, передбачені висновком

МСЕК.

Управління ВД ФССНВ 
у м. Києві

http://fsnv.kiev.ua
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 24 квітня 2013 року

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
"Хрещатик"

З на оди відзначення 27-х ро овин
аварії на Чорнобильсь ій АЕС Дес-
нянсь ом районі столиці встанов-
лять архіте т рний елемент "Зем-
ля", отрий завершить омпозицію
"Прометей". У червні на території
омпле с мають за інчити бетон -
вання ротонди, а в перспе тиві —
спор дити аплич .

На території меморіального комплексу "Геро�

ям Чорнобиля", який розташований у Деснян�

ському районі Києва, 26 квітня об 11.00 відбу�

деться урочисте відкриття архітектурного еле�

менту "Земля". Про це "Хрещатику" повідомила

начальник управління праці та соціального за�

хисту населення Деснянської РДА Анастасія Фі�

лоненко. За її словами, саме цей елемент і має за�

вершити композицію знаку "Прометей", який

було встановлено раніше, а також першу чергу із

запланованих робіт. "Нині тут кипить робота,

впорядковують територію навколо монумен�

тів,— повідомила вона.— Згідно з задумом роз�

робників проекту, архітектурний елемент "Зем�

ля" символізуватиме нашу планету. Він буде з

підсвіткою. Тобто з�під нього пробиватимуться

червоні промінці. Вони мають нагадувати усім,

що навіть мирний атом може становити загрозу

нашій планеті. Тож поводитися з ним потрібно

надто обережно". Анастасія Філоненко додала,

що кошти на реалізацію проекту було виділено з

міського та державного бюджетів. Зокрема вар�

тість "Землі" обійшлася в 6 мільйонів гривень,

"Прометей" коштував майже 2 мільйони гривень.

До речі, авторами цього знаку є заслужений діяч

мистецтв УРСР, народний художник УРСР, ла�

уреат Національної премії імені Тараса Шевчен�

ка, почесний громадянин Києва Валентин Зноба

та його син. Окрім зазначених скульптурних еле�

ментів, у червні буде завершено виконання бе�

тонних робіт по спорудженню ротонди. "Загалом

проектом передбачено будівництво на території

комплексу "Героям Чорнобиля" на розі вулиць

Бальзака і архітектора Ніколаєва ще й каплич�

ки,— розповіла пані Філоненко.— Загальна вар�

тість об'єктів, разом із скульптурними компози�

ціями, впорядкуванням території, оцінюється в

майже 45 мільйонів гривень".

За її словами, темі відзначення 27�х роковин

аварії на Чорнобильській АЕС було присвячено й

розширену апаратну нараду в Деснянській РДА.

Під час засідання йшлося про заходи, які запла�

новано провести в районі у зв'язку із цією трагіч�

ною датою. Адже відомо, що в Деснянському

районі столиці мешкає чимало учасників ліквіда�

ції аварії, сімей загиблих, жителів найбільш по�

страждалих населених пунктів — понад 18 тисяч

(з них 3 тисячі 367 — діти)

Священномученик
Антипа, єпископ
Пергаму Азійського
Священном чени Антипа,
єпис оп Пер ам Азійсь о-
о (близь о 68 р.) — чень
свято о апостола Івана Бо-
ослова (пам'ять 26 верес-
ня), б в єпис опом Пер-
амсь ої Цер ви під час
царювання імператора Не-
рона (54—68 ро и).

У той час за наказом імператора

всіх, хто не приносив жертви ідо�

лам, піддавали страті або вигнанню.

Тоді був засланий на острів Патмос

(в Егейському морі) святий апостол

Іван Богослов, якому Господь від�

крив майбутні долі світу і Святої

Церкви.

"А до Ангола Церкви в Пергамі

напиши: Оце каже Той, Хто має

гострий з обох сторін меч: Я знаю

діла твоєї справи, і що де ти живеш,

там престол сатани, І тримаєш ти

Ім'я Моє, і ти не відрікся від віри

Моєї навіть за днів, в які у вас, де

живе сатана, був убитий, свідок

Мій вірний Антипа "(Об'явл. 2,

12 — 13).

Святитель Антипа своїм прикла�

дом, твердою вірою і невтомною

проповіддю про Христа досяг того,

що жителі Пергаму почали ухиляти�

ся від жертвоприношень ідолам.

Язичницькі жерці дорікали єписко�

па в тому, що він відштовхує народ

від поклоніння вітчизняним богам,

і вимагали припинити проповідь

про Христа і принести жертву ідо�

лам.

Святитель Антипа спокійно від�

повів, що не стане служити богам�

демонам, які біжать від нього,

смертної людини, що він покло�

няється і буде поклонятися Госпо�

деві Всемогутньому, що створив

все, і Його Єдинородному і Єдино�

сущному Сину і Святому Духу.

Жерці заперечили, що їх боги існу�

ють здавна, а Христос з'явився не�

давно і був розп'ятий при Пилаті як

лиходій. Святитель відповів, що

язичницькі боги створені руками

людей, і всі сказання про них спов�

нені беззаконня і пороків. Він

твердо сповідував віру в Сина Бо�

жого, який втілився від Пресвятої

Діви.

Розлючені жерці поволочили свя�

щенномученика Антипу в храм Ар�

теміди і кинули його в розпеченого

мідного вола, куди зазвичай кидали

жертви ідолам. Священномученик у

розпеченій печі голосно молився

Богові, просячи прийняти його ду�

шу і зміцнити віру християн. Він ві�

дійшов до Господа спокійно, немов

заснувши (+ бл. 68).

Вночі християни взяли не займа�

не вогнем тіло священномученика

Антипи і з честю поховали в Перга�

мі. Гробниця священномученика

стала джерелом чудес і зцілень від

різних хвороб. Особливо вдаються

до священномученика Антипи при

зубних болях

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української Православної
Церкви

Учні школи № 201 впевнені 
у чистому майбутньому
Цей навчальний заклад Дніпровського району столиці бере участь 
у проекті "Енергоефективні школи"
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

Виховати енер етично та
е оло ічно рамотно о,
відповідально о і свідомо-
о ромадянина, я ий збе-
рі ає і раціонально ви о-
ристов є природні рес р-
си — одне з завдань с -
часної ш оли. Саме том
вчителі, чні та бать и се-
редньої за альноосвітньої
ш оли № 201, що Дніп-
ровсь ом районі, з ент -
зіазмом сприйняли звіст
про можливість взяти
часть впровадженні ос-
вітньої про рами "Енер о-
ефе тивні ш оли", створе-
ної за сприяння омпанії
"D. ТЕК" Інстит том місце-
во о розвит . Цьо о ро
вихованці навчально о за-
лад дол чилися до ба а-
тьох ці авих прое тів, зо -
рема до он рсів творчих
робіт, ан ет вання та про-
світниць ої роботи серед
иян.

Основне завдання програми

"Енергоефективні школи" — вироб�

лення в учнів розуміння того, що

енергія є цінним ресурсом, та усві�

домлення необхідності заощаджен�

ня енергоресурсів для збереження

клімату та життя на Землі. Програма

передбачає впровадження факуль�

тативу для учнів 6�8 класів "Основи

теплопостачання та теплозбережен�

ня", дослідно�експериментальну

роботу школярів, створення про�

ектних пропозицій щодо підвищен�

ня енергоефективності свого на�

вчального закладу, участь у між�

шкільному конкурсі між пілотними

загальноосвітніми закладами про�

екту "Енергоефективні школи".

В школі № 201 Дніпровського

району, яка визначена пілотною за

цим проектом, проблемою енерго�

та теплозбереження перейнялися

всі члени шкільної спільноти — від

директора до першокласників та

батьків. З 14 лютого започатковано

роботу факультативу "Основи теп�

лопостачання та теплозбереження",

проведено конкурси дитячого ма�

люнку "Збережи енергію природи",

плакату "Збережи енергію", конкурс

дитячих творчих робіт (віршів, опо�

відань, казок, учнівських творів),

конкурс поробок "Діти за сталу

енергію", видаються спецвипуски

шкільної газети "Шкільний вісник"

та збірки дитячих творчих робіт.

Учні 5�11 класів проводять значну

роботу в мікрорайоні школи: ними

виготовлені брошури та листівки з

корисними порадами щодо збере�

ження енергії в будинках, які школя�

рі роздають мешканцям Дніпров�

ського району; також пройшов кон�

курс на кращу агітаційну роботу в

мікрорайоні. Пілотний 7�А клас про�

вів анкетування серед киян "Обсте�

ження споживчих послуг централізо�

ваного теплопостачання у м. Києві"

та теплоаудит шкільних приміщень.

Учні цього класу відвідали ТЕЦ�6, де

дізналися, як виробляється елек�

трична енергія у великому місті.

Справжнім святом та справою

всього навчального закладу став

конкурс проектів серед класних ко�

лективів "Енергоефективна школа

майбутнього", в якому взяли участь

навіть первачки. Не залишилися

осторонь й вчителі: педагоги школи

розробили й провели низку уроків з

усіх предметів з елементами енерго�

ефективності, тренінг "Від енерго�

збереження в оселі до енергозбере�

ження на планеті", підготували ме�

тодичні поради для батьків, цикл

виховних годин та свят для дітей.

Старшокласники познайомили з

програмою навіть лікарів та пацієн�

тів КМДКЛ № 2, з якою протягом

багатьох років співпрацює навчаль�

ний заклад. Для них школярі підго�

тували низку бесід та вікторин під

гаслом: "Збережи Землю — економ

енергію".

"Економними господарями відчу�

вають себе всі: і молодші школярі, й

поважні випускники, й дорослі,

вчителі та батьки. Саме свідоме

ставлення до енергоресурсів допо�

могло навчальному закладу змен�

шити споживання електроенергії на

30 %,— розповіла "Хрещатику" ди�

ректор школи № 201 Анна Гмиря.—

Сподіваємося, що застереження

проти недбалого та бездумного

ставлення до природних ресурсів,

що лунають з вуст дітей, спонука�

ють всіх киян берегти та економити

енерго� та теплоресурси — скарби

нашої планети"

Дніпровчани визначають кращого 
держслужбовця
У Дніпровсь ій РДА проведено I т р Все раїнсь о о он рс "Кра-

щий державний сл жбовець" двох номінаціях.
Та , номінації " ращий ерівни " взяли часть шестеро фахівців, а

в номінації " ращий спеціаліст" — десятеро державних сл жбовців
райдержадміністрації. Під час зма ань он рсантів перевіряли на во-
лодіння аналітичними здібностями та здатність до реативно о мис-
лення в омпле сном тест ванні на знання Констит ції У раїни, За о-
н У раїни "Про державн сл жб ", специфі и ф н ціональних повно-
важень райдержадміністрації, своїх посадових обов'яз ів.
Імена переможців стан ть відомі по завершенні заход . Ор анізацій-

ний омітет шляхом просто о олос вання визначить най ращо о з
ращих.
На адаймо, що он рс відб вається відповідно до постанови Кабмі-

н від 19 вересня 2007 ро № 1152 "Про проведення щорічно о Все-
раїнсь о о он рс "Кращий державний сл жбовець", на аз

Нацдержсл жби від 15.02.12 ро № 29 "Про затвердження методич-
них ре омендацій щодо проведення Все раїнсь о о он рс "Кра-
щий державний сл жбовець"

У Дарницькому районі проведуть 
садово7городній загальноміський ярмарок
27 вітня з 9.00 до 18.00 по в лиці Рев ць о о Дарниць ом райо-

ні з метою більш повно о задоволення попит иян та остей столиці
на насіння вітів та овочевих льт р б д ть продаватися саджанці
фр тових дерев та я ід, посад ові матеріали та садово- ородній ре-
манент, мінеральні добрива та засоби захист рослин, а та ож інші с -
п тні товари на за альномісь ом ярмар з продаж товарів для са-
дівни ів та ородни ів.
Господарства та підприємства, я і бажають реаліз вати свою про-

д цію в рам ах заход , мож ть звертатися до відділ тор івлі та спо-
живчо о рин райдержадміністрації за тел. 281-66-21

За втручання прокуратури на підприємстві 
виплатили борг по зарплаті за два роки
За втр чання про рат ри Святошинсь о о район працівни ам сто-

лично о підприємства "Фор м-ДС і Ко" виплатили майже 2,2 млн рн
забор ованості по заробітній платі за останні два ро и.
Про рорсь ою перевір ою встановлено, що впродовж двох остан-

ніх ро ів працівни ам підприємства систематично не виплач валась
заробітна плата. На почато цьо о ро бор 161 працівни ові с лав
майже 2,2 млн рн, повідомили "Хрещати " в прес-сл жбі про рат -
ри Святошина.
У зв'яз цим правоохоронці зверн лися до с д із заявами про ви-

дач с дових на азів про прим сове стя нення оштів з підприємства.
На ви онання с дових на азів ерівництво "Фор м-ДС і Ко" сплати-

ло майже 1,5 млн ривень забор ованості з оплати праці. Ще 700 тис.
рн адміністрація підприємства виплатила в добровільном поряд .
На сьо одні всі працівни и підприємства отримали заробітн плат

за останні 2 ро и в повном обсязі

На Подолі проведуть конкурс із благоустрою
Подільсь а РДА проведе он рс з най ращо о бла о строю та озе-

ленення серед підприємств, станов та ор анізацій різних форм влас-
ності, я і здійснюють свою осподарсь діяльність на території райо-
н .
Захід відб деться на ви онання дор чення олови КМДА Оле сандра

Попова. КО "Київзеленб д" започат вало цей он рс із метою визна-
чення території з най ращо о бла о строю та озеленення серед
районних ом нальних підприємств з тримання зелених насаджень та
ом нальних лісопар ових осподарств.
Заяв и на часть он рсі прийматим ться до 1 липня цьо о ро

із зазначенням адреси, назви підприємства, ор анізації та онта тно о
телефон відповідальної особи

На території меморіально о омпле с "Героям Чорнобиля", що в Деснянсь ом районі столиці, п`ятницю
об 11.00 відб деться рочисте від риття архіте т рно о елемент "Земля"

Благовіст

Новини районівУ Деснянському районі 
встановлять архітектурний
елемент "Земля"
Його розмістять на території меморіального комплексу 
"Героям Чорнобиля"

В навчальном за ладі започат овано робот фа льтативів, ор анізов ють он рси малюн ів та пла атів, творчих робіт,
поробо , чні зал чаються до часті в ба атьох прое тах

В ш олі № 201, я а визначена пілотною за прое том "Енер оефе тивні ш оли",
проблемою енер о- та теплозбереження переймаються всі члени ш ільної
спільноти – від дире тора до першо ласни ів
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №43 (1171)

СЕРЕДА,
24 квітня
2013 року

Про прийняття до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва майна

Рішення Київської міської ради № 31/9088 від 28 лютого 2013 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, частин другої та п’ятої

статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини п’ятої статті 30 Закону України “Про регулювання міс�
тобудівної діяльності”, враховуючи звернення ПАТ “ХК “Київміськбуд” від 30 серпня 2012 року № 6681/0/2�12 та від 26 жовтня 2012
року № 8812/0/2�12, у зв’язку з прийняттям в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (декларація про готовність об’єкта до
експлуатації від 01 жовтня 2012 року № КВ 14112175253) Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної гро�

мади міста Києва майно та закріпити його на праві господарського відан�
ня за комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Дес�
нянського району м. Києва згідно з переліком, зазначеним у додатку до
цього рішення.

2. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійсни�

ти в установленому порядку прийняття�передачу майна, зазначеного у
пункті 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Додаток
до рішення Київради

28.02.2013 № 31/9088

ПЕРЕЛІК
майна, яке приймається до комунальної власності територіальної громади міста Києва 

та закріплюється на праві господарського відання за комунальним підприємством 
по утриманню зелених насаджень Деснянського району м. Києва у зв’язку із закінченням

робіт по об’єкту — “Благоустрій та озеленення території ділянок 72, 73, 74 
в 11�му мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина — Троєщина (сквер), 
і пусковий комплекс” на проспекті Маяковського у Деснянському районі

№ п/п Найменування майна Рік
будівництва

Балансова
вартість, грн

1 2 3 4
1 Тротуари з ФЕМ � 2042,7 кв. м 2012 1257405,80
2 Дитячі майданчики з відсіву � 481,5 кв. м 2012 58661,00
3 Фонтан � 1 комплект 2012 82952,00
4 Підпірні стіни, сходи (з/б з оздобленням) 2012 1259897,00
5 Металева огорожа � 80 п. м 2012 31200,00
6 Малі архітектурні форми (дитячий та спортивні майданчики), у т. ч.: 2012 238003,20

Спортивно�ігровий комплекс "Три башти" � 1 шт. 59119,40
Спортивно�ігровий комплекс "Чемпіон" � 1 шт. 34081,80
Гойдалка�балансир (сидіння зі спинкою) � 1 шт. 2834,00
Карусель із сидінням та кермом � 1 шт. 8221,80
Гойдалка підвісна подвійна (сидіння зі спинкою) 2100 металева � 2 шт. 13738,00
Пісочниця без навісу (під спуск) 2 х 3 м � 1 шт. 1866,00
Гойдалка на пружині � 2 шт. 11244,00
Спортивний міні�комплекс � 1 шт. 9882,00
Штанга для жиму лежачи � 1 шт. 4788,00
Штанга для жиму стоячи � 1 шт. 4849,00
Стійка для пресу � 1 шт. 1956,40
Стійка для зворотних віджимань � 1 шт. 4841,00
Стійка для розтягувань та стрейчінгу � 1 шт. 2845,00
Лавка зі спинкою (метал.) � 8 шт. 13195,00
Лавка зі спинкою (метал.) � 28 шт. 52978,80
Урна для сміття � 14 шт. 11563,00

7. Озеленення, у т. ч.: 2012 272162,00
Дерева � 12 шт. 14166,00
Кущі � 72 шт. 3834,00
Газон з чорноземом � 4530 кв. м 254162,00

8 Зовнішнє освітлення, у т. ч.: 2012 298426,00
Опори � 14 шт. 295396,00
Кабель � 400 м п. 3030,00
Всього: 3498707,00

Заступник міського голови � секретар Київради 
Г. Герега

Про закріплення об’єкта комунальної власності територіальної громади 
міста Києва

Рішення Київської міської ради № 34/9091 від 28 лютого 2013 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України, частини п’ятої статті 60 За�

кону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернення Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації (лист від 22.05.2012 № 04/30�4052) та згоду комунального підприємства “Київжитлоспецексплуатація” (лист від
23.06.2012 № 155/1/16�2854), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Закріпити на праві оперативного управління за дитячою поліклінікою
№ 2 Шевченківського району м. Києва вбудовані нежитлові приміщення за�
гальною площею 168,0 кв. м у будинку № 46, літ А на вул. Б. Хмельницького,
які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

2. Комунальному підприємству “Київжитлоспецексплуатація” в уста�
новленому порядку здійснити передачу вбудованих нежитлових примі�
щень дитячій поліклініці № 2 Шевченківського району м. Києва згідно з
пунктом 1 цього рішення.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) привести у відповідність до цього рішення свої роз�
порядчі документи.

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

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Про внесення змін у додаток 10 до рішення Київської міської ради 
від 02 грудня 2010 року № 284/5096 “Про питання комунальної 

власності територіальної громади міста Києва”
Рішення Київської міської ради № 35/9092 від 28 лютого 2013 року

Відповідно до статті 7 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, пункту 30 статті 26 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення Господарського суду міста Києва від 01.04.2008 № 2/69 та лист Київського
міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна від 31.08.2011 № 40932 (И�2011),
з метою уточнення відомостей про комунальне майно територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести в додаток 10 до рішення Київради від 02 грудня 2010 року
№ 284/5096 “Про питання комунальної власності територіальної громади
міста Києва” зміни, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань власності.

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

Додаток
до рішення Київської міської ради

28.02.2013 № 35/9092

Зміни
у додаток 10 до рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 
“Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва”

1. Позицію 1054 розділу 1.1. а “ЖИТЛОВИЙ ФОНД” таблиці 6 “ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО” додатка 10 до рішення викласти у такій редакції:

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

1054 366/1000 ЖИЛОГО БУДИНКУ ШТ. 6739 43,20 0,00 1 45,76 0,00 ВУЛ. ТОЛБУХІНА, 35�А

Про визнання такими, що втратили чинність, 
окремих рішень Київської міської ради

Рішення Київської міської ради № 38/9095 від 28 лютого 2013 року
Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядуван�

ня в Україні”, статей 5 та 9 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, Положення про оренду майна тери�
торіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київради від 22.09.2011 № 34/6250, враховуючи протокол засідання по�
стійної комісії Київради з питань власності від 01.08.2012 № 124, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київради від
14.10.2010 № 93/4905 “Про передачу в оренду нежилого будинку на вул.
Васильківській, 18�б, літ. А у Голосіївському районі м. Києва Службі зов�
нішньої розвідки України”.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київради від
02.12.2010 № 283/5095 “Про внесення змін до рішення Київради від

14.10.2010 № 93/4905”.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�

сію Київради з питань власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 50/9107 від 28 лютого 2013 року
Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядуван�

ня в Україні”, статей 5 та 9 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, Положення про оренду майна тери�
торіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київради від 22.09.2011 № 34/6250, з метою ефективного використання
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва, враховуючи протокол засідання постійної ко�
місії Київради з питань власності від 30.10.2012 № 133, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати в оренду без проведення конкурсу нежитлові приміщення ко�
мунальної власності територіальної громади міста Києва згідно з додатком.

2. Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації укласти в
установленому порядку договір оренди нежитлових приміщень комуналь�
ної власності територіальної громади міста Києва згідно з пунктом 1 цьо�
го рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Додаток
до рішення Київської міської ради

28.02.2013 № 50/9106

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади міста Києва, 
які передаються в оренду без проведення конкурсу

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

№
п/п

Повна назва орендаря Адреса та
характеристика

об'єкта нерухомості

Призначення, характеристика
об'єкта оренди та орендована

площа

Ставка
орендної

плати

Строк, на який
укладається

договір оренди 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ � ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО�САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ № 2" ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

1 Управління охорони
здоров'я Дарницької
районної в місті Києві
державної адміністрації
Форма власності �
державна Форма
фінансування �
бюджетна

Вул. Вербицького, 5,
Дарницький район 
НБк � 6�поверховий
поліклініка 
площа, кв. м � 20207,00

Розміщення бюджетної установи 
1 поверх 
Площа � 123,7 кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні

Про передачу в оренду без проведення конкурсів нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 54/9111 від 28 лютого 2013 року
Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядуван�

ня в Україні”, статей 5 та 9 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, Положення про оренду майна тери�
торіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.09.2011 № 34/6250, враховуючи протокол
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 30.10.2012 № 133, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати в оренду без проведення конкурсів нежитлові приміщен�
ня комунальної власності територіальної громади міста Києва згідно з до�
датком.

2. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) укласти
в установленому порядку договори оренди нежитлових приміщень кому�

нальної власності територіальної громади міста Києва згідно з пунктом 1
цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київської міської ради з питань власності.

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

Додаток
до рішення Київської міської ради

28.02.2013 № 54/9111

Перелік
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва,

які передаються в оренду без проведення конкурсів

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

№
п/п

Повна назва орендаря,
його форма власності та

форма фінансування

Адреса та
характеристика об'єкта

нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована

площа, кв. м

Ставка
орендної

плати

Строк, на який
укладається договір

оренди

1 2 3 4 5 6
ОРЕНДОДАВЕЦЬ � ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

1 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ ХУДОЖНИКІВ
УКРАЇНИ СОБЦОВ
ОЛЕКСАНДР
ВОЛОДИМИРОВИЧ Форма
власності � приватна
Форма фінансування �
госпрозрахункова

БОРИСОГЛІБСЬКА, № 5,
ЛІТ. В 
Подільський район 
НБк � 2�поверховий,
адміністративне, 
підвал, мансарда 
Площа, кв. м � 461,30

РОЗМІЩЕННЯ
МАЙСТЕРНІ ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ 
1 поверх 
Площа, кв. м � 28,8

1 грн на рік до моменту отримання
орендарем
повідомлення від
орендодавця про
приватизацію об'єкта
оренди, але не
більше, ніж 2 роки 364
дні

2 ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ ХУДОЖНИКІВ
УКРАЇНИ СОБЦОВ
ВОЛОДИМИР
МИХАЙЛОВИЧ Форма
власності � приватна
Форма фінансування �
госпрозрахункова

БОРИСОГЛІБСЬКА, № 5,
ЛІТ. В 
Подільський район НБк �
2�поверховий,
адміністративне, 
підвал, мансарда 
Площа, кв. м � 461,30

РОЗМІЩЕННЯ
МАЙСТЕРНІ ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ 
1 поверх 
Площа, кв. м � 40,00

1 грн на рік до моменту отримання
орендарем
повідомлення від
орендодавця про
приватизацію об'єкта
оренди, але не
більше, ніж 2 роки 364
дні

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 06.10.2011
№ 282/6498 “Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки приватному акціонерному товариству 
“Л�Капітал” на вул. Золотоворітській, 11 в Шевченківському районі м. Києва

для будівництва, експлуатації та обслуговування 
готельно�житлово�офісного комплексу з вбудованими об’єктами торгового 

і соціально�побутового призначення та паркінгом”
Рішення Київської міської ради № 88/9111 від 28 лютого 2013 року

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи лист�звернення приватного ак�
ціонерного товариства “Л�Капітал” від 24.10.2012 № 22/10, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до пункту 1 рішення Київської міської ради від
06.10.2011 № 282/6498 “Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватному акціонерно�
му товариству “Л�Капітал” на вул. Золотоворітській, 11 в Шевченківсько�
му районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування го�
тельно�житлово�офісного комплексу з вбудованими об’єктами торгового
і соціально�побутового призначення та паркінгом”, а саме: слова “для бу�
дівництва, експлуатації та обслуговування готельно�житлово�офісного
комплексу з вбудованими об’єктами торгового і соціально�побутового

призначення та паркінгом” замінити словами “для експлуатації та обслу�
говування нежитлового адміністративного будинку” (справа А�20506).

2. 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 надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки, що підлягає продажу

Рішення Київської міської ради № 94/9151 від 28 лютого 2013 року
Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж земельної ділянки, Київ�

ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки площею 0,1247 га для експлуатації та обслуговування комплексу
громадського призначення на вул. Горького, 125 у Голосіївському районі
м. Києва, що підлягає продажу товариству з обмеженою відповідальністю
“СІМЕР” (справа № Є�1160).

2. 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
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Хрещатик 24 квітня 2013 року
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Про організаційно�правові заходи, пов’язані з реорганізацією Головного
управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) шляхом
приєднання до Головного управління контролю за благоустроєм виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 252 від 26 лютого 2013 року

Відповідно до статті 107 Цивільного кодексу України, статті 37 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фі�
зичних осіб — підприємців”, рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 “Про діяльність виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, підпункту 6.2.2 пункту 6 розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 березня 2012 року № 500 “Про здійснення орга�
нізаційно�правових заходів щодо ліквідації, реорганізації та перейменування структурних підрозділів виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації)” (із змінами), розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 квітня 2012 року № 597 “Про затвердження складів комісій з припинен�
ня структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити передавальний акт, що додається.
2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно

з розподілом обов’язків 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

Про зміни у складі Комітету з економічних реформ виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 253 від 27 лютого 2013 року
У зв’язку зі змінами персонального складу Комітету з економічних реформ виконавчого органу Київської міської ради (Київ�

ської міської державної адміністрації) в межах повноважень місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити зміни до складу Комітету з економічних реформ вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 бе�
резня 2010 р. № 194 (в редакції розпорядження виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06
грудня 2011 р. № 2280), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Крама�
ренку Р. М. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інфор�
мації змісту цього розпорядження.

Голова О. Попов

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

Про організаційно�правові заходи, пов’язані з реорганізацією 
Відділу з питань охорони праці виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) шляхом приєднання 
до Головного управління контролю за благоустроєм виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 255 від 28 лютого 2013 року

Відповідно до статті 107 Цивільного кодексу України, статті 37 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фі�
зичних осіб — підприємців”, рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 “Про діяльність виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, підпункту 6.2.2 пункту 6 розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 березня 2012 року № 500 “Про здійснення орга�
нізаційно�правових заходів щодо ліквідації, реорганізації та перейменування структурних підрозділів виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації)” (із змінами), розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 квітня 2012 року № 597 “Про затвердження складів комісій з припинен�
ня структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити передавальний акт, що додається.
2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно

з розподілом обов’язків 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

Про затвердження складу Громадської ради при виконавчому органі 
Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

Розпорядження № 259 від 28 лютого 2013 року
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 “Про забезпечення участі громадськості у

формуванні та реалізації державної політики” та відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, з урахуван�
ням протоколу від 29 січня 2013 року установчих зборів за участю уповноважених представників інститутів громадянського суспіль�
ства з формування нового складу громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній
адміністрації), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити склад Громадської ради при виконавчому органі Київ�
ської міської ради (Київській міській державній адміністрації) (далі — Ра�
да), що додається.

2. Покласти обов’язки з організаційного забезпечення діяльності Ради
па Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити ви�
світлення інформації щодо діяльності Ради у засобах масової інформації.

4. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 15 квітня 2011 року № 564 “Про затвердження складу громадської ра�
ди при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації).

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації — керівника апара�
ту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Пузанова О. Г.

Голова О. Попов

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

Про затвердження Статуту комунального підприємства “ЛІК” м. Києва”
Розпорядження № 269 від 4 березня 2013 року

Відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України ”Про місцеве самоврядування в
Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”, вра�
ховуючи рішення Київської міської ради від 29 грудня 2011 року № 1034/7270 “Про деякі питання діяльності комунальних підпри�
ємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва”, рішення Київської міської ради від 15 берез�
ня 2012 року № 198/7535 “Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”,
з метою приведення Статуту комунального підприємства “ЛІК” м. Києва” у відповідність до законодавства України.

1. Затвердити Статут комунального підприємства “ЛІК” м. Києва”, що
додається.

2. Комунальному підприємству “ЛІК” м. Києва” подати Статут у вста�
новленому законом порядку на реєстрацію.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цьо�
го розпорядження у засобах масової інформації.

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

Голова О. Попов
З додатками до розпоряджень КМДА можна ознайомитися в апараті

Київської міської державної адміністрації

Про облаштування скверу імені Василя Стуса 
на розі проспекту 

Академіка Палладіна та проспекту Перемоги 
у Святошинському районі

Розпорядження № 274 від 5 березня 2013 року
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 26 лютого 2010 року

№ 13/3451 “Про присвоєння скверу імені Василя Стуса”, в межах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити замовником виконання робіт з облаштування скверу іме�
ні Василя Стуса на розі проспекту Академіка Палладіна та проспекту Пе�
ремоги у Святошинському районі Київське комунальне об’єднання зеле�
ного будівництва та експлуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд”
(далі — КО “Київзеленбуд”).

2. КО “Київзеленбуд”:
2.1. Організувати виконання робіт з розробки проектно�кошторисної

документації з облаштування скверу.
2.2. Визначити в установленому порядку підрядну організацію на вико�

нання робІт, зазначених в пункті 1 цього розпорядження.
2.3. При укладенні замовником договорів підряду на виконання робіт

обов’язково передбачити умови щодо надання підрядником гарантій
якості виконання робіт та встановити гарантійні строки експлуатації вико�
наних робіт.

3. Департаменту міського благоустрою та збереження природного се�
редовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) здійснити фінансування робіт, зазначених в
пункті 1 цього розпорядження, в межах бюджетних призначень, затвер�
джених в спеціальному фонді бюджету міста Києва на капітальний ремонт
об’єктів благоустрою на 2013 рік.

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова 
О. Попов

Про тимчасове часткове обмеження руху усіх видів автотранспорту 
по Столичному шосе на підходах до Південного мосту

Розпорядження № 277 від 5 березня 2013 року
Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 26 Закону України “Про дорожній рух”,

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08 серпня 2008 року
№ 1126 “Про реконструкцію транспортного вузла на правобережних підходах до Південного мосту зі з’їздами з вул. Саперно�Сло�
бідської на Столичне шосе у Голосіївському районі”, з метою виконання робіт з реконструкції транспортного вузла на правобереж�
них підходах до Південного мосту зі з’їздами з вул. Саперно�Слобідської на Столичне шосе, в межах функцій органу місцевого са�
моврядування:

1. Дозволити комунальному підприємству “Дирекція будівництва
шляхово�транспортних споруд м. Києва” комунальної корпорації “Київ�
автодор” як замовнику реконструкції транспортного вузла на правобе�
режних підходах до Південного мосту зі з’їздами з вул. Саперно�Слобід�
ської на Столичне шосе на період з 05.03.2013 по 01.09.2013 відповід�
но до погоджених та затверджених у встановленому порядку схем орга�
нізації дорожнього руху автотранспорту та пішоходів на період виконан�
ня робіт:

1.1. Тимчасово частково обмежити рух усіх видів автотранспорту по
Столичному шосе на підходах до Південного мосту.

2. В установленому порядку розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС

України в м. Києві схему організації дорожнього руху на період рекон�
струкції транспортного вузла на правобережних підходах до Південного
мосту зі з’їздами з вул. Саперно�Слобідської на Столичне шосе у Голосі�
ївському районі.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про проведення весняного двомісячника з благоустрою, 
озеленення та поліпшення санітарного стану міста у 2013 році

Розпорядження № 323 від 18 березня 2013 року
Відповідно до Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

Указу Президента України від 06 серпня 1998 року № 855/98 “Про День довкілля”, розпорядження Кабінету Міністрів України від
31 березня 2010 року № 777�р “Деякі питання проведення щорічної акції “За чисте довкілля” та дня благоустрою територій населе�
них пунктів” з метою пропаганди екологічних знань серед широких верств населення, підвищення рівня екологічної культури, а та�
кож санітарного очищення міста Києва після зимового періоду експлуатації, відновлення благоустрою та озеленення території,
підготовки об’єктів міської інфраструктури до проведення загальнодержавних і загальноміських заходів, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. Провести в місті Києві:
1.1. Весняний двомісячник з благоустрою, озеленення та поліпшення

санітарного стану в період з 20 березня до 10 травня 2013 року,
1.2. Суботник з благоустрою в рамках акції “За чисте довкілля” — 06

квітня 2013 року.
1.3. День довкілля — 20 квітня 2013 року.
2. Утворити комісію з проведення весняного двомісячника з благоуст�

рою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста (далі — Комісія)
та затвердити її склад, що додається.

3. Затвердити:
3.1. Порядок роботи Комісії, що додається.
3.2. Планові показники районних в місті Києві державних адміністрацій

виконання заходів весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та
поліпшення санітарного стану міста у 2013 році, що додаються.

3.3. Планові показники департаментів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та комунальних
підприємств міста Києва виконання заходів весняного двомісячника з
благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста у 2013
році, що додаються.

3.4. План заходів з організації та проведення в м. Києві Дня довкілля у
2013 році, що додається.

4. Районним в місті Києві державним адміністраціям:
4.1. До 20 березня 2013 року утворити районні комісії з проведення

весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення сані�
тарного стану районів і забезпечити виконання затверджених показників
реалізації заходів з благоустрою.

4.2. Інформувати мешканців району через засоби масової інформації,
на дошках оголошень біля кожного житлового і нежитлового будинку про
проведення весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліп�
шення санітарного стану міста у 2013 році.

4.3. До участі у виконанні запланованих заходів весняного двомісячни�
ка з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста за�
лучити працівників підприємств, установ та організацій району незалеж�
но від форм їх власності та відомчого підпорядкування, громадськість.

4.4. З метою підвищення рівня громадської активності та соціальної від�
повідальності щодо утримання територій міста у належному стані, їх сані�
тарного очищення, збереження об’єктів загального користування та ство�
рення умов, сприятливих для життєдіяльності населення, провести 06 квіт�
ня 2013 року суботник з благоустрою в рамках акції “За чисте довкілля”.

Інформацію про виконані заходи з благоустрою під час проведення ак�
ції “За чисте довкілля” направити до Департаменту міського благоустрою
до 09 квітня 2013 року.

4.5. В період проведення весняного двомісячника з благоустрою про�
довжити здійснення зразкового комплексного благоустрою (фарбування
фасадів, впорядкування балконів, лоджій, ремонт прибудинкових терито�
рій, їх заквітчення, влаштування зовнішнього освітлення тощо) мікроквар�
талу чи вулиці із залученням архітекторів та фахівців.

Інформувати Комісію про проведену роботу в період об’їздів районів та
до 13 травня 2013 року через Департамент міського благоустрою та збе�
реження природного середовища виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) (далі — Департамент
міського благоустрою).

5. Департаменту міського благоустрою забезпечити організацію та
проведення в місті Києві Дня довкілля згідно із затвердженим Планом за�
ходів з організації та проведення в м. Києві Дня довкілля у 2013 році.

6. Департаментам виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), міським комунальним об’єднанням, під�
приємствам, установам і організаціям комунальної форми власності,
районним в місті Києві державним адміністраціям надавати щопонеділка
міській комісії оперативну інформацію та до 13 травня 2013 року надати
зведений загальний звіт щодо виконання планових показників до Депар�
таменту міського благоустрою.

7. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) сприяти підприємствам, уста�
новам та організаціям всіх форм власності в організації та виконанні за�
ходів весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення
санітарного стану міста.

8. Департаменту міського благоустрою розглянути звіти та загальні
підсумки виконання планових показників районних в місті Києві держав�
них адміністрацій, департаментів виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) та комунальних підпри�
ємств міста Києва та до 22 травня 2013 року подати пропозиції щодо рей�
тингу районних в місті Києві державних адміністрацій, міських комуналь�
них служб на розгляд комісії.

9. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма�
сової інформації змісту цього розпорядження.

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків та голів районних в місті Києві державних адміністрацій.

Голова О. Попов

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

Про виконання робіт з інженерної підготовки під забудову земельної ділянки
на вул. Анрі Барбюса, 52/1 у Печерському районі

Розпорядження № 299 від 11 березня 2013 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, врахову�

ючи рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 924/7160 “Про надання Державному видавництву “Преса України” Держав�
ного управління справами земельної ділянки для будівництва житлово�офісно�торговельно�розважального комплексу на вул. Ан�
рі Барбюса, 52/1 у Печерському районі м. Києва”, державний акт  на право постійного користування земельною ділянкою від 02 бе�
резня 2012 № 02�9�00137 та зважаючи на звернення Державного видавництва “Преса України” Державного управління справами
від 25.09.2012 № 103�1120�к, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Державному видавництву “Преса України” Державного управління
справами виконати роботи з 20.12.2012 до 30.12.2014 з інженерної під�
готовки під забудову земельної ділянки (встановлення огородження нав�
коло земельної ділянки, розбирання існуючих будівель і споруд, археоло�
гічні дослідження, винесення існуючих інженерних мереж згідно з техніч�
ними умовами, прокладання тимчасових доріг та мереж, укріплення осно�
ви та підсилення фундаментів прилеглих будинків і споруд, огородження
котловану палями для проведення археологічних досліджень, гідро�гео�
логічні вишукувальні роботи, влаштування тимчасового побутового міс�
течка і таке інше) на земельній ділянці на вул. Анрі Барбюса, 52/1 у Пе�
черському районі, за умови виконання п. 2 цього розпорядження.

2. Державному видавництву “Преса України” Державного управління
справами:

2.1. Розробити, погодити та затвердити у встановленому порядку про�
ект виконання робіт із знесення будівель та споруд, що розміщені на зе�
мельній ділянці на вул. Анрі Барбюса, 52/1 у Печерському районі;

2.2. Розробити та погодити в Управлінні державної автомобільної ін�
спекції ГУ МВС України в м. Києві схему організації дорожнього руху на
період виконання робіт;

2.3. Забезпечити безпеку руху та безпечний прохід пішоходів шляхом
встановлення відповідних дорожніх знаків, огородження місць роботи, ос�
вітлення, сигнальних ліхтарів в місцях виконання робіт;

2.4. У встановленому порядку вирішити питання знесення зелених на�
саджень;

2.5. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо по�
рядку виконання будівельних робіт;

2.6. Влаштувати місця для миття коліс автотранспорту на виїздах з те�
риторії будівельного майданчика.

2.7. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою м. Києва, за�
твердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (із змінами та доповненнями);

3. Відповідальність за безаварійне проведення робіт покласти на ди�
ректора Державного видавництва “Преса України” ДУС Бондаренка Р. Б.

4. Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації
права власності на об’єкти нерухомого майна на підставі акта на знесен�
ня виключити з реєстрації будівлі та споруди на вул. Анрі Барбюса, 52/1
у Печерському районі.

5. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації прийня�
ти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього
розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 квітня 2012 року № 584

Розпорядження № 312 від 12 березня 2013 року
Відповідно до статті 4 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, статті 31 Закону України “Про місцеве само�

врядування в України”, Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 08
вересня 2004 року № 1181 “Деякі питання спорудження (створення) пам’ятників і монументів”, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 квітня 2012 ро�
ку № 584 “Про проектування, перенесення, реставрацію та встановлення
скульптурної композиції “Шлях в майбутнє” (“Материнство” та “Злітаючі
птахи”) у сквері біля Київського палацу дітей та юнацтва”, а саме:

1.1. У преамбулі розпорядження слова “питання створення” замінити
словами “питання спорудження (створення)”.

1.2. У підпункті 2.2 пункту 2 розпорядження цифри “2012” замінити
цифрами “2013”.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Кучука М. І.

Голова 
О. Попов
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 24 квітня 2013 року

Короткі метри з усього світу
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

З 24 по 28 вітня в столи-
ці пройде др ий Київ-
сь ий міжнародний фести-
валь орот ометражних
фільмів (КМФКФ). За п’ять
фестивальних днів лядачі
побачать на вели ом е -
рані близь о двох сотень
орот ометражних фільмів.

На розгляд відбіркової комісії було

подано майже 1 200 фільмів із понад

80�ти країн, з яких і формувалась

програма фестивалю. “Окрім кон�

курсної програми, заплановано чи�

мало позаконкурсних тематичних

показів, ретроспектив та спеціальних

проектів,— розповів директор

КМФКФ Кирило Марікуца.— Укра�

їнський короткий метр у цьому році

під особливим прицілом: в рамках

фестивалю буде широко представле�

не національне кіно різних періодів

та епох, починаючи від класики ко�

роткого метра і закінчуючи авангард�

ними проектами. Зважаючи на все

більшу зацікавленість до короткого

метра з боку глядачів, ми очікуємо,

що цьогорічний фестиваль збере

майже 14 тисяч шанувальників кіно”.

До конкурсної програми увійшли

22 стрічки, дві з них українські: “Не

менше 50 кілограм” Марини Арте�

менко про дівчину, яка бореться зі

стереотипами суспільства — влас�

ною вагою, та “Любов?” Павла Лев�

чука, що торкається теми байдужо�

сті сучасних людей та атрофованого

вираження почуттів. Решта фільмів

розділені на тематичні блоки на

будь�який смак: фестиваль, хіти,

український фокус, іранська школа

кіно, політичні ігри, фільми для ді�

тей, авангардна анімація, амурний

настрій, грецький прорив, російська

панорама, сучасна італійська аніма�

ція та турецькі солодощі.

Основною локацією фестивалю

стане кінотеатр “Кінопанорама”, в

науково�розважальному комплексі

“Atmasferа 360” проходитиме вечір�

ня програма, а кіношкола розміс�

титься в креативному просторі “Ча�

сопис”.

Київсь ий міжнародний фес-
тиваль орот ометражних
фільмів
Де: інотеатр “Кінопанорама”,

на ово-розважальний омпле с
“Atmasferа 360” (спеціальна про-
рама), реативний простір “Ча-
сопис” ( інош ола)
Коли: 25-27 вітня з 17.00
Вхід на основні події КМФКФ

вільний, на спеціальні по ази —
30 рн
До ладніша інформація та

роз лад: www.kisff.org

В Києві продемонструють панораму актуального кіно 

Святий Афон тепер можуть
побачити і жінки
Світлини грецького фотографа Костаса Асіміса показують 
повсякденне життя ченців
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

У М зеї історії Києва від-
рилася фотовистав а
“Наш Афон”, що знайо-
мить з природою чернечої
держави, храмами та по-
б том меш анців Святої
Гори. Відвід вачі мож ть
порівняти історію та с час-
ність: о рім понад 150-ти
робіт нашо о с часни а
Костаса Асіміса, представ-
лені та ож архівні чорно-
білі світлини середини
XIX — почат XX століття.

“Ідея створення такої виставки

виникла в листопаді минулого року,

коли мені вперше випала нагода по�

бувати на Афоні. Не одне століття

чимало вірян відвідують це святе

місце, і мені захотілося, щоб до

1025�річчя з Дня хрещення Русі фо�

тографії Афона були представлені в

Києві. Адже це свято не лише столи�

ці чи України, а й усіх християн”,—

розповів на відкритті голова КМДА

Олександр Попов. За його словами,

цю експозицію продовжать серії ви�

ставок, присвячені українським

православним святиням: храмам,

монастирям, лаврам.

Виставка “Наш Афон” дає уявлен�

ня про цю таємничу чернечу державу

тим, хто ще там не побував. А особли�

во жінкам, яким не дозволяється від�

відувати Святу Гору. На знімках мож�

на помилуватися красою та приро�

дою грецького півострова, на якому

розташований Афон. Окрему серію

складають світлини діючих монасти�

рів, яких в Афоні налічується два�

дцять (Велика Лавра, Дохіар, Симо�

нопетра, Каракал, святого Пантелей�

мона і Святого Павла та інші), почи�

тати їх історію. Також представлено

життя і побут ченців: церковні служ�

би та келії, ловля риби та готування

їжі, іконопис. Втім, головна справа

мешканців Афону — молитися за

весь світ, присвячуючи своє життя

служінню Богу.

“Я потрапив на Афон у 1984 році,

маючи при собі, як завжди, фотоапа�

рат,— поділився з “Хрещатиком” ав�

тор Костас Асіміс.— Тоді я знайшов

монастирську фотолабораторію з да�

геротипами і вирішив продовжувати

традицію ченців, які вели фотоліто�

пис Афона з 1830�х років. Сьогодні

для мене відвідування Святої Гори є

внутрішньою потребою”. Завдяки

Костасу було врятовано та відрестав�

ровано частину унікального монас�

тирського архіву. Зокрема кілька рід�

кісних світлин часів Першої світової

війни, зроблені тодішнім представ�

ником Російського на Афоні Свято�

Пантелеймонового монастиря в Кі�

ноті ієромонахом Василієм (Криво�

шеїним), відвідувачі виставки змо�

жуть побачити на власні очі.

Фотовистав а “Наш Афон”
Де: м зей історії Києва

(в л. Б. Хмельниць о о, 7),
тел. (044)520-28-26
Коли: до 18 травня
Час роботи: пн.: 10.00—16.00.

вт.-чт.: 10.00—18.00, пт.-нд.:
10.00 — 20.00
Вартість вит ів: 30 рн, для

дітей, ст дентів, пенсіонерів —
15 рн

У Києві діє Афонське подвор’я
В жовтні 2012 ро на території Оле сандрівсь ої лі арні при храмі Першо о митрополита Київсь о о Ми-

хаїла від рили Свято-Пантелеймонівсь е подвор’я Афонсь о о монастиря. Раніше в У раїні вже існ вала
традиція Афонсь о о подвор’я — до 1923 ро воно знаходилося в Одесі.
Відродити подвор’я Афонсь о о монастиря на теренах Михайлівсь о о храм при Оле сандрівсь ій лі-
арні вирішили не випад ово. Адже вели ом чени Пантелеймон — по ровитель Р сь о о Афонсь о о мо-
настиря, а оловний лі арняний храм У раїни є своєрідною обителлю цілителя Пантелеймона.
В перш чер т т от ють посл шни ів для Афона: вони знайомляться зі Святою Горою, вивчають тра-

диції Афона, піснеспіви. Щонеділі проводяться сл жіння ви лючно для чолові ів та афонсь і бесіди, існ є
афонсь е братство, в я е мож ть вст пити всі бажаючі православні чолові и.

ДО РЕЧІ

Фото рафії Костаса Асіміса переносять в таємничий світ Афона, по аз ючи йо о
природ , монастирі, поб т і меш анців
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Щоб побачити скульптури знакових світових митців кінця XIX — почат�

ку XX століть в одному місці, необов’язково їхати в закордонні музеї. В сто�

личному “Мистецькому Арсеналі” триває масштабна виставка, на якій

представлені роботи Оґюста Родена, Амедео Модільяні, Олександра Архи�

пенка, Сальвадора Далі, Едґара Деґа, Пабло Пікассо та інших. Цей період в

історії скульптури є найцікавішим, адже саме тоді вона перестала бути прос�

то пам’ятником чи елементом архітектури та активно шукала нові форми

вираження. Як кажуть мистецтвознавці, між п’ятою Мікеланджело та люди�

ною зі зламаним носом Родена в скульптурі не відбувалося нічого цікавого. 

Умовно експозицію можна поділити на три частини: фігуративна скуль�

птура, створена з натури (Дега, Роден, Майоль), роботи представників

Паризької школи (Пікассо, Модільяні, Бранкузі), які надихалися архаїз�

мом та африканською пластикою, та авангардна скульптура (Архипенко,

Мур, Ліпшиц). 

Проект унікальний і тим, що піднімає тему меценатства, адже всі екс�

понати з власної колекції надав Ігор Воронов.

“100 шедеврів с льпт ри”
Де: “Мистець ий Арсенал” (в л. Лаврсь а, 12).
Коли: до 12 травня, щодня з 11.00 до 20.00
Вартість вит а: 60 рн, пенсіонерам, ст дентам, чням — 30 рн,

дітям до 6 ро ів вхід без оштовний

100 шедеврів в одному "Арсеналі"
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У філармонії лунатиме рідкісна музика
бароко та класицизму
На концерті вшанують композиторів Боккеріні, Куперена та Вівальді

У творчості Луїджі Боккеріні,

Франсуа Куперена і Антоніо Віваль�

ді особливе місце посідають твори

для віолончелі. В основу програми

проекту лягли Концерт для віолон�

челі з оркестром Сі�бемоль мажор 

Л. Боккеріні, “Концертні п’єси” для

віолончелі з оркестром Ф. Куперена,

Концерт для двох віолончелей з ор�

кестром А. Вівальді.

Солістами концерту стануть два ві�

домих українських віолончелісти —

львів’янин Ярослав Мигаль і киянин

Олександр Пірієв, представники різ�

них виконавських віолончельних

шкіл та двох поколінь. “Музику Бок�

керіні та Куперена вкрай рідко мож�

на почути в Україні. З гастрольним

туром ми об’їхали вже кілька міст, де

зустрічали зацікавленість слухачів,—

розповів “Хрещатику” організатор

заходу Олександр Пірієв.— Боккері�

ні є стовпом віолончельної музики,

він випередив свій час і відрізняється

ідеями творів, віртуозністю, роман�

тичністю. Куперен представляє му�

зику тогочасної Франції. Він писав

для клавесина, і його твори ми аран�

жували для віолончелі. Вівальді ж

створював музику для будь�яких

інструментів, яка вирізняється мело�

дійністю та технічністю”. На столич�

ному концерті також гратиме ан�

самбль солістів “Київська камерата”

під керівництвом Валерія Матюхіна і

скрипалька Богдана Півненко. Вона

виконає твір “Нічна варта в Мадри�

ді” Боккеріні та концерт “Літо” з

“Пір року” Вівальді.

“Віолончельна пе тораль”
Де: Національна філармонія

У раїни, тел. (044)278-62-91
Коли: 26 вітня о 19.00
Вартість вит ів: 40-80 рн

Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Цьо о ро світі відзначають ювілей славетних італій-
сь их і франц зь их омпозиторів ХVIII століття. Одно-
м з ф ндаторів жанр ласично о онцерт італійцю
Л їджі Бо еріні виповнюється 270 ро ів з дня наро-
дження, франц зь ом “ оролю лавесина” Франс а
К перен — 345 ро ів, а автор славнозвісно о ци л
“Пори ро ” Антоніо Вівальді — 335 ро ів. На їх честь
столиці в п’ятницю презент ють мистець ий прое т
“Віолончельна пе тораль”.

ІНФОРМАЦІЯ

Департамент ом нальної власності м. Києва про проведення он рс
№ 102-ПР з відбор с б'є тів оціночної діяльності, я і б д ть зал чені
до проведення незалежної оцін и об'є тів, що належать територіальній

ромаді м. Києва, з метою їх приватизації

Термін ви онання робіт та вид вартості — з ідно з Методи ою оцін и майна, затвердженою
постановою Кабінет Міністрів У раїни від 10.12.03 №1891.

Кон рсний відбір с б'є тів оціночної діяльності б де здійснюватись відповідно до Положен-
ня про он рсний відбір с б'є тів оціночної діяльності, затверджено о на азом Фонд держав-
но о майна У раїни 29.08.2011 р. № 1270 і зареєстровано о Міністерстві юстиції У раїни
19.09.2011р. за № 1096/19834.

Вимо ами до претендентів для часті он рсі є наявність:
- відповідної валіфі ації оцінювачів стосовно оцін и об'є та, що має підтвердж ватися чин-

ними валіфі аційними до ментами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державно-
м реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Поряд реєстрації фізичних осіб (оцінюва-
чів) Державном реєстрі оцінювачів, затверджено о на азом Фонд державно о майна
У раїни від 19.12.01 № 2355 і зареєстровано о в Міністерстві юстиції У раїни 28.12.01 за
№ 1092/6283;

- досвід с б'є та оціночної діяльності проведенні оцін и майна, зо рема подібно о майна;
- перелі оцінювачів, я і б д ть зал чені до ви онання робіт з оцін и майна та підписання зві-

тів про оцін майна, та їх особисто о досвід проведенні оцін и подібно о майна;
- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до проведення ро-

біт з оцін и майна та підписання звіт про оцін майна, завірені їхніми особистими підпи-
сами, а та ож опії валіфі аційних до ментів оцінювачів.

До часті в он рсі мож ть б ти доп щені с б'є ти оціночної діяльності, я і діють на підста-
ві сертифі атів с б'є тів оціночної діяльності, виданих відповідно до За он У раїни "Про оцін-

майна, майнових прав та професійн оціночн діяльність в У раїні", я ими передбачено здій-
снення пра тичної діяльності з оцін и майна за напрямами оцін и майна та спеціалізаціями
межах цих напрямів, що відповідають об'є т оцін и.

Учасни ам он рс необхідно подати до Департамент ом нальної власності
м. Києва он рсн до ментацію в одном запечатаном онверті, до я о о додаєть-
ся лист з описом наданих до ментів. Кон рсна до ментація с ладається з:

1. Підтвердні до менти (в 1-м е земплярі):
- заява на часть в он рсі (за встановленою формою) — на ожний об'є т о ремо.
- опія становчо о до мента претендента;
- опії валіфі аційних до ментів оцінювачів, я і працюють штатном с ладі та я их б де за-

л чено до проведення оцін и та підписання звіт про оцін майна;
- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до проведення ро-

біт з оцін и майна та підписання звіт про оцін майна, завірені їх особистими підписами,
а та ож опії валіфі аційних до ментів оцінювачів;

- опія сертифі ата с б'є та оціночної діяльності, видано о претендент Фондом державно о
майна У раїни;

- інформація про претендента (до мент, я ий містить відомості про претендента щодо йо о
досвід роботи, валіфі ації та особисто о досвід роботи оцінювачів, я і працюють йо о
штатном роз ладі та додат ово зал чаються ним, з незалежної оцін и майна, том числі
подібно о майна тощо).

2. Кон рсна пропозиція претендента подається запечатаном онверті і містить про-
позицію щодо вартості ви онання робіт, аль ляції витрат, пов'язаних з ви онанням робіт, а
та ож термін ви онання робіт.

Кон рс відб деться о 14.30 17.05.2013 ро в Департаменті ом нальної
власності м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10. Телефони для до-
відо : 279-56-59, 279-54-73. До менти приймаються до 13.00 13.05.2013 ро-

за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10, ім. 510. Телефон за ально о від-
діл 279-27-19.

№
п/п

Адреса об'є та

1. Об'є т незавершено о б дівництва — м. Київ, Столичне шосе, 29 м, літ. 2-а

2. Об'є т незавершено о б дівництва — м. Київ, Столичне шосе, 29 м, літ. 2-б

3. Об'є т незавершено о б дівництва — м. Київ, Столичне шосе, 29 м, літ. 2-в

4. Об'є т незавершено о б дівництва — м. Київ, Столичне шосе, 29 м, літ. 2-

5. Об'є т незавершено о б дівництва — м. Київ, Столичне шосе, 29 м, літ. 2-д

6. Об'є т незавершено о б дівництва — м. Київ, Столичне шосе, 29 м, літ. 2-е

7. Об'є т незавершено о б дівництва — м. Київ, Столичне шосе, 29 м, літ. 2-ж

8. Об'є т незавершено о б дівництва — м. Київ, Столичне шосе, 29 м, літ. 2-з

9.
Нежиле приміщення площею 15,40 в.м —
м. Київ, в л. І. Фран а / Б. Хмельниць о о, 27/31, літ. А

10.
Нежилі приміщення площею 415,0 в.м, рампа площею 68,10 —
м. Київ, в л. За ревсь о о Ми оли, 9, літ. А

11. Нежиле приміщення площею 24,40 в.м — м. Київ, в л. Кошиця, 4-а

12. Нежилі приміщення площею 173,90 в.м — м. Київ, в л. А адемі а Т полєва, 16, літ. "А"

ІНФОРМАЦІЯ

Департамент ом нальної власності м. Києва про підс м и проведення
он рс № 101-ПР з відбор с б'є тів оціночної діяльності, я і б д ть
зал чені до проведення незалежної оцін и об'є тів, що належать

територіальній ромаді м. Києва, з метою їх приватизації

№
п/п Адреса об'є та С б'є т оціночної діяльності

— переможець он рс

1. Нежилі приміщення площею 27,50 в.м —
м. Київ, в л. Шота Р ставелі, 15, літ. А

ТОВ "Промислова омпанія
"Селтим"

2. Нежилі приміщення площею 46,80 в.м —
м. Київ, в л. Шота Р ставелі, 17, літ. А

ТОВ "Промислова омпанія
"Селтим"

3. Нежилі приміщення площею 17,30 в.м —
м. Київ, в л. Артема, 55, літ. А ФОП Ч бен о Д.В.

4. Нежилі приміщення площею 123,80 в.м —
м. Київ, в л. Грінчен а Ми оли, 10/6, літ. А ТОВ "Самсон"

5. Нежилі приміщення площею 107,60 в.м —
м. Київ, в л. Сирець а, 48, літ. А

Універсальна товарна біржа
"Національні рес рси"

6. Нежилі приміщення площею 158,3 в.м —
м. Київ, просп. Перемо и, 58

ТОВ "Промислова омпанія
"Селтим"

7. Нежиле приміщення площею 36,80 в.м —
м. Київ, в л. Артема, 55

ТОВ "Юридична омпанія
"Е сперт-Гр п"

8. Нежилі приміщення площею 90,70 в.м —
м. Київ, в л. Ольжича, 9 ФОП Каїрсь ий О.О.

9. Нежилі приміщення площею 48,50 в.м —
м. Київ, в л. Толсто о, 17Б, літ. А ФОП Льодін Ю.П.

10. Нежилі приміщення площею 13,90 в.м —
м. Київ, в л. Хрещати , 21, літ. А ТОВ "Самсон"

11. Нежилі приміщення площею 39,60 в.м —
м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 44, літ. А ФОП Коломієць Л.В.

12. Нежилі приміщення площею 228,90 в.м —
м. Київ, в л. Маршала Тимошен а, 2 Г, літ. А ТОВ "Росава-Сервіс"

13. Нежилі приміщення площею 22,10 в.м —
м. Київ, в л. Маршала Тимошен а, 116, літ. П

ТОВ "ЕКСПЕРТНО-
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР"

14. Нежилі приміщення площею 43,10 в.м —
м. Київ, в л. Б дівельни ів, 43/12, літ. А

ТОВ "ЕКСПЕРТНО-
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР"

15. Нежила б дівля площею 1037,00 в.м —
м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 4, літ. Б

ТОВ "Консалтин овий центр
"МАРКОН"

16. Нежилі приміщення площею 143,30 в.м —
м. Київ, б льв. Верховної Ради, 22, літ. А ТОВ "Євролізин "

17. Нежилий б дино площею 217,56 в.м —
м. Київ, в л. Голосіївсь а, 4 ТОВ "Євролізин "

18. Нежилі приміщення площею 20,40 в.м —
м. Київ, в л. К дрі Івана, 10 ФОП Коломієць Л.В.

19. Нежилі приміщення площею 75,10 в.м —
м. Київ, просп. Повітрофлотсь ий, 36, літ. А

ТОВ "ЕКСПЕРТНО-
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР"

20. Нежилі приміщення площею 132,00 в.м —
м. Київ, просп. Героїв Сталін рада, 26 А

Універсальна товарна біржа
"Національні рес рси"

21. Нежилі приміщення площею 4,80 в.м —
м. Київ, в л. Хрещати , 21, літ. А ТОВ "Росава-Сервіс"

Чорний І ор Володимирович, зареєстрований за адресою: м. Київ,
в л. Вишня івсь а, б. 1, в. 118, ви ли ається в я ості відповідача Дарниць им
районним с дом м. Києва в с дове засідання, я е відб деться 30 вітня 2013
ро о 9.00 по цивільній справі за позовом ПАТ "ВТБ Бан " до Чорно о І ора
Володимировича про стя нення забор ованості.

С дове засідання відб деться під олов ванням с дді Леонтю Л.К. в
приміщенні Дарниць о о районно о с д м. Києва за адресою: 02099, м. Київ,
в л. Севастопольсь а, 14, аб. 4, зал. 5.

У разі неяв и відповідача в с дове засідання справа б де роз лян та йо о
відс тності з рах ванням наявних справі до азів.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Алара Фаіз Шахер Махамед, 07.06.1957 р.н., в
с дове засідання я відповідача справі №2-3860/12 за позовом Дья онової Ірини Леонідівни, треті
особи: ор ан опі и та пі л вання Печерсь ої РДА в м. Києві, Алара Заїд Шахер Махамед про
встановлення фа т проживання однією сім'єю та поділ спільно о майна подр жжя, — об 11.00
30 вітня 2013 ро і відб деться за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42а, аб.34, с ддя Пилаєва М.К.

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

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

07.05.2013 ро з 12.00—14.00 на земельній ділянці по
в л. Фестивальній, 20-д Голосіївсь ом районі м. Києва відб деться
по одження меж земельної ділян и ромадянина Гаджим радова
Р слана Ерзімановича, адастровий номер 8 000 000 000: 90: 121: 0258,
із с міжними земле орист вачами. Прош всіх с міжних земле орис-
т вачів з'явитися в азаний час за в азаною адресою.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане відділом
приватизації Дарниць ої районної м. Києві державної адміністрації 20
вересня 2004 р. (розпорядження № 38082) за адресою: в л. Леніна, 59,
в. 2 на ім'я Михальчен о Надії Ми олаївни та Михальчен а Сер ія
Ми олайовича, вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане відділом приватизації

житла Дарниць ої районної м. Києві держадміністрації 15 р дня 2003р. (розпо-

рядження № 35667) за адресою: Хар івсь е шосе 21/3, в. 149 на ім'я Вербиць ої

Любові Ни ифорівни, Вербиць о о Анатолія Оле сандровича, Вербиць ої Тетяни

Анатоліївни, Сторожен а І ора Оле сандровича, вважати недійсним.

Х Н А М А Р К А С

П Р О С В І Т А У Н Т И

Е М А Н О Т А Р І У С

Щ Е М І Р И С К Т

Ф А Р Б А А П О А С Т Р

А Т Л У Б І Т Р

С И М Е Т Р І Я О В А Л

К А Я А Б Л О К

Відповіді на сканворд 
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СПОРТ
Хрещатик 24 квітня 2013 року

Температура +15°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 81 %

Температура +18°С

Атм. тиск 751 мм рт. ст.

Вітер 7 м/с

Вологість повітря 56 %

Температура +14°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 64 %

Прогноз погоди на 24 квітня 2013 року

ОВНИ, день сприятливий для с леювання розбитих лечи ів з
бла овірними, ділових пере оворів, співбесід, оформлення і пода-
чі до ментів, підтрим и і розвит зар біжних онта тів. Не п -
с айте вдалі шанси для з стрічі з орисними вам людьми, зал чай-
те посередни ів.
ТЕЛЬЦІ, проявляйте ом ні абельність, б дьте др желюбними і

привітними, це допоможе вирішити чимало особистих і ділових пи-
тань. На сл жбі (я що ви підле лий) ш айте пороз міння з оле-
ами, ріплюйте психоло ічний мі ро лімат в тр довом оле ти-
ві, а Тельцям- ерівни ам слід хвалювати рішення з рах ванням
вимо підле ло о персонал .
БЛИЗНЯТА, ре лам йте таланти, демонстр йте свою впливо-

вість с різь (хід пере оворів, підписання до ментів, швид ість
розповсюдження ідей, старт ново о прое т ), вона освячена Все-
вишнім! Оточення залюб и присл хатиметься до вашої д м и,
проситиме поради. Я наставни , онс льтант, посередни — ви
сама дос оналість.
РАКИ, атмосфера дов ола вас наповнена братерсь им д хом,

саме час відновити домашню ідилію, знайти баланс між старим і
новим, мин лим і майб тнім. Приміром, я що традиційні манери
спіл вання застаріли, не соромтеся замінювати їх новими, демо-
ратичнішими. У всьом радьтеся з домочадцями, їх під аз а чи
проте ція може посприяти ар’єрном рост .
ЛЕВИ, це день щасливих шансів сфері спіл вань, пош

др зів та однод мців, інтеле т ально о рост , розповсюдження
ори інальних ідей, пропозицій. Беріть часть в онференціях, ви-
став ах, відвід йте світсь і т сов и. Ба атьом пощастить знайти
ново о др а, інвестора, вчителя, по ровителя або створити
оманд відданих вам прихильни ів чи союзни ів.
ДІВИ, я що мрієте про підвищення зарплати, не мовчіть, а на-

тя ніть шеф , що ви це засл жили. Втім, можливий і др ий варі-
ант: знайомство з авторитетною посадовою персоною, я а замо-
вить за вас добре слово. Творець тримає р над вашою ар’є-
рою до липня, що проявляється через по ровительство людей, я і
стоять за соціальним стат сом вище вас, тож не зволі айте, золо-
тий час плине...
ТЕРЕЗИ, вчіться, ризіть раніт на и, розвивайте ділові вза-

ємини з іноземцями, подорож йте. Це день трі мфів, де вас че а-
ють лаври переможця. І навіть свар а, в я б дете втя н ті проти
волі, стане трампліном до спіх . Не ображайтеся на ч ж рити ,
адже це своєрідний омплімент. Насолодж йтеся д ховним, бо
земне тя не назад.
СКОРПІОНИ, події дня мотивовані армічно, їх мета позбавити

вас від за оренілих психоло ічних омпле сів, на опичених не а-
тивних емоцій, що вдасться на слав . Не зами айтеся в собі, ви-
п с айте позитивні переживання, нехай фонтан ють, а визначених
вам людей доля сама пошле. Пильн йте за собою, тримайте в чис-
тоті власн совість, завтра — затемнення Місяця, що може фа-
тально змінити ваш подальший шлях, я що пор шите моральний
за он.
СТРІЛЬЦІ, ви на олімпі поп лярністі і в епіцентрі подій. Вас мо-

ж ть запросити в я ий-неб дь ці авий прое т, по ли ати на вечір-
, прийняти часть неформальном заході. Перемо ти в астин-
, ви рати он рс, пройти співбесід вдасться блис че! Бла о-

вірні теж від вас захваті, адже знайшли, зрештою, те, що дов о
ш али: ви майже вписалися в їхній ідеал. Але це не назавжди, а
триватиме тіль и до липня. Не розслабляйтеся!
КОЗОРОГИ, це день ар’єрно о трі мф : вист пайте на нара-

дах, приймайте а тивн часть “літ ч ах”, зборах робочо о о-
ле тив . Ключ до спіх — ом ні абельність, др желюбність, ер -
дованість. Я що ви майстер своєї справи, інформаційно добре під-
овані, живете в др жбі та зла оді з оле ами — посадова реп та-
ція тіль и зміцніє.
ВОДОЛІЇ — расиві, еле антні, д ша б дь-я ої омпанії, а в ро-

лі масови а-затійни а здатні перевершити себе! Режис йте весе-
лі сценарії, створюйте людям свято, нехай блаженств ють та на-
снаж ють д х! Таланитиме в юридичній, освітній, т ристичній сфе-
рах, політиці, нала одженні міжнародних зв’яз ів, план ванні подо-
рожі. Це вели ий плюс напередодні затемнення Місяця, я е арди-
нально вплине на сім’ю та робот .
РИБИ, не час верховодити, віддавши ініціатив амбітном Е о!

Демонстр йте юридичн рамотність та фахов обізнаність, ви-
вчіть запити соці м , а тоді зможете по азати себе ці авим співбе-
сідни ом або повноправним членом оманди. Найбільш насолод
принес ть домашні торжества, сприяючи армонізації сімейної ат-
мосфери. Для вирішення спірних питань (житлово о, майново о)
доведеться вст пити в тісний онта т з бать ами, домочадцями,
зар читися підтрим ою земля ів

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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ранок день вечір

В столиці презентували 
проект "Євробаскет�2015"

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У Києві відб лася
перша офіційна пре-
зентація прое т
“Євробас ет-2015”
за частю дире тора
т рнір Мар іяна
Л б івсь о о. Під час
заход ф н ціонер
розповів про плани
під отов и до чем-
піонат та запевнив,
що зма ання прове-
д ть на найвищом
рівні. Т рніри про-
йд ть шести міс-
тах- осподарях: Ки-
єві, Львові, До-
нець , Хар ові,
Дніпропетровсь та
Одесі, на семи спор-
тивних аренах.

Не встигла вся українська

спільнота охолонути після

проведення Євро�2012, як

вже через два роки на нас че�

кає нове спортивне дійство —

чемпіонат Європи з баскет�

болу. І хоча часу до початку

турніру ще чимало, підготов�

ка до змагань вже стартувала.

Перш за все директор турніру

Маркіян Лубківський розпо�

вів про функції підконтроль�

ного йому оргкомітету. “Ми є

структура, створена Федера�

цією баскетболу України у

співпраці з ФІБА Європа, для

того, щоб провести Євробас�

кет�2015 принаймні на тому

рівні, на якому було проведе�

но Євро�2012”,— запевнив

директор турніру. Разом з тим

пан Лубківський зазначив,

що загалом чемпіонат з бас�

кетболу стане менш фінансо�

во затратним, аніж його фут�

больний аналог. Пов’язано це

з тим, що у більшості міст�

господарів залишився досить

гарний спадок після прове�

дення Євро�2012, до того ж,

команда, яка готувала фут�

больний чемпіонат, здобула

неоціненний досвід, який бу�

де використано під час орга�

нізації Євробаскету. Серед

першочергових завдань орг�

комітету “Євробаскет�2015” є

й підготовка та моніторинг

зведення спортивних арен

відповідно до умов ФІБА та

найкращих світових стандар�

тів. “На кінець квітня — по�

чаток травня на вимогу ФІБА

Європа всі компанії, які зво�

дять арени, мають подати до

місцевого організаційного

комітету “Євробаскет�2015”

чіткі графіки будівництва з

розумінням фінансування,

часових термінів для того,

щоб ми розуміли, яким чи�

ном споруджуються україн�

ські арени”,— зазначив Мар�

кіян Лубківський.

Планується, що у Києві

чемпіонат пройде на двох

майданчиках — в реконстру�

йованому Палаці спорту та

новозбудованій “Арені�Ки�

їв”. Загалом усі спортивні

об’єкти будуть зведені за

спонсорські кошти, окрім

вищезгаданого Палацу спор�

ту. Оскільки ця споруда зна�

ходиться у державній влас�

ності, то витрати на роботи

фінансуватимуться з держ�

бюджету. Щодо “Арени�Ки�

їв”, то будівництво цього

столичного мультифункціо�

нального комплексу, який

стане частиною ТРЦ “Домо�

сфера” на Столичному шосе,

буде проводити United

Basketball Investment. За по�

передніми даними, об’єкт

зможе вміщувати майже 17

тис. відвідувачів. Багато�

функціональність арени по�

лягає у тому, що там можна

буде проводити змагання з�

понад 100 видів спорту, а та�

кож масштабні виставки та

концерти”. Єдина умова до

нових приміщень — це здача

в експлуатацію за шість міся�

ців до початку Євробаскету.

Разом з тим Маркіян Лубків�

ський наголосив, що в разі

неготовності одного з міст,

чемпіонат з баскетболу все

одно буде проведений в

Україні в інших містах.

Щодо продажу квитків, то

він стартує на початку 2015

року. Організатори турніру

запевняють, що ціна на них

буде встановлена у відповід�

ності з платоспроможністю

населення. Для порівняння:

перепустки на Єврочемпіо�

нат в Словенії, який цього

року проходитиме у цій кра�

їні, коштують від 10 євро на

матчі групової стадії до 180

євро на фінальну зустріч. Ме�

ханізм розповсюдження

квитків поки що у стадії роз�

робки, однозначно їх можна

буде придбати через спеціалі�

зований інтернет�ресурс. Од�

нак не виключено, що дістати

заповітні перепустки можна

буде і в спеціалізованих пунк�

тах розповсюдження
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Цей день в історії 24 квітня

1884 — Грінвіч затверджений
я місце проходження н льово о
меридіан
1918 — відб вся перший в

історії тан овий бій під Віллер-
Бретоно Франції: три
британсь і машини мар и Mark
IV проти трьох німець их A7Vs
1949 — Києві від рито

Державний літерат рно-х дожній
м зей Т. Г. Шевчен а
1953 — ан лійсь а оролева

Єлизавета II надала лицарсь ий
тит л Вінстон Черчиллю
1970 — Китай зап стив
осмос свій перший шт чний
с п тни Землі
2004 — Віталій Клич о в бою з

Корі Сандерсом завоював ва-
антний тит л чемпіона світ по
бо с в с перваж ій вазі за
версією WBC

Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д

фарба з листя
лавсонії Х

Росія, епоха
Петра І — бал,
ділові збори

П’яти нижжя
р. істори

автор "Історії
У раїни"

Р
товариство ім.

Тараса
Шевчен а

х тряне вз ття

Емілія
в дитинстві Е

посвідч є
права і фа ти,
до менти

т пий ниючий
біль Щ райд жна

оболон а о а

історична
область в
Німеччині
ораловий
острів

оманда собаці
– лови

астроном.
термін

А
д же орот а
спідниця
а варель,
інди о

Т
імната в отелі
1/100 іпа

мама (розм.)

частина ори
листяних дерев

"вільний бій"
фехт ванні

реверанс

ан .
письменни ,
"Незабвенна"

дав. є ип.
дарний

інстр мент
лан а ланцю а

тан а

И яйцеподібний
обрис

обличчя
сперед

народ в Азії К
м’яч за межею
поля (спорт.)
настінний
свічни

повна
дзер альна
відповідність

явище
відс тності
хара терних
озна хвороби

об’єднання
держав

У чемпіонаті Європи з бас етбол 2015 ро візьм ть часть 24 національні оманди

Євробас ет-2015 стане 39-м чемпіонатом Європи з
бас етбол серед чолові ів. Місце проведення: У раїна.
Участь т рнірі візьм ть 24 національні збірні, я і зі ра-
ють 90 матчів. Наразі точні терміни проведення зма ань
не відомі, одна першість пройде вересні 2015 ро .

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Вже через два роки Україна прийматиме  в себе чемпіонат Європи 
з баскетболу


