
Кияни прибрали столицю до травневих свят
До Великої толоки на вихідних долучилися понад 52 тисячі містян

Бортницька станція стане
компактною та екологічною
У КМДА представили попередній проект реконструкції об’єкта аерації

Так, завдяки новій схемі розміщення

очисних споруд БСА вдасться вивільни�

ти близько 30 га території (наразі станція

займає 150 га). Про це заявив директор

"Київінжпроекту" Микола Марченко. За

його словами, це дозволить віддалити

об’єкт від населених районів міста, адже

наразі впритул до станції розташовані

житлові масиви Осокорки та Позняки, і

майже 500 тисяч їх мешканців щоденно

страждають від смороду.

Зменшувати неприємний "дух" станції

планують і завдяки новітнім технологіям

дезодорації, в тому числі герметизації

очисних споруд. Для більшої екологічно�

сті об’єкта передбачається зведення бло�

ку для доочистки води від фосфатів, що

містяться в пральних порошках та інших

миючих засобах, а також запровадити

систему знезараження стоків. Адже, за

словами голови правління ПАТ АК "Ки�

ївводоканал" Валерія Ченчевого, остан�

нім часом кількість шкідливих речовин в

стоках, які надходять до БСА, в рази пе�

ревищує норму. Тож наразі місто на зако�

нодавчому рівні вимагає заборонити ви�

користання населенням фосфатовмісних

миючих засобів та встановити жорсткий

контроль за вмістом шкідливих речовин

у стоках столичних підприємств.

Після реконструкції станція стане і

більш енергозберігаючою. Так, завдяки

впровадженим новаціям вдасться зеко�

номити близько 33% енергоресурсів, а це

майже 50 млн грн в рік.

Інноваційно вирішать і питання об�

робки мулу. Наразі фахівцями розгляда�

ється декілька варіантів впровадження

цього процесу. Серед них — зведення лі�

нії з механічного зневоднення мулу, яка

дозволить з 12 тисяч м3 отримувати

близько тисячі м3 скомпресованого осаду

з можливістю його подальшої термооб�

робки. Як відмітив Валерій Ченчевий, з

часом це дасть змогу звільнити мулові

поля, які наразі в рази перевантажені.

Остаточний варіант проекту планують

представити вже наприкінці червня — у

липні цього року. Тоді ж назвуть і його

орієнтовну вартість. Як повідомлялося

раніше, вартість реконструкції БСА коли�

вається у межах 500 млн — 1 млрд грн. Для

реалізації ініціативи місто планує залучи�

ти кредитні кошти. Зокрема Японське

Агентство міжнародного співробітництва

вже офіційно зацікавилось надати пільго�

ву позику на 40 років. На приїзд першого

іноземного консультанта у Києві чекають

вже за кілька тижнів. Для того, аби пере�

говори пройшли успішно, керівництво

міста найближчим часом планує зустріти�

ся і з послом Японії в Україні.

Нагадаємо, що в травні розпочнуться

роботи з нарощування дамб на мулових

полях станції. На початок робіт кошти у

міста є, а на їх продовження столична вла�

да просить допомоги в уряду, близько 53

млн грн. Днями БСА відвідав міністр ре�

гіонального розвитку, будівництва та жит�

лово�комунального господарства України

Геннадій Темник. Він зазначив, що пер�

шочергові роботи, які потрібно провести

на мулових полях, фахівці визначать за 

2 тижня. Тоді ж, виходячи з їх обсягу, буде

вирішуватись і питання фінансування.

Міністр додав, що за попередніми вис�

новками комплексна реконструкція стан�

ції потребує щонайменше 5 років

Першотравень: святкування 
на будь�який смак 
"Хрещати " дізнався, де є най ращі місця для
відпочин та д м столичних деп татів про свято
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Енергія на вагу золота 
До інця ро в сіх бюджетних за ладах
запровадять моніторин енер оспоживання
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На поминальні дні в Києві
додатково курсуватимуть 
понад 350 транспортних засобів 
Детальний рафі перевезень до 19-ти місь их
ладовищ
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У номері

Новини
"Київавтодор" 
спрямує на ремонт вулиць 
125 мільйонів
КК "Київавтодор" план є провести ремонт і ре он-

стр цію в лично-шляхової мережі Києва на с м
125,05 млн рн. Про це повідомляє "Вісни держав-
них за півель".
У до ментації он рсних тор ів зазначено: по-

точний ремонт мостів і шляхопроводів, дорі міста
Києва, мостових спор д, поточний ремонт об'є тів
Вели ої ільцевої доро и, поточний (дрібний) ре-
монт дорі всіх районах Києва, поточний ремонт
дорожньо о по риття Столично о, Наддніпрянсь о-
о шосе та інших балансових об'є тів.
Проводити ремонт дорі районах столиці б д ть
ом нальні підприємства з тримання автомобіль-
них дорі відповідних районів

Київська дитяча 
залізниця відкриває новий 
сезон
Сьо одні о 12.30 за часті начальни а Південно-

Західної ма істралі Оле сія Кривопішина відб деть-
ся рочисте від риття 60- о ювілейно о сезон ро-
боти Київсь ої дитячої залізниці.
Я повідомили "Хрещати " ор анізатори свята,
ості дитячої залізниці матим ть змо ознайоми-
тись із навчальною матеріально-технічною базою та
вир шити дитячим поїздом перш подорож ново-
о сезон .
За доброю традицією в день від риття перший

рейс дитячою залізницею я для дітей, та і для до-
рослих б де без оштовним.
На адаємо, рочистості відб д ться за адресою:

м. Київ, в л. Тимофія Шамрила, 4, станція "Вишень-
а", що в Сирець ом пар неподалі метро "Доро-
ожичі"

Збитки столичного 
метрополітену перевищили 
100 мільйонів
Я повідомили "Хрещати " в прес-сл жбі КП "Ки-

ївсь ий метрополітен", доходи метрополітен за
І вартал 2013 ро с лали 225,1 млн рн. Натомість
витрати — 331,9 млн рн, з них на оплат праці б -
ло спрямовано 127,9 млн рн, відрах вання до дер-
жавних та соціальних фондів — 47 млн рн. Та им
чином, фінансовим рез льтатом осподарсь ої ді-
яльності КП "Київсь ий метрополітен" за І вартал
цьо о ро став збито с мі 106,8 млн рн.
З січня по березень 2013 ро перевезення па-

сажирів принесли підприємств 182,3 млн рн,
оренда площ — 4 млн рн, від ре лами отримано
3,5 млн рн.
На адаємо, "Київсь ий метрополітен" 2012 році

отримав 345,5 млн рн чисто о збит , що на 7,7 %
перевищ є анало ічний по азни 2011 ро

Діти%сироти 
придумають ім’я 
ведмежаті
Сьо одні (30 вітня) за часті ерівництва КМДА в

Київсь ом зооло ічном пар відб деться День
від ритих дверей для ж рналістів. Про це "Хрещати-
" повідомили в прес-сл жбі зоосад .
Та і а ції план ється проводити досить часто для

то о, аби нала одити від ритий діало між працівни-
ами зоопар та представни ами ЗМІ.
Під час заход , що відб ватиметься за підтрим и

очільни а місь адміністрації Оле сандра Попова,
ерівництво Київсь о о зоопар разом із бла одій-
ни ами о олосить старт Все раїнсь о о он рс
для дітей-сиріт "Дай ім’я ведмеди ".
Я же повідомляв "Хрещати ", 13 січня цьо о ро-
в иївсь ом звіринці в родині сс рійсь их вед-

медів Боба та Бейбі з’явилося на світ ведмежа

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
"Хрещатик"

У Києві триває вели е прибирання в рам-
ах ІІ Вели ої толо и. Участь ній разом із
ба атьма небайд жими иянами взяли о-
м нальни и, ш олярі, представни и бізне-
с , райдержадміністрацій і Київсь ої місь ої
держадміністрації. Дол чилися до толо и і
працівни и реда ції азети "Хрещати ".

У суботу в різних куточках столиці кипіла робота. Ти�

сячі киян знову взялися за граблі, лопати та мітли, щоб

причепурити місто до травневих свят.

Зокрема голова КМДА Олександр Попов разом із

мешканцями Березняків облаштовували територію на

березі озера Тельбін. Громада висадила каштани довко�

ла дитячого майданчика, вздовж бігових доріжок та ді�

лянки, де вже найближчим часом почнуть встановлюва�

ти спортивні тренажери.

"Мені приємно відзначити активність місцевих меш�

канців. Саме вони стали ініціаторами очищення озера.

Люди опікуються зеленою зоною, не допускають вста�

новлення тут незаконних МАФів, ініціюють благоустрій

території. Саме так, спільними зусиллями міських ко�

мунальних служб та мешканців столиці ми зробимо наш

Київ чистим та затишним, повернемо йому статус най�

зеленішої столиці",— зазначив Олександр Попов.

Тривають роботи і з очищення самої водойми. Так, за

особистого втручання очільника КМДА кілька місяців

тому озеро почистили від мулу та непотребу. Із водойми

дістали майже 10 тисяч тонн сміття. Нині ж тут працює

земснаряд. Його завдання — створити на дні озера кіль�

ка конусних впадин, тим самим звільнивши шлях чис�

тій воді з природних підземних джерел. Таким чином

комунальники сподіваються в природний спосіб напов�

нити Тельбін чистою водою. А останні штрихи з благо�

устрою озера зробить машина�амфібія "Truxor", яку цьо�

го року придбало столичне ДКП "Плесо". Вона має ви�

чистити водойму від мулу та очерету. Всі ці роботи бу�

дуть завершені до 15 травня, коли в столиці стартувати�

ме пляжний сезон.

Упродовж літа на берегах озера також моститимуть

нові доріжки, встановлюватимуть лави та навіси, а та�

кож обладнають два громадських туалети.

Акція "Зелена оаза" тривала в суботу й у історичному

центрі міста — на Володимирській гірці — в рамках бла�

годійного ЕКО�фестивалю "Чарівна родина", який про�

водиться під патронатом голови Шевченківської РДА

Сергія Зіміна. Захід відбувся під гаслом "Майбутнє пла�

нети в твоїх руках". Участь у акції, окрім представників

громадських організацій району, школярів, керівництва

райдержадміністрації, взяли й працівники редакції газети

"Хрещатик". Серед почесних гостей була популярна теле�

ведуча, акторка, мати п'ятьох дітей Сніжана Єгорова.

Як розповіла "Хрещатику" організатор акції, прези�

дент МГО "Чарівна свічка" Євгенія Макєєва, партнера�

ми екологічного заходу стали компанія "HIPP", що за�

безпечила учасників саджанцями дерев, та Шевченків�

ська РДА, яка надала для висадки кущі троянд.

"Цього дня на Володимирській гірці було висаджено

30 дерев черешень і яблунь та 50 кущів троянд",— зазна�

чила пані Макєєва.

Загалом, за даними Департаменту міського благоуст�

рою та збереження природного середовища, 27 квітня у

заходах з благоустрою взяли участь 52 783 особи, в тому

числі колективи департаментів та управлінь КМДА,

міських комунальних служб, установ, підприємств та

організацій і численні волонтери.

Цього дня було впорядковано території поблизу 

761�го закладу освіти та 102 �х медичних закладів. При�

ведено до належного санітарного стану 1725,4 га прибу�

динкових територій адміністративних будівель, лікві�

довано 30 несанкціонованих сміттєзвалищ, вивезено

1423 куб. м побутових відходів. Впорядковано 2 436,2

тис. кв. м газонів та квітників. У районах міста виса�

джено 4052 дерева та 11 115 кущів.

Велике прибирання в Києві триває вже третій тиж�

день поспіль. Як повідомляв "Хрещатик", 20 квітня 

у II Великій київській толоці взяли участь понад 106 250

мешканців міста. А 13 квітня до акції "За чисте довкілля"

долучилося майже 84 500 мешканців столиці.

Таким чином, у великому прибиранні міста взяли

участь понад 243 тисячі киян
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Після ре онстр ції Бортниць а станція аерації стане більш енер озбері аючою: завдя и впровадженим новаціям вдасться зе ономити до 33 % енер орес рсів, а це майже 50 млн рн на рі

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Бортниць а станція аерації — єдині очисні спор ди міста, я і
збирають та переробляють сто и не лише з Києва, а й з де-
сят а нав олишніх містечо . Зб дований 60-х ро ах мин ло о
століття наразі об’є т працює на межі своїх можливостей та
несе потенційн за роз для меш анців столиці та о олиць.
Попередній прое т передбачає — станція має стати е оло іч-
ною, омпа тною та енер озбері аючою. Для реалізації ініці-
ативи Київ має намір зал чити редитні ошти Японсь о о
А ентства міжнародно о співробітництва.
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Цифра дня

210 000 000 
пасажирів було перевезено в столиці міським електричним
транспортом у січні–березні 2013 року 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві
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Першотравень буде з гарячою водою
Аби на травневі свята в домів ах иян б ло аряче водопостачання,

ПАТ “Київенер о” приз пинить на цей період планові роботи з перевір-
и тепломереж до наст пно о опалювально о сезон , та вже з 13 трав-
ня роботи б д ть відновлені. Про це “Хрещати ” повідомили в прес-
сл жбі а ціонерно о товариства.
На адаємо, перші ідравлічні випроб вання проводилися на мере-

жах, я і обсл ов ють житлові масиви Біличі, Новобіличі, А адемміс-
теч о в Святошинсь ом районі — з 22 до 29 вітня.
Я зазначають “Київенер о”, ідравлічні випроб вання є одним із

етапів під отов и тепломереж до опалювально о сезон . Провести ці
роботи без від лючення арячо о водопостачання техноло ічно немож-
ливо. Том протя ом випроб вань та лі відації виявлених пош оджень
в о ремих мі рорайонах столиці тимчасово від лючається аряче во-
допостачання

Київ продає третину Борщагівського хімзаводу
КМДА виставила на продаж 29,95 % а цій Борща івсь о о хімі о-

фармацевтично о завод (м. Київ). Я повідомили на заводі, на продаж
виставлено па ет а цій іль ості 3100 шт , що становить 29,95 %
стат тно о апітал підприємства. Номінальна вартість однієї а ції —
1839 рн.
Почат ова ціна па ета а цій становить 222,665 тис. рн.
Кінцевий стро подачі заяво на часть в а ціоні — за три дні до да-

ти проведення а ціон , я ий відб деться 20 травня.
Зазначимо, 2012 рі Борща івсь ий хімзавод, відповідно до міжна-

родних стандартів фінансової звітності, за інчив із чистим приб т ом
61,711 млн рн, збільшивши чистий дохід на 18,96 %, або на 89,453
млн рн — до 561,343 млн рн порівняно з 2011 ро ом. Завод входить
до десят и найбільших виробни ів лі арсь их препаратів і вип с ає
понад 120 наймен вань лі арсь их засобів

Першотравень: святкування 
на будь�який смак
"Хрещатик" дізнавався, де найкраще відзначити травневі свята
Олександра ГУНІНА
Оксана ДОБРУЧ,
“Хрещатик”

Міжнародний день солі-
дарності тр дящих, я ий
раїнах олишньо о Радян-
сь о о Союз відзначають
1 травня, для с часної мо-
лоді вже давно став прос-
то ще одним вихідним та
можливістю арно провес-
ти час із др зями. Цьо о
ро иянам та остям
столиці роз лятися б де
де — різнобарв’я заходів,
я і проходитим ть по всьо-
м міст , задовольнить
найвиба ливіші сма и я
дорослих, та і дітвори.
Про найбільш яс раві про-
лян ові маршр ти Пер-

шотравня дізнавалися ж р-
налісти “Хрещати а”.

Запрошує “Парк Київська
Русь”

На гостей, які цими позачерговими

вихідними завітають до парку, чекає

безліч активних розваг, яскраві теат�

ралізовані вистави та майстер�класи з

народних ремесел. Відвідувачі змо�

жуть сповна насолодитись заміським

відпочинком у кемпінгу, орендував�

ши намет. Так, 1—3 травня в “Парку

Київська Русь” відкриватимуть таєм�

ниці слов’янської кухні. Відвідувачам

парку продемонструють страви, яки�

ми ласували князі та підкріплювали

сили богатирі. Господині зможуть по�

повнити свій кулінарний арсенал

стародавніми рецептами. У розва�

жальній програмі будуть кулінарні

конкурси, майстер�класи з приготу�

вання страв, середньовічні забави за

участі глядачів, а також виступи кін�

ного театру й слов’янські хороводи.

Кулінарні таємниці розпочнуть

відкривати з 10.00. Вартість вхідного

квитка — 50 грн, для пенсіонерів — 25

грн, діти дошкільного та шкільного

віку — безкоштовно.

Травневі свята в Пирогові

Відволіктися від міської суєти,

розважитися та весело провести час

киян та гостей міста запрошують і в

Національний музей народної архі�

тектури та побуту України “Пиро�

гів”. У перші дні травня тут можна

буде побачити святково прибрані

до Великодня хати, виставки пет�

риківського розпису, послухати ці�

каві розповіді екскурсоводів та від�

відати майстер�класи народних ре�

месел. Зокрема, 1 та 2 травня в хаті

повіту Мала Каратуль, що знахо�

диться біля церкви Св. Архистрати�

га Михаїла, можна буде повчитися

писанкарству, а 3 травня — виго�

товленню ляльок та жайворонків.

Майстер�класи триватимуть з

12–00 до 16–00.

Також у перший день травня в

рамках проведення традиційного

заходу освячення землі — Свята

першої борозни, Свята Ярила

(Юрія) — вперше Музей під відкри�

тим небом у Пирогові проведе ко�

зацький обряд “посадження на ко�

ня” — першої ініціації хлопчиків.

До участі в ньому запрошують бать�

ків із синочками від трьох років.

Організатори сподіваються, що

прийняття обряду ініціації допомо�

же хлопчикам вирости справжніми

козаками — захисниками своєї Віт�

чизни. Охочим долучитися до події

необхідно одягнути хлопчика в ко�

зацькі строї та приготувати дерев’я�

ну шабельку (за необхідності її мож�

на буде придбати й на місці). Ініці�

йований отримає шану та благосло�

віння громади і фото на пам’ять.

“День цвітіння черемхи” 
в Мамаєвій Слободі

Вже вчетверте в козацькому се�

лищі 1 травня пройде “День цвітін�

ня черемхи”. В програмі заходу —

авторський концерт Заслуженого

артиста України Тараса Компані�

ченка, майстер�клас із шаблювання

(фехтування на шаблях), показові

бої верхи на конях між нинішніми

козаками на честь славного гетьма�

на Богдана Хмельницького. Серед

учасників дійства відбудеться й

конкурс декламування віршів на

похвалу славетному гетьманові.

Запропонують відвідувачам про�

дегустувати старопанські хмільні

напої.

Також в програмі заходу є ярма�

рок народних майстрів, катання на

возі та верхи, стрільба з лука, ко�

зацький куліш тощо. Вартість вхід�

ного квитка — 50 грн.

Фестиваль писанок у сквері
Франка

2 травня в столичному сквері пе�

ред Національним академічним

драматичним театром ім. Івана

Франка розпочнеться другий “Фес�

тиваль писанок”.

Цього року подія набуває все�

українського масштабу. До Києва

будуть передані писанки з різних

областей України. Очікується та�

кож, що на фестивалі будуть вста�

новлені нові рекорди України, зок�

рема планується в експозиції скве�

ру використати 100 тис. писанок,

створити вінок завдовжки 30 м, де�

корований квітами та писанками.

Крім того, учасники фестивалю

зможуть представити свої роботи в

декількох конкурсах, а саме: “На�

родна писанка”, “Писанка від ме�

ра”, “Великодня паска” тощо.

Триватиме захід до 5 червня 2013
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28 квітня в усіх обласних центрах України відбулась акція “Живе сер�

це”, що увійшла до Книги рекордів України як наймасовіший захід. Як

повідомили “Хрещатику” організатори заходу — Всеукраїнський благо�

дійний фонд “Серце до Серця”, всі кошти, зібрані протягом двох днів,

будуть спрямовані на закупівлю медичного обладнання для дітей із вада�

ми слуху. Тож у неділю на центральних площах усіх обласних центрів

України зібралися сотні й тисячі охочих взяти участь в акції “Живе сер�

це”. Молоді люди створили фігури у формі сердець та відтворили ефект

їхнього биття. Ця акція стала символом єднання всіх куточків України в

спільній справі допомоги дітям. Вона також увійшла до Книги рекордів

України як наймасовіший захід у країні. В Києві “Живе серце” створили

на Михайлівській площі, а серед волонтерів були присутні зірки україн�

ської естради — Наталія Валевська, Андрій Кіше, Павло Зібров, Віктор

Павлік 

Інформація “Хрещатика”

Українці створили
"Живе серце"

Що депутати Київради думають 
про Міжнародний день солідарності трудящих
“Хрещати ” опитав деп -
татсь ий орп с Київради
та дізнався, що для них
означає це свято і де вони
план ють провести першо-
травневі вихідні.

Віктор 
ГРІНЮК
Голова Постій�

ної комiсiї з пи�
тань місцевого са�
моврядування, ре�
гіональних, між�
народних зв’язків
та інформаційної політики

Депутатська фракція “Спортивний
Київ”

У це свято я не вкладаю жодного

політичного контексту. В дитинстві

справді було — ми виходили на пер�

шотравневі демонстрації, пафосно

відзначали. Тепер же це просто ще

один привід зустрітися з друзями,

поспілкуватися з ними та гарно

провести час на природі. 1 трав�

ня — це традиційний початок вес�

ни, тим паче в цьому році. Адже бе�

резень та квітень принесли україн�

цями мало ясних та погожих днів.

Тепер маємо нагоду надолужити

втрачене та насолодитися справж�

нім теплом.

Володимир 
ФІЛІППОВ
Член Постiйної

комiсiї з питань
бюджету та соці�
ально�економіч�
ного розвитку,
член Комiсiї з пи�
тань поновлення
прав реабiлiтованих

Депутатська фракція “Партія ре�
гіонів”

Взагалі це історично радянське

свято. Не думаю, що для сучасної

молоді воно має якесь інше значен�

ня. З дитинства добре пам’ятаю —

відзначали Міжнародний день солі�

дарності трудящих, ходили з батька�

ми на демонстрації. Зараз же це для

мене переддень дня народження мо�

їх діток (2 травня — ред.), тож — усі

сили спрямовані на підготовку до

свята. Загалом, це ще один привід

побути в родинному колі, поспілку�

ватися з сім’єю та друзями.

Олександр 
НЕЗНАЛ
Член Постійної

комісії Київради з
питань бюджету
та соціально�еко�
номічного розвит�
ку

Депутатська франція “Столичні ре�
форми”

Я вихований в таких традиціях,

що ні від чого доброго не варто від�

мовлятися. Все добре потрібно збе�

рігати, зокрема й відзначення цього

свята. Треба наближувати людей

один до одного, бути серед людей.

Це свято планую відзначити з ро�

диною в Києві. Дуже люблю місто в

цю пору року, адже починають цвіс�

ти каштани й бузок. У цей час сто�

лиця просто неймовірно красива.

Юрій 
ДМИТРУК
Заступник го�

лови Постiйної
комiсiї з питань
місцевого само�
врядування, регіо�

нальних, міжнародних зв’язків та ін�
формаційної політики

Депутатська фракція “Столичні ре�
форми”

Для більшості людей цей день —

додаткові вихідні, коли можна роз�

важитися, відпочити й поспілкува�

тися з друзями. Особисто я не

вкладаю в це свято “революційно�

го поняття”.

Всі першотравневі вихідні пра�

цюватиму в саду (на присадибній

ділянці маю невеличкий сад), там

назбиралося чимало роботи, тому

навіть не знаю, чи впораюся з нею

за вихідні.

Юрій 
БОНДАР
Голова Постій�

ної комісії Київра�
ди з питань житло�
во�комунального
господарства та
паливно�енерге�
тичного комплексу

Депутатська фракція “Громадський
актив Києва”

Ще з часів Радянського Союзу

пам’ятаю ці святкові дні, коли всі

виходили на вулицю, знайомили�

ся один з одним — йшли на

“майовку” до лісу чи парку відпо�

чивати.

Для мене Міжнародний день

солідарності трудящих — свято

праці, позитиву, який несе з со�

бою трудяща людина, налаштова�

на на плідну працю, й яка має ба�

жання щось змінювати, робити

кращим.

Цього дня з родиною плануємо

поїхати на прогулянку в Пущу�Во�

дицю, відпочити й сфотографувати

білок (там їх є багато).

Алла 
ШЛАПАК
Голова Постiй�

ної комiсiї Київра�
ди з питань гумані�
тарної політики

Д е п у т а т с ь к а
група “Соціальна
справедливість”

День 1 травня для мене — це

день надії та віри в те, що попри всі

перешкоди настане час, коли укра�

їнський народ отримає справжню

економічну свободу. Сьогодні ще

як українське законодавство, так і

реальний стан економіки не забез�

печують ні гідного рівня оплати

праці, ні надійного соціального за�

хисту, ні гарантованого дотриман�

ня прав працівників. Але зазначу,

що на рівні місцевого самовряду�

вання існують механізми, коли

громада може в своєму внутріш�

ньому колі створити умови певної

“трудової оази”. Київ як столиця

може розвивати культуру трудових

відносин на муніципальному рівні

та стати прикладом для запозичен�

ня досвіду іншими регіонами, й

навіть країнами. Я переконана, що

влада, відповідальні представники

бізнес�середовища та громад�

ськість зможуть виробити реальні

шляхи підвищення якості життя в

столиці, які серед іншого торкати�

муться і трудових прав, гарантій та

можливостей киян.

В день Першотравня буду солі�

дарна з трудящими саме в “труді”.

Вже заплановано кілька робочих

зустрічей в межах моєї депутат�

ської діяльності, решту часу при�

свячу роботі з документами, а та�

кож відвідаю урочисті заходи в

кількох столичних колективах

Скільки коштують “забуті речі” на вокзалі
46 речей та до ментів знайдено на во залі станції Київ-Пасажир-

сь ий з почат ро . Про це “Хрещати ” повідомили в прес-сл ж-
бі Міністерства інфрастр т ри. Крім то о, пасажири заб ли вчасно
забрати 152 с м и з автоматичних амер збері ання та ще 52 пред-
мети р чної по лажі “безстро ово” залишили в стаціонарних аме-
рах схов . За алом до Бюро знахідо Центрально о столично о за-
лізнично о во зал щодня звертається до 10-ти пасажирів.
Для то о, щоб оформити заяв про зни нення р чної по лажі або

заб тих речей в автоматичних чи стаціонарній амерах збері ання,
необхідно прийти до Бюро знахідо зі своїм паспортом. Я що річ
знайшли — то за збері ання доведеться заплатити. Тарифі ація за-
лежить від абаритів по лажі, вид амери збері ання та термін
збері ання речей. Я що за блено до мент, цінні або іменні папе-
ри, необхідно заплатити за збері ання 17 рн незалежно від термі-
н . Залишена в бюро знахідо вели о абаритна с м а ошт ватиме
17 рн за доб , 15 рн доведеться ви ласти за мало абаритн . По-
лажа зі стаціонарної амери схов обійдеться пасажирові 19 рн
за доб . Проте платити не доведеться, я що ромадянина є довід-
а про поважн причин дов ої відс тності, напри лад — оспіталі-
зацію.
На адаємо, що Бюро знахідо , розташоване біля центрально о

вход до во зально о омпле с станції “Київ-Пасажирсь ий”, пра-
цює з 8.00 до 20.00 без вихідних і свят. Телефон для онта тів —
(044)481-10-05
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Тенденції

Ділові новини
Кабмін просить Раду 
дозволити продаж ГТС
Кабмін запропон вав Верхов-

ній Раді дозволити приватизацію
держпідприємств, дочірніх під-
приємств "Нафто аз ", що зай-
маються транспорт ванням аз
ма істральними тр бопроводами
і збері анням йо о в підземних
сховищах. Про це с азано в за о-
нопрое ті № 2937 від 26 вітня
2013 ро "Про внесення змін до
дея их за онодавчих а тів з ме-
тою реформ вання НАК "Нафто-
аз У раїни", повідомляють
"У раїнсь і новини". Прое том
до мента пропон ється внести
зміни до за он про тр бопровід-
ний транспорт і дозволити прива-
тизацію в разі, я що та е рішення
б де прийнято Кабміном. Крім
то о, за рішенням ряд , з ідно з
прое том за он може здійсню-
ватися відч ження основних фон-
дів, а цій та часто стат тном
апіталі державних підприємств,
що здійснюють діяльність із
транспорт вання аз ма істраль-
ними тр бопроводами і збері ан-
ня в підземних сховищах. Та ож
пропон ється дозволити переда-
ч основних фондів а цій і часто
та их підприємств із баланс на
баланс, в онцесію, оренд , лі-

зин , застав , правління, до ста-
т тно о фонд інших юридичних
осіб та здійснення інших од, що
мож ть призвести до відч ження
основних фондів, а цій і часто .
Уряд, рім цьо о, пропон є внес-
ти зміни до За он "Про привати-
зацію державно о майна" і дозво-
лити оренд об'є тів ма істраль-
но о тр бопровідно о транспор-
т . Я повідомлялось, У раїна
прип с ає передач в оренд а-
зотранспортної системи разі
створення онсорці м з прав-
ління раїнсь ою азотранспорт-
ною системою. Консорці м має
стати тристороннім — за частю
У раїни, Росії та ЄС. Сторонам
по и не вдалося домовитися, ос-
іль и Росія наполя ає на виході
У раїни з ЄЕС для створення он-
сорці м , а У раїна та о о ро
не план є

На Київщині уклали 
понад 250 тисяч договорів
оренди паїв
Цьо оріч землевласни и Київ-

щини лали 254 384 до овори
оренди паїв, площа цих земель
становить 780,36 тис. е тарів. С -
ма виплат власни ам паїв з ідно з
ладеними до оворами оренди

зросла і ся атиме 380 964 млн
ривень, повідомляє прес-сл жба
Державно о а ентства земельних
рес рсів. На сьо одні в області з
відсот ом орендної плати від 3 % і
більше ладено 241 487 до ово-
рів, серед форм плати за землю
переважає нат ральна

Посилено боротьбу 
з тютюновим і алкогольним
фальсифікатом
З почат ро співробітни и

Департамент держсл жби бо-
ротьби з е ономічною злочинніс-
тю МВС вил чили майже 470 ти-
сяч пачо си арет без а цизних
маро . Вели частин з них ми-
н ло о тижня б ло знищено в Ки-
єві. Врахов ючи, що а цизний по-
дато становить близь о 45 % від
вартості пач и си арет, тіль и на
вил ченом обсязі тютюнових ви-
робів підпільні виробни и нама а-
лися заощадити понад 2 млн ри-
вень платежів до держбюджет ,
інформ ють "У раїнсь і новини".
Крім то о, з почат ро спів-

робітни и міліції припинили діяль-
ність 10 підпільних цехів, на я их
розливався с ро атний ал о оль.
Б ло вил чено 145 тонн спирт ,
понад 300 тисяч пляшо фальси-

фі овано о ал о олю і 120 тисяч
підроблених а цизних маро

"Нафтогаз України" 
приватизують

Процес реформ вання Націо-
нальної а ціонерної омпанії
"Нафто аз У раїни" триває і б де
завершений після приватизації
омпанії. Про це в інтерв’ю азеті
"Дзер ало тижня" заявив віце-
прем’єр-міністр У раїни Юрій
Бой о, повідомляє йо о прес-
сл жба. "Ми створили а ціонерні
товариства, нині спрям вали за-
он про с ас вання заборони на
приватизацію. Після приватизації
омпанії вона б де справді ре-
ально розділена",— с азав Юрій
Бой о. Він під реслив, що прива-
тизація омпанії ре омендована
провідними зар біжними он-
с льтантами і сприятиме підви-
щенню прозорості діяльності
омпанії та дозволить зал чити
істотні ошти. "Приватизація —
це те, що ре оменд ють наші
онс льтанти з "Ernst&Young".
Ос іль и приватизація підвищить
прозорість холдин та дозволить
частин рошей від приватизації
спрям вати на по ашення захід-
них редитів",— с азав Юрій Бой-

о. "Рішення прийматиме ряд,
по и ж ми от ємо за онодавч
баз ",— зазначив він

Працівникам пенітенціарної
служби збільшать оклади

Працівни ам пенітенціарної
сл жби збільшать о лади. В цьо-
м прем'єр-міністр Ми ола Аза-
ров запевнив орист вачів соці-
альної мережі Facebook під час
онлайн-діало на своїй сторінці.
"Я з оден з Вами і хоч с азати,

що навіть з сіма доплатами і
надбав ами рівень зарплати, я -
що взяти мінімальний о лад, зна-
ходиться десь в межах 2100 рн.
Ясно, що це низь ий рівень зар-
плати для наших офіцерів, я і
працюють з та им с ладним он-
тин ентом, а іноді й в мовах, не-
безпечних для життя. І ряд
роз ляне це питання й обов'яз о-
во б де виріш вати йо о",— на-
писав Ми ола Азаров.
Очільни Кабмін зазначив, що в

У раїні дійсно існ ють диспропор-
ції в оплаті праці, я і особливо не-
прип стимі, оли йдеться про вій-
сь овосл жбовців. "Ці диспропор-
ції відб ваються том , що в мовах
обмеженості фінансово о рес рс
рішення приймається не по всіх

сл жбах одночасно, а поетапно, і,
за вели им рах н ом, це непра-
вильно. Том потім доводиться
виправляти цю диспропорцію",—
під реслив прем'єр

Фонд держмайна планує
приватизацію семи 
обленерго
Фонд державно о майна У ра-

їни (ФДМУ) план є цьо о ро ви-
ставити на приватизацію па ети
а цій семи обленер о та "Дон-
басенер о". Про це повідомили в
прес-сл жбі ФДМУ з посиланням
на олов Фонд держмайна
Оле сандра Рябчен а. "Зараз іде
а тивна під отов а до приватиза-
ції",— під реслив він. Водночас
пан Рябчен о не точнив, про при-
ватизацію я их саме енер о ом-
паній йдеться. На адаємо, Кабінет
міністрів У раїни 3 вітня затвер-
див план розміщення а цій шести
обленер о — "Тернопільобленер-
о", "Запоріжжяобленер о", "Хар-
івобленер о", "Хмельниць обл-
енер о", "Чер асиобленер о" і
"Ми олаївобленер о". Па ети п'я-
ти з названих підприємств (о рім
"Тернопільобленер о") вже пере-
дано для подальшої приватизації
до Фонд держмайна

До "Борисполя" 
за 30 хвилин
Проект з будівництва швидкісної
залізниці до МА "Бориспіль"
переходить у стадію 
реалізації
Марта КОХАН
"Хрещатик"

Зведення залізниці до "Борисполя" рам ах реалізації
нацпрое т "Повітряний е спрес" почали об оворювати
ще три ро и том . Наразі є тіль и техні о-е ономічне
обґр нт вання, затверджене Кабміном ще 2011 році.
Та, схоже, справа вже зр шила з мертвої точ и. При-
наймні, итайсь а сторона, що має спрое т вати та по-
б д вати залізницю, пообіцяла вирішити найближчим
часом питання фінанс вання прое т .

Експортно	імпортний банк Китаю вже до 15 травня має надати Україні

кредит на реалізацію "Повітряного експреса" строком на 15 років, під дер	

жавні гарантії. Відповідної домовленості було досягнуто минулої п’ятниці

(26 квітня) на зустрічі прем’єр	міністра України Миколи Азарова з гене	

ральним директором Китайської національної корпорації машинної індус	

трії та генеральних підрядів Сунь Баєм.

Очікується, що всі технічні питання, пов'язані з виконанням проекту, бу	

дуть досить швидко вирішені, а наразі з китайськими партнерами опрацьо	

вується питання участі українських юридичних осіб.

Нагадаємо, Дирекція з будівництва й управління національного проекту

"Повітряний експрес" та інших інфраструктурних об'єктів Київщини віді	

брала Китайську національну корпорацію машинної індустрії та генераль	

них підрядів для розробки проектно	кошторисної документації та будівель	

них робіт залізничного пасажирського сполучення "Київ — Міжнародний

аеропорт "Бориспіль", так званого "Повітряного експреса". Згідно з пові	

домленням у "Віснику державних закупівель", вартість проекту майже 400

млн доларів.

"Повітряний експрес" передбачає спорудження залізничої гілки протяж	

ністю 4,9 км (раніше планувалося близько 20 км), залізничної естакади,

аеровокзалів у "Борисполі" і центральному залізничому вокзалі, а також за	

купівлю рухомого складу. Очікується, що час у дорозі займатиме 30—35 хви	

лин. Першу електричку за маршрутом "Повітряного експреса" планується

пустити в січні 2015 року.

Наразі Державне агентство з інвестицій та управління національними

проектами України розглядає можливість передачі "Повітряного експреса" в

управління європейському оператору на умовах концесії або продажу. Ві	

домство розраховує, що 40—50 % прибутку від залізниці буде припадати на

продаж квитків, решта — від комерційного використання об'єктів інфра	

структури.

Поки що точно не відомо, якими будуть розцінки на залізничні квитки до

"Борисполя". Водночас, за підрахунками Центру транспортних стратегій,

для того, щоб вивести проект на самоокупність за 7—10 років, як планує

Держінвестпроект, ціна квитка на швидкісну електричку повинна бути 75

грн в один кінець. Раніше також називалися прогнозні суми в 40—60 гри	

вень. Зауважимо, сьогодні ціна квитка на автобуси "Політ" сполученням МА

"Бориспіль" — Центральний залізничний вокзал складає 25 грн. Час у доро	

зі на "Польотах" — 45—50 хвилин
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До кінця року в усіх бюджетних закладах запровадять моніторинг
енергоспоживання

Енергія на вагу золота

Людмила ФЕДОРУК
"Хрещатик"

В мовах дорожнечі енер орес рсів
найменша е ономія їхньо о спожи-
вання заощадж є значні ошти. Саме
том місь а влада встановлює чіт ий
облі енер оспоживання бюджетних
за ладів столиці. Це сприятиме по-
передженню перевитрат з місь о о
бюджет на освітлення та опалення
цих станов та ор анізацій, а та ож
стане перед мовою для впроваджен-
ня автоматизованої системи облі
споживання енер оносіїв.

Нагляд зекономить мільйони
Як повідомили "Хрещатику" в комунальному

підприємстві "Група впровадження проекту з енер	

гозбереження в адміністративних і громадських

будівлях міста Києва" (КП "ГВП"), до кінця 2013

року всі бюджетні заклади столиці будуть задіяні в

оперативному моніторингу енергоспоживання.

Система працює наступним чином: двічі на

тиждень показники споживання електрики, теп	

ла, холодної води та внутрішньої температури у

приміщеннях знімають в ручному режимі й зано	

сять до бази даних через мережу Інтернет. Резуль	

тати аналізують і проводять відповідні коригу	

вальні дії, що дає змогу попередити перевитрати

енергоресурсів та, відповідно, бюджетних коштів

на їх оплату.

За даними КП "ГВП", наразі моніторинг вже

працює в понад 1100 закладах освіти та медицини

Києва, що складає майже 70 % від їх загальної

кількості.

Це дало змогу, зокрема, впродовж 2011—2012

років попередити перевитрати бюджетних коштів

у сумі майже 5,7 млн грн. Крім того, завдяки за	

безпеченню особливого режиму енергоспоживан	

ня протягом шкільних канікул 2011—2012 рр.

зекономлено теплової енергії на суму в 11 млн грн.

Систему енергомоніторингу започаткували ще

4,5 року тому в Кам'янець	Подільському. Це до	

зволило зекономити 14 % витрат на оплату енер	

гоносіїв, що використовують бюджетні установи.

"Приміром, якщо школа споживає 500 кВт/год на

день, а моніторинг раптом почав показувати біль	

ше без об'єктивних на те пояснень (наприклад,

проведення додаткових заходів у школі), то слід

шукати причину. В нас був випадок, коли зламав	

ся лічильник і почав крутити самохід, а енергомо	

ніторинг дозволив швидко виявити проблему та

припинити безпідставне нарахування кілова	

тів",— розповів "Хрещатику" завідувач відділу

енергозбереження Кам'янець	Подільської місь	

кої ради Юрій Лягутко.

Майбутнє — за режимом 
реального часу

Оперативний моніторинг енергоспоживання є

передумовою для впровадження автоматизованої

системи обліку споживання енергоносіїв у всіх

бюджетних закладах столиці, пояснили "Хреща	

тику" в КП "ГВП". Наразі столиця шукає кошти

для впровадження такої системи, що дозволить

контролювати споживання енергоресурсів в ре	

жимі реального часу.

Автоматизація процесу зняття показників із лі	

чильників обліку теплової енергії передбачає

встановлення цих приладів, заміну морально за	

старілих вузлів обліку електроенергії та холодної

води в комплексі з упровадженням програмного

забезпечення.

За попередніми розрахунками, на ці заходи не	

обхідно майже 50 млн грн.

Збільшити ж ефективність зняття показників у

ручному режимі наразі можна за рахунок щоден	

ного режиму збору даних, фіксації чіткого періо	

ду, коли можна занести цифри до бази даних. Це

обумовлює більшу точність підрахунків, пояснює

пан Лягутко.

Фахівці київського КП "ГВП" також розробили

Методику визначення базових рівнів теплоспожи	

вання закладів бюджетної сфери. За словами го	

ловного інженера підприємства Вадима Литвина,

визначення базового рівня здійснюється, аби кон	

тролювати стан енергоспоживання для недопу	

щення перевитрат та визначення обсягу економії

від упровадження енергозберігаючих заходів.

Методика стане в нагоді під час розробки

енергетичного сертифіката будівлі, який дозво	

лить визначити клас її енергетичної ефективно	

сті, а також допоможе встановити об’єктивні лі	

міти енергоспоживання.

Експерти розцінюють введення енергомоніто	

рингу в столиці як позитивний крок, що набли	

жує нашу енергетичну систему до стандартів Єв	

росоюзу.

"Сам факт введення такої системи є позитив	

ним напрямком, оскільки він відповідає західним

стандартам управління енергоспоживанням міс	

та. Як підписант Угоди мерів, Київ узяв на себе

добровільне зобов’язання — підвищення енерго	

ефективності. Тому така система є першим кро	

ком на шляху до заощадження енергії. Це змен	

шить витрати міського бюджету на комунальні

послуги і дозволить оперативно реагувати на по	

заштатні ситуації та можливі аварії",— прокоме	

тував "Хрещатику" Роман Ніцович — керівник

програм аналітичного центру "Діксі Груп", який

займається питаннями енергетики та енергетич	

ної політики

Був випадок, коли зламався
лічильник і почав крутити самохід, 

а енергомоніторинг дозволив
швидко виявити проблему 
та припинити безпідставне

нарахування кіловатів

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А

Архітектура автоматизованої системи енергомоніторингу



4

МЕГАПОЛІС
Хрещатик 30 квітня 2013 року

У пошуках відокремленого місця

преподобний вирушив на узбережжя

Білого моря й у гирлі Суми зустрівся з

преподобним Германом (пам’ять 30

липня), який розповів йому про пус�

тинний морський острів, де він із

преподобним Саватієм (пам’ять 27

вересня) прожив 6 років. Приблизно

1436 року відлюдники, благополучно

звершивши морське плавання, при�

стали до Соловецьких островів. Бог

благословив місце їхнього поселення

видінням преподобному Зосимі пре�

красної церкви у повітрі. Преподобні

своїми руками побудували келію й

огорожу, почали обробляти й засівати

землю. Одного разу пізно восени пре�

подобний Герман вирушив на мате�

рик за необхідними припасами й че�

рез осінню негоду не зміг вчасно по�

вернутися. Преподобний Зосима

провів всю зиму один на острові. Ба�

гато спокус він зазнав у боротьбі з бі�

сами. Йому загрожувала голодна

смерть, проте дивно з’явилися два не�

знайомці й залишили йому запас хлі�

ба, борошна та олії. Навесні повер�

нувся на Соловки преподобний Гер�

ман з рибалкою Марком і привіз за�

пас їжі та снасті для рибної ловлі. Ко�

ли на острові зібралося кілька пус�

тельників, преподобний Зосима

влаштував для них невеличку дерев’�

яну церкву на честь Преображення

Господнього з трапезною. На прохан�

ня преподобного Зосими з Новгорода

прислали в новостворену обитель ігу�

мена з антимінсом для соборного

храму. Так було покладено початок

знаменитої Соловецької обителі. В

суворих умовах віддаленого острова

ченці зуміли організувати господар�

ство. Але настоятелі, яких направля�

ли на Соловки з Новгорода, не витри�

мували життя в незвично важких

умовах, і братія обрала ігуменом пре�

подобного Зосиму. Преподобний Зо�

сима зайнявся влаштуванням внут�

рішнього побуту обителі, ввів суво�

рий гуртожиток. У 1465 році він пере�

ніс на Соловки з річки Виг мощі пре�

подобного Саватія. Обитель терпіла

утиски від новгородських бояр, які

відбирали у ченців улови риби. Пре�

подобний змушений був вирушити

до Новгорода й шукати захисту в архі�

єпископа. За порадою архієпископа

він обходив будинки бояр і просив їх

не допускати обитель до розорення.

Впливова і багата бояриня Марфа

Борецька наказала з безчестям вигна�

ти преподобного Зосиму, але потім

розкаялася й запросила його на обід,

під час якого він раптом побачив, що

шість знатних бояр сидять без голів.

Преподобний Зосима розповів видін�

ня своєму учневі Данилу й передба�

чив боярам швидку смерть. Це про�

роцтво виповнилося в 1478 році, коли

під час взяття Новгорода Іваном III

(1462 — 1505) бояр було страчено. Не�

задовго до спочинку преподобний

сам приготував собі труну, в якій був

похований за вівтарем Преображен�

ського храму (+17 квітня 1478). Зго�

дом над його могилою облаштували

каплицю. Мощі його спільно з моща�

ми преподобного Саватія 8 серпня/21

серпня 1566 року були перенесені в

боковий вівтар, освячений на їхню

честь в Преображенському соборі.

Багато чудес було засвідчено, коли

преподобний Зосима з преподобним

Саватієм явилися рибалкам, які гину�

ли в морській безодні. Преподобний

Зосима також — покровитель бджіль�

ництва і охоронець бджіл, який має

навіть прізвисько “бджільник”. До

преподобного Зосими часто вдаються

і в хворобах. Безліч лікарняних хра�

мів, йому присвячених, свідчить про

велику цілющу силу його молитов пе�

ред Богом

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української Православної Церкви

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

Департамент транспортної інфрастр т ри виділив до-
дат ов іль ість транспорт для забезпечення переве-
зень пасажирів до місь их ладовищ період поми-
нальних днів.

Загалом для підвезення киян до кладовищ “Північне”, “Південне”, “Лі�

сове”, “Солом’янське”, “Пуща�Водицьке”, “Корчуватське”, “Святошин�

ське”, “Мишоловське”, “Пирогівське”, “Совське”, “Міське”, “Байкове”,

“Дарницьке”, “Позняківське”, “Бортничанське”, “Вигурівське”, “Тро�

єщинське”, “Військове”, а також до Державного історико�меморіального

Лук’янівського заповідника додатково вийде на маршрути міста 369 оди�

ниць наземного транспорту.

Для коригування роботи транспорту залежно від пасажиропотоку в міс�

цях масового скупчення людей чергуватимуть відповідальні посадові особи.

Крім того, 12 травня з метою забезпечення безперебійного руху міського

пасажирського транспорту загального користування буде заборонено пар�

кування автотранспорту на вул. Електротехнічній та заїзд транспортних за�

собів на вул. Крайню (крім автобусів великої місткості та спецтранспорту).

Аби уникнути аварійних ситуацій та затримки пасажирського транспорту,

рекомендовано відмінити 12 та 14 травня роботу ринків “Троєщина”, “Фер�

мер”, ринків біля станції метро “Петрівка” (“Речовий”, “Книжковий”,

“Господарський”), “Деміївський” та “Ізюмський”.

Як повідомили “Хрещатику” в КП “Київпастранс”, з метою забезпечен�

ня належних пасажирських перевезень у поминальні дні проведено інструк�

тивні наради з лінійними працівниками щодо забезпечення регулярного та

безпечного руху, культурного обслуговування пасажирів та врахування осо�

бливостей пасажироперевезень в поминальні дні

Перевезення 
будуть 
організовані 
до 19�ти 
міських 
кладовищ

У Солом’янській прокуратурі
жодне звернення громадян 
не залишають без уваги

Розгляд звернень громадян є одним із пріоритетних

напрямків діяльності прокуратури Солом’янського

району столиці. “Кожне звернення прокуратура на�

магається вирішити своєчасно та об’єктивно, а в разі

обґрунтованості — вжити заходів щодо поновлення

порушених прав громадян”,— зазначила прокурор Солом’янського району

Віра Шулякова. За І квартал цього року до прокуратури надійшло 615 звер�

нень громадян. З них вирішено 264, до інших відомств для реагування спря�

мовано 342, а також 9 повернуто заявникам. Підставою для цього є недотри�

мання вимог ст. 5 Закону України “Про звернення громадян”. За зазначений

період 62 мешканці району побували на особистих прийомах працівників

прокуратури. Найчастіше людей турбують теми, що стосуються порушення

їхніх конституційних прав і свобод, зокрема — питання оплати праці, а також

сфери економічних відносин, питань досудового розслідування

В Голосієві відзначили 
278мі роковини 
Чорнобильської трагедії

До пам’ятної дати в закладах освіти та культури

району відбулася низка тематичних заходів. Так, в

бібліотеках були оформлені книжкові виставки, ін�

формаційні стенди та тематичні полиці. На базі ди�

тячо�юнацьких клубів Централізованої системи “Щасливе дитинство”

проведено виховні, інформаційні та поетичні години. Впродовж квітня в

ЗНЗ відбулися зустрічі учнів з учасниками ліквідації наслідків аварії на

Чорнобильській АЕС та виховні години. Крім того, з березня в закладах

освіти триває районна екологічна акція, приурочена 27�й річниці Чорно�

бильської трагедії. Крім того, за сприяння районної влади 11 осіб, з них 9

батьків, які виховують дітей�інвалідів, 2 опікуни, які виховують дітей�си�

ріт, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, отримають мате�

ріальну допомогу. 

До речі, станом на 01.04.2013 року в районному управлінні праці та соці�

ального захисту населення перебуває на обліку 4860 осіб, які мають статус

постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, з яких: учасників лік�

відації — 2653 особи, потерпілих дорослих — 1165 осіб, потерпілих дітей —

775 осіб (з них: 9 — діти�інваліди, 2 — діти�сироти, 12 — діти�напівсироти),

вдів — 246 осіб

У Дарницькому районі відбувся
фестиваль “Київські каштани”

В рамках проведення Року дитячої творчості, про�

голошеного Указом Президента України, та з нагоди

святкування Дня Києва в приміщенні Дарницької

РДА (вул. Кошиця, 11) Центром по роботі з дітьми та

молоддю за місцем проживання був проведений

Фестиваль дитячої творчості вихованців клубів за

місцем проживання “Київські каштани”. На святі були присутні голова

Дарницької РДА Сергій Вітковський, заступник голови Василь Дзюба, ди�

ректор Міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Валерій

Танцюра. На майданчику перед адміністрацією розгорнулось дитяче міс�

течко, в якому були представлені виставка з декоративно�ужиткового та об�

разотворчого мистецтва, майстер�класи, ігротека, дискотека для малят, по�

казові виступи спортсменів секцій кудо, карате�до. 

Справжньою окрасою заходу стали виступи хореографічних та вокальних

колективів клубів за місцем проживання. Сергій Вітковський відзначив на�

городами кращих педагогів Центру, а також нагородив грамотою та цінним

подарунком клуб “Дарничанин”, який став переможцем районного кон�

курсу “Кращий клуб за місцем проживання”

У Деснянському районі 
визначено “Кращого 
державного службовця”

У Деснянському районі відбувся перший тур Все�

українського конкурсу “Кращий державний службо�

вець”, в якому взяли участь державні службовці міс�

цевої РДА — працівники структурних підрозділів,

служб та управлінь. Конкурс складався з комплексного тестування на знан�

ня Конституції України, законодавства про держслужбу та боротьби з ко�

рупцією, специфіки функціональних повноважень державних органів, по�

садових обов’язків державного службовця. Крім того, учасники виконали

ситуаційні завдання щодо складання ділових документів та продемонстру�

вали вміння володіти персональним комп’ютером. 

За результатами заходу визначено кращих держслужбовців у номінаціях

“Кращий керівник” та “Кращий спеціаліст”. Під час визначення перемож�

ців оцінювалися рівень професійності, якості лідера, здатність до креатив�

ного мислення, тобто всі чинники, які допомагають ефективній та резуль�

тативній роботі. Так, у номінації “Кращий спеціаліст” перемогла головний

спеціаліст архівного відділу Деснянської РДА Олена Козловська, в номіна�

ції “Кращий керівник” — начальник відділу позашкільної освіти та вихо�

вання районного Управління освіти Вікторія Собчук

Дніпровці провели 
оздоровчо8просвітницьку акцію
“Дякуємо вам за подвиг”

Акція тривала 25—26 квітня з 10.00 до 14.00 год. в

амбулаторіях загальної практики/сімейної медици�

ни КНП “ЦПМСД № 4” Дніпровського району сто�

лиці. Вона мала на меті забезпечення якісної та до�

ступної медико�соціальної допомоги ветеранам війни, створення умов для

збереження й зміцнення їхнього здоров’я шляхом надання якісної амбула�

торної медичної допомоги, призначення реабілітаційного та санаторно�ку�

рортного лікування, різних видів своєчасного та якісного діагностування

захворювань. У рамках проведення профілактично�оздоровчої акції в амбу�

латоріях працювали провідні спеціалісти, проводились скринінгові обсте�

ження, вимірювання артеріального тиску.

Зокрема, заходи відбулися 25 квітня на базі амбулаторії сімейної медици�

ни по вул. Новаторів, 4. та 26 квітня на базі амбулаторії сімейної медицини

на проспекті Миру, 19/18

Інформація про організацію роботи громадського транспорту 
у поминальні дні 9, 12, 13, 14, 15 травня 2013 року

Для організації перевезення пасажирів під час проведення поминальних днів 12 та 14 травня 2012 року КП "Київпастранс" організовує додаткові
спеціальні автобусні маршрути до основних міських кладовищ, перевезення на яких буде здійснюватись безкоштовно, а саме:

Назва
кладовища

Дата
проведення

заходу

Найменування  маршруту Кількість
автобусів

на
маршруті

Інтервал
руху, хв.

Північне 12.05.2013 №804е "станція метро "Лісова" �
Північне кладовище"

130 1�2

Південне 12.05.2013 №740е "станція метро"Виставковий
центр" � Південне кладовище"

30 2�3

Лісове 12.05.2013 №77е "вул. Курнатовського �
Лісове кладовище"

20 1�2

Експрес "Станція метро "Петрівка" �
Лісове кладовище"

12 5�6

Експрес "Станція метро "Оболонь" �
Лісове кладовище"

14 5�6

Експрес "Станція метро
"Чернігівська" � Лісове кладовище"

6 8�10

Експрес "Універсам "Позняки" �
Лісове кладовище"

6 10�15

Байкове 14.05.2013 №29 "вул. Байкова � станція метро
"Печерська"

2 20

№29К "вул. Байкова �
Володимирський ринок"

4 7�8

На додаткових спеціальних маршрутах буде курсувати понад 220 автобусів.
Крім того, у поминальні дні 9, 12, 13, 14, 15 травня 2013 року на існуючих

маршрутах звичайного режиму руху, які забезпечують перевезення пасажи�

рів до міських кладовищ,  кількість рухомого складу буде збільшено  у 1,5 ра�
зу (Примітка: Оплата проїзду на існуючих маршрутах буде здійснюватись за

діючим тарифом  і  становитиме 1,50 грн., традиційно діятимуть проїзні

квитки та пільгове перевезення громадян):

Назва
кладовища

Найменування  маршруту Кількість
рухомого

складу
09.05.2013 року 

Військове Тролейбусні маршрути:
№16 � вул. Щусєва � майдан Незалежності 10
№19 � площа Космонавтів � вул. Ольжича 10
№23 � вул. Туполєва � Лук'янівська площа 10

12.05.2013 року
Північне Трамвайні маршрути:

№8 � ст. метро "Позняки" � ст. метро "Лісова" 22
№28 � вул. Милославська � ст. метро "Лісова" 18
№29 � Червоний хутір � ст. метро "Лісова" 8
№35 � вул. Сабурова � ст. метро "Лісова" (двоскладові) 18

Південне  Тролейбусні маршрути:
№11 � муз. Архітектури � ст. метро "Виставковий центр" 7
№12К � вул. Смолича � ст. м. "Либідська" 5
№43 � Кібцентр � Ленінградська пл. 10
№45 � ст. метро"Виставковий центр" � ст. метро"Васильківська" 6

Лісове Автобусні маршрути:
№63 � ст. метро "Червоний хутір"� масив "Лісовий" 16
№81 � ст. метро "Лісова" � вул. Волкова" 12
Тролейбусні маршрути:
№25 � просп. Свободи � ст. метро "Петрівка" 9
№27 � ст. Київ�Волинський � ст. метро "Петрівка" 20
№37 � ст. метро "Лісова" � вул. Милославська 14
№37А � ст. метро "Лісова" � Поліклініка 7
Трамвайні маршрути:
№4 � вул. Милославська �Троещина 2 7
№5 � вул. Сабурова � пл. "Троєщина �2" 8
№22 � бульв. Перова � ЗЗБК 15
№28 � вул. Милославська � ст. метро "Лісова" 18
№33 � вул. Сабурова � ДВРЗ 25
№35 � вул. Сабурова � ст. метро "Лісова" 18

Державний
історико�
меморіаль�
ний Лук'я�
нівський
заповідник 

Тролейбусні маршрути:
№16 � вул. Щусєва � майдан Незалежності 8
№19 � площа Космонавтів � вул. Ольжича 10
№23 � вул. Туполєва � Лук'янівська площа 6
№23К � вул. Туполєва � ст. метро  "Дорогожичі" 8

Соло�
м'янське

Автобусні маршрути:
№69 � Палац спорту � вул. Литвиненко�Вольгемут 11
Тролейбусні маршрути:
№3 � Залізничний масив � Палац спорту 10
№8 � вул. Смілянська � пл. Толстого 9
№19 � площа Космонавтів � вул. Ольжича 10
№40 � "Кадетський Гай � вул. Жилянська" 9

Пуща�
Водицьке

Автобусні маршрути:
№30 � ст. метро "Академмістечко" � сан. "Лісова поляна" 6
Трамвайні маршрути:
№12К � сел. Пуща�Водиця � площа Т. Шевченка 5
№12 � сел. Пуща�Водиця � Контрактова площа 13
№19 � "Контрактова площа � площа Т. Шевченка" 6

Корчу�
ватське

Автобусні маршрути:
№20 � "ст. метро "Либідська" � сел. Корчувате" 6

Свято�
шинське 

Автобусні маршрути:
№23 � "вул. Симиренка � вул. Салютна" 8
№56 � ст. метро "Виставковий центр" � 
ст. метро "Академмістечко"

6

Тролейбусні маршрути:
№39 � вул. Чорнобильська � просп. Л.Курбаса 5

Мишо�
ловське

Автобусні маршрути:
№52 � ст. метро "Либідська" � вул. Закарпатська 4

Чапаєвське Автобусні маршрути:
№43 � ст. метро "Видубичі" � сел. Козин 3

Пирогівське Автобусні маршрути:
№27 � ст. метро "Либідська" � сел. Пирогів 5

Совське Автобусні маршрути:
№19а � Московська пл. � вул. Охтирська 5

Міське Автобусні маршрути:
№14 � ст. метро "Нивки" � Лісорозсадник 6
№32 � ст. метро "Нивки" � Мінський масив 4
№90 � вул. Григоровича�Барського � 
Інтернаціональна площа

7

№90К � ст. метро "Святошин" � Інтернаціональна площа 3
Тролейбусні маршрути:
№23 � вул. Туполєва � Лук'янівська площа 6
№23К � вул. Туполєва � ст. метро  "Дорогожичі" 8
№25 � просп. Свободи � ст. метро "Петрівка" 9
№26 � просп. Свободи � ст. метро "Нивки" 13

Байкове Автобусні маршрути:
№5 � вул. Ізюмська � Центральний залізничний вокзал 4
№12К � Тубінститут � вул. Ізюмська 2
№5К � вул. Байкова � вул. Ізюмська 4
Тролейбусні маршрути:
№12К � вул. Смолича � ст. м. "Либідська" 5
№40 � Кадетський гай � вул. Жилянська 9
№42 � вул. Дегтярівська�м. Либідська 8

13.05.2013 року
Дарницьке і
Позняківське  

Автобусні маршрути:
№42 � "вул. Панельна � ст. метро "Осокорки" 4
№45 � просп. Григоренка � ст. метро "Дарниця" 18
№63 � ст. метро "Червоний хутір" � масив "Лісовий" 16
Трамвайні маршрути:
№8 � ст. метро "Позняки" � ст. метро "Лісова" 19
№22 � бульв. Перова � завод залізобетонних конструкцій 7
№29 � Червоний хутір � ст. метро "Лісова" 9

Звіринецьке Тролейбусні маршрути:
№43 �  Кібцентр � Ленінградська пл. 15

Бортни�
чанське

Автобусні маршрути:
№104 � ст. метро "Бориспільська" � сел. Бортничі 4

Вигурівське та
Троєщанське

Автобусні маршрути:
№6 � вул. Сосюри � Свято�Троїцький храм (сел. Троєщина) 2

14.05.2013 року
Биківнянське Автобусні маршрути:

№11 � ст. метро "Лісова" � вул. Радистів (сел. Биківня) 2
Байкове Автобусні маршрути:

№5 �вул. Ізюмська � Центральний залізничний вокзал 11
№5К � вул. Ізюмська � вул. Байкова 6
№12 �вул. Ізюмська � вул. Олексіївська 3
Тролейбусні маршрути:
№12 � вул. Смолича �ст. метро"Либідська" 9
№40 � Кадетський гай � вул. Жилянська 15
№42 � вул. Дегтярівська � ст. метро "Либідська" 9

15.05.2013 року
Міське Автобусні маршрути:

№14 � ст. метро "Нивки" � Лісорозсадник 6
№14е � ст. метро "Нивки" � Міське кладовище 3
№32 � ст. метро "Нивки" � Мінський масив 6
№90 � вул. Григоровича�Барського � 
Інтернаціональна площа

10

№90К � ст. метро "Святошин" � Інтернаціональна площа 4
Тролейбусні маршрути:
№23 � вул. Туполєва � Лук'янівська площа 10
№23К � вул. Туполєва � ст. метро  "Дорогожичі 5
№25 � просп. Свободи � ст. метро "Петрівка" 7
№26 � просп. Свободи � ст. метро "Нивки" 10
№35 � вул. Івашкевича � ст. метро "Дорогожичі" 6

Преподобний Зосима, і мен Соловець ий (1478), вели-
ий світильни р сь ої Півночі, засновни чернечо о
ртожит на Соловець ом острові. Народився в Нов-
ородсь ій єпархії в селі Толв ї поблиз Онезь о о озе-
ра. З юних ро ів він вихов вався в бла очесті, та після
смерті бать ів Гавриїла та Варвари роздав майно і
прийняв постри .

Преподобний Зосима, ігумен Соловецький

Новини районів

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А

Назва
кладовища

Найменування  маршруту Кількість
рухомого

складу



5Хрещатик 30 квітня 2013 року
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Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №45 (1173)
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Про завершення опалювального сезону у місті Києві

Розпорядження № 542 від 15 квітня 2013 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Правил підготовки та проведення опалювального сезо�
ну в місті Києві, затверджених розпорядженням Представника Президента України від 07 жовтня 1992 року № 1187, в межах здійс�
нення функцій органу місцевого самоврядування:

1.Завершити опалювальний сезон житлового фонду та об’єктів соці�
альної інфраструктури міста Києва з 16.04.2013 року.

2. Відключення систем опалення у школах, лікувальних закладах та ди�
тячих закладах проводити за їх письмовими заявками.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма�

сової 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 відзначення Дня Перемоги
Розпорядження №  503 від 11 квітня 2013 року 

Відповідно до ст.38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.1 Закону України "Про увічнення Перемоги у
Великій Вітчизняній війні 1941�1945 років", Указу Президента України від 19 жовтня 2012 року №604/2012 "Про заходи у зв'язку з
відзначенням 70�ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70�ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні
1941�1945 років", міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011�2015 роки, затвердженої рішенням Київської міської
ради від 17.02.2011 № 23/5410, з метою вшанування історичного подвигу народу у боротьбі проти фашистських загарбників та
відзначення державного свята � Дня Перемоги у столиці України � місті�герої Києві:

1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення
загальноміських заходів із відзначення Дня Перемоги (далі �
Організаційний комітет) та затвердити його склад, що додається.

2. Затвердити план загальноміських заходів із відзначення Дня

Перемоги, що додається.
3. З метою виконання плану загальноміських заходів із відзначення

Дня Перемоги просити:
Головне управління Держтехногенбезпеки у м. Києві встановити

Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу

Рішення Київської міської ради № 289/9346 від 18 квітня 2012 року
Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж земельних ділянок, Київ�

ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельних
ділянок загальною площею 0,2187 га, зокрема земельної ділянки площею
0,0392 га (кадастровий номер 8 000 000 000:66:099:0051) та земельної ді�
лянки площею 0,1795 га (кадастровий номер 8 000 000 000:66:099:0054),
для експлуатації та обслуговування торговельних павільйонів на вул. Ан�
дрія Малишка, 4 у Дніпровському районі м. Києва, що підлягають прода�

жу приватному підприємству “Дніпросервіс” (справа № Є�1190).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

Заступник міського голови —
секретар Київради  Г. Герега

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 26.02.2010 № 49/3487 

“Про продаж земельної ділянки 
на земельних торгах (аукціонах) для будівництва 

та експлуатації готельно�офісної будівлі 
на вул. Срібнокільській, 14 у Дарницькому районі м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 280/9337 від 18 квітня 2012 року
Відповідно до статей 9, 127, 134�139 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місце�

ве самоврядування в Україні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

–≤ÿ≈ÕÕfl  »Ø¬—‹ ŒØ Ã≤—‹ ŒØ –¿ƒ»

1. У тексті та додатку до рішення Київської міської ради від
26.02.2010 № 49/3487 “Про продаж земельної ділянки на земельних
торгах (аукціонах) для будівництва та експлуатації готельно�офісної
будівлі на вул. Срібнокільській, 14 у Дарницькому районі м. Києва”
слова та цифри “вул. Срібнокільська, 14” у всіх відмінках замінити
словами та цифрами “вулиця Срібнокільська, земельна ділянка 14” у
відповідних відмінках (Є 1183).

2. Пункти 2, 3 та 4 рішення Київської міської ради від 26.02.2010
№ 49/3487 “Про продаж земельної ділянки на земельних торгах (аук�
ціонах) для будівництва та експлуатації готельно�офісної будівлі на
вул. Срібнокільській, 14 у Дарницькому районі м. Києва” викласти у
такій редакції:

“2. Затвердити стартову ціну земельної ділянки — лоту (кадастро�
вий номер 8000000000:90:006:0020) на вулиці Срібнокільській, зе�
мельна ділянка 14 у Дарницькому районі м. Києва, яка виставляється

на земельні торги, у розмірі 1 074 524,00 грн (один мільйон сімдесят
чотири тисячі п’ятсот двадцять чотири гривні 00 коп.) (висновок про
ринкову вартість земельної ділянки від 24.12.2012 № 79/12)”.

"3. Встановити крок земельних торгів по земельній ділянці у розмі�
рі 5 відсотків стартової ціни земельної ділянки, що становить
53 726,20 грн (п’ятдесят три тисячі сімсот двадцять шість гривень 20
коп.)”.

“4. Продати переможцю аукціону земельну ділянку комунальної
власності (кадастровий номер 8000000000:90:006:0020) на вулиці
Срібнокільській, земельна ділянка 14 у Дарницькому районі м. Києва
площею 0,062 га для будівництва та експлуатації готельно�офісної бу�
дівлі”.

3. Пункти 6 та 7 виключити, у зв’язку з чим пункти 8 та 9 вважати
відповідно пунктами 6 та 7.

4. Внести зміни в додаток до рішення Київської міської ради від

26.02.2010 № 49/3487 “Про продаж земельної ділянки на земельних
торгах (аукціонах) для будівництва та експлуатації готельно�офісної
будівлі на вул. Срібнокільській, 14 у Дарницькому районі м. Києва”, а
саме:

4.1. У пункті 3 слова та цифри “від 06.03.2009 № 124/1179 “Про
бюджет міста Києва на 2009 рік” замінити словами та цифрами “від
08.02.2013 № 3/9060 “Про бюджет міста Києва на 2013 рік”.

4.2. Пункти 9 та 10 викласти у такій редакції:
“9. Ціна продажу земельної ділянки підлягає сплаті переможцем не

пізніше трьох банківських днів з дня укладання відповідного договору”.
“10. У випадку несплати у встановлений законодавством термін

коштів за договором купівлі�продажу земельної ділянки результати

земельних торгів анулюються. При цьому гарантійний внесок пере�
можцю торгів не повертається”.

4.3. Додати пункт 11 такого змісту:
“11. Договором купівлі�продажу земельної ділянки передбачити

пункт про державну реєстрацію права після повного розрахунку за зе�
мельну ділянку”.

5. 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

Відомості де ларації
про майно, доходи, витрати і
зобов'язання фінансово о
хара тер за 2012 рі
1.Антонов Василь Іванович

3.Посада: олова Оболонсь ої РДА в
м. Києві

4. Члени сім'ї де ларанта: др жина —
Антонова Л.М.
Відомості про доходи одержані з

сіх джерел в У раїні
5. За альна с ма с пно о доход ,

рн., де ларанта 810211, т.ч.: членів
сім'ї 151483

6. Заробітна плата де ларанта —
152123, членів сім'ї 32927

9.Дивіденди, проценти — 600000
11.Дар н и, призи, ви раші — 121
15.Страхові виплати — 56767, членів

сім'ї 43556
16.Дохід від відч ження р хомо о і

нер хомо о майна членів сім'ї — 75000
20.Інші види доходів — 1200

Нер хоме майно
23.Земельні ділян и — 1900 в.м.,

2400 в.м
25.Квартира — 24,83 в.м, 119 в.м
27.Гаражі — 21 в.м
Нер хоме майно членів сім'ї

де ларанта
29.Земельні ділян и — 468,1 в.м,

3346 в.м, 100 в.м
31.Квартири — 24,83 в.м, 130,2

в.м, 130,1 в.м
Транспортні засоби орист ванні

членів сім'ї де ларанта
40. Ле овий автомобіль — Audi Q5

2012 р.в, 1984
Відомості про в лади і бан ах

( рн.)
45.С ма оштів на рах н бан ах — 49
46.В ладених звітном році — 49
49.Розмір внес ів до стат тно о

апітал товариства — 22504740
Відомості про фінансові

зобов'язання ( рн.)
56.Утримання зазначено о розділах

ІІІ-V майна — 19250
Відомості про фінансові зобов'язання

членів сім'ї де ларанта
62.Утримання зазначено о розділах

ІІІ-V майна — 30272

Відомості де ларації
про майно, доходи, витрати і
зобов'язання фінансово о
хара тер за 2012 рі

1.Рижен о Юрій Ми олайович
3.Посада: перший заст пни олови

Печерсь ої РДА в м.Києві
4. Члени сім'ї де ларанта: др жина —

Ма арова С.В.
Відомості про доходи одержані
з сіх джерел в У раїні ( рн.)

5. За альна с ма с пно о доход
де ларанта — 513338, членів сім'ї — 55570

6. Заробітна плата — де ларанта
145167, членів сім'ї 55570

10.Матеріальна допомо а — 13923
11.Дар н и, призи, ви раші — 5000
17.Дохід від відч ження р хомо о та

нер хомо о майна — 349248
Нер хоме майно

23.Земельні ділян и — 2500 в.м,
595 в.м

24.Житлові б дин и — 85 в.м
25.Квартира — 149,2 в.м
26.Садовий б дино — 50,6 в.м;

45 в.м.
Нер хоме майно членів сім'ї

де ларанта
29.Земельні ділян и — 595 в.м
32.Садовий б дино — 50,6 в.м
33.Гараж- 24,8 в.м.

Транспортні засоби
35.Ле овий автомобіль — Mitsubishi

Pajero 3200 2002 р.в.
Транспортні засоби орист ванні

членів сім'ї де ларанта
40. Ле овий автомобіль — PEUGEOT

1600, 2008 р.в., Mersedes Benz 3498,
2011 р.в.

Відомості про в лади бан ах
членів сім'ї де ларанта( рн.)

53.Розмір внес ів до стат тно о апі-
тал товариства — 590550

Відомості про фінансові
зобов'язання ( рн.)

54.Добровільне страх вання — 5520
56.Утримання зазначено о розділах

ІІІ-V майна — 37203
Відомості про фінансові
зобов'язання членів сім'ї

де ларанта ( рн.)
60.Добровільне страх вання — 39714
62.Утримання зазначено о розділах

ІІІ-V майна — 3051

Відомості де ларації
про майно, доходи, витрати і
зобов'язання фінансово о
хара тер за 2012 рі
1.П ич Тамара Василівна

3.Посада: заст пни олови Печерсь-
ої РДА в м. Києві
4. Члени сім'ї де ларанта: син —

Михеєн о І.В.
Відомості про доходи одержані з

сіх джерел в У раїні ( рн)
5. За альна с ма с пно о доход ,

де ларанта 164957,43 т.ч.:
6. Заробітна плата де ларанта —

160757,43
15.Страхові виплати — 4200

Нер хоме майно
23.Земельні ділян и — 1509 в.м
24.Житлові б дин и — 66,5 в.м
25.Квартира — 27,133 в.м, 47,4 в.м
27.Гараж — 20 в.м
28.Інше нер хоме майно — 47,1 в.м

(сарай- араж)
Нер хоме майно членів сім'ї

де ларанта
31.Квартири — 27,133 в.м , 23,3

в.м
Транспортні засоби

35.Ле овий автомобіль — Mitsubishi
Lancer, V=1584 , 2008 р.в.,

Відомості де ларації
про майно, доходи, витрати і
зобов'язання фінансово о
хара тер за 2012 рі
1.Федорен о Оле сандр

Анатолійович
3.Посада: заст пни олови Печерсь-

ої РДА в м.Києві
4. Члени сім'ї де ларанта: др жина —

Федорен о І.М.
Відомості про доходи одержані з

сіх джерел в У раїні ( рн.)
5. За альна с ма с пно о доход

де ларанта — 173239, членів сім'ї — 6645
6. Заробітна плата де ларанта —

156709, членів сім'ї 6645
10.Матеріальна допомо а — 16530

Нер хоме майно
25.Квартира — 23 в.м
Нер хоме майно членів сім'ї

де ларанта
29.Земельні ділян и — 600 в.м,

600 в.м
31.Квартири — 23 в.м
32.Садовий б дино — 180 в.м

Транспортні засоби орист ванні
членів сім'ї де ларанта

35.Ле овий автомобіль — SUBARU
Forester 2 см? 2007 р.в., Mitsubishi
lancer 1,5 см? 2008р.в

Відомості про в лади бан ах
членів сім'ї де ларанта ( рн.)

51.С ма оштів на рах н ах бан ах
— 18000

Відомості про фінансові
зобов'язання членів сім'ї

де ларанта ( рн.)
60.Добровільне страх вання — 1900

Відомості де ларації
про майно, доходи, витрати і
зобов'язання фінансово о
хара тер за 2012 рі

1.Кондрашова Наталія Михайлівна
3.Посада: заст пни олови

Печерсь ої РДА в м.Києві
4. Члени сім'ї де ларанта: чолові —

Кондрашов О.Г.
Відомості про доходи одержані з

сіх джерел в У раїні ( рн.)
5. За альна с ма с пно о доход

де ларанта— 336667, членів сім'ї — 70717

6. Заробітна плата де ларанта —
184883, членів сім'ї — 70717

10.Матеріальна допомо а — 200
20. Інші види доходів (пенсія) —

151584
Нер хоме майно

23.Земельні ділян и — 700 в.м
25.Квартира — 25 в.м
26.Садовий б дино — 235,4 в.м
Нер хоме майно членів сім'ї

де ларанта
31.Квартири — 25 в.м

Транспортні засоби
35.Ле овий автомобіль — Mitsubishi

Outlander 2012 р.в. 239000 рн

Відомості де ларації
про майно, доходи, витрати і
зобов'язання фінансово о
хара тер за 2012 рі

1.Сандраць ий Валерій Гри орович
3.Посада: заст пни олови Печерсь-

ої РДА в м.Києві
4. Члени сім'ї де ларанта: др жина —

Сандраць а А.І.
Відомості про доходи одержані з

сіх джерел в У раїні ( рн.)
5. За альна с ма с пно о доход

де ларанта — 250001, членів сім'ї —
46775

6. Заробітна плата де ларанта —
154744, членів сім'ї 3478

9.Дивіденди, проценти — 55257,
членів сім'ї — 43297

10.Матеріальна допомо а — 15303
16.Дохід від відч ження р хомо о та

нер хомо о майна — 40000
Нер хоме майно

23.Земельні ділян и — 1000 в.м,
бать івсь а спадщина (39149 в.м,
32585 в.м, 5930 в.м )

24.Житлові б дин и — 329,4 в.м (не
введено в е спл атацію)

25.Квартира — 59,7 в.м, 42,25 в.м
27.Гараж — 36 в.м
Нер хоме майно членів сім'ї

де ларанта
31.Квартира — 42,25 в.м

Транспортні засоби
35.Ле овий автомобіль — Suzuki

Grand Vitara 2006 р.(продано по
ендор ченню), Nissan X-Trail 2488 см?,
2012 р.в, 311253 рн.

Відомості про в лади бан ах
( рн.)

45.С ма оштів на рах н ах бан ах
— 124320

46.В ладених звітном році —
121658

47.Номінальна вартість цінних папе-
рів — 23014

Відомості про в лади бан ах
членів сім'ї де ларанта ( рн.)

51.С ма оштів на рах н ах бан ах
— 392064

52.Номінальна вартість цінних па-
перів — 500

Відомості про фінансові
зобов'язання ( рн.)

54.Добровільне страх вання — 15672
55.Недержавне пенсійне забезпечен-

ня — 11000

Відомості де ларації
про майно, доходи, витрати і
зобов'язання фінансово о
хара тер за 2012 рі

1.С щен о Сер ій Ми олайович
3.Посада: олова Печерсь ої РДА в

м.Києві
4. Члени сім'ї де ларанта: др жина —

С щен о О.В., син — С щен о Р.С.
Відомості про доходи одержані з

сіх джерел в У раїні ( рн.)
5. За альна с ма с пно о доход

де ларанта — 191648, членів сім'ї —
223620

6. Заробітна плата де ларанта —
174456, членів сім'ї — 20620

10.Матеріальна допомо а — 17142
11.Дар н и, призи, ви раші — 50
17.Дохід від провадження підприєм-

ниць ої діяльності членів сім'ї —
203000

Нер хоме майно
25.Квартира — 49,75 в.м

Нер хоме майно членів сім'ї
де ларанта

31.Квартири — 49,75 в.м, 99 в.м
32.Садовий б дино — 140 в.м
33.Гараж — 17,4 в.м.

Транспортні засоби орист ванні
членів сім'ї де ларанта

40. Ле овий автомобіль — TOYOTA
RAV 4 2008 р.в

Відомості про в лади бан ах
членів сім'ї де ларанта ( рн.)

51.С ма оштів на рах н бан ах —
204949

Відомості про фінансові
зобов'язання членів сім'ї

де ларанта
60.Добровільне страх вання — 753

Відомості де ларації
про майно, доходи, витрати і
зобов'язання фінансово о
хара тер за 2012 рі

1. Віт овсь ий Сер ій Іванович
3. Посада: олова Дарниць ої РДА в

м. Києві
4.Члени сім'ї де ларанта: др жина

Віт овсь а Л.І.
Відомості про доходи одержані з

сіх джерел в У раїні
5. За альна с ма с пно о доход ,

рн., т.ч 224578, членів сім'ї — 19846
6. Заробітна плата — 224578, членів

сім'ї 19846
Нер хоме майно

23. Земельні ділян и — 48688 в. м,
2500 в. м

25. Квартири — 26,72 в. м, 48,30 в. м
Майно, що переб ває власності,
в ордері чи на іншом праві

орист вання членів сім'ї
де ларанта

29. Земельні ділян и — 947,00 в. м
31. Квартири — 26,72 в. м, 83,40 в. м
32. Садовій б дино — 187,50 в. м

Транспортні засоби
35. Ле овий автомобіль — Ssang

Yong RX270, 2010 р.
Відомості про в лади бан ах
45. С ма оштів на рах н ах бан ах

— 10031 рн.
Відомості про фінансові

зобов'язання та інші витрати ( рн.)
56.Утримання зазначено о розділах

III-V майна — 7742
Фінансові зобов'язання членів сім'ї

де ларанта ( рн.)
62. Утримання зазначено о

розділах III-V — 13985
Приміт а: ненадр ованих пози-

ціях форми де ларації відомості
відс тні

Відомості де ларації
про майно, доходи, витрати і
зобов'язання фінансово о
хара тер за 2012 рі
1. Дзюба Василь Мар ович

3. Посада: заст пни олови
Дарниць ої РДА в м. Києві

4.Члени сім'ї де ларанта: др жина
Дзюба В.П.
Відомості про доходи одержані

з сіх джерел в У раїні
5. За альна с ма с пно о доход ,

рн., т.ч.: де ларанта — 311925,35,
членів сім'ї — 13800

6. Заробітна плата — 183143,27
10. Матеріальна допомо а —

21482,08
20. Інші види доходів де ларанта —

Пенсія — 106800 мат. доп. 500 членів
сім'ї — пенсія 13800

Нер хоме майно
23. Земельні ділян и — 500 в. м,

1200 в. м
25. Квартири — 78 в. м, 82,20 в. м
26. Садовий б дино 160 м. в.
27. Гаражі — 32 в. м

Майно, що переб ває власності,
в ордері чи на іншом праві

орист вання членів сім'ї
де ларанта

29. Земельні ділян и — 900 в. м,
2400 в. м

31. Квартири — 106,5 в. м
32. Садовий б дино — 205 в. м

Транспортні засоби, що переб ває
власності, в ордері чи на іншом
праві орист вання членів сім'ї

де ларанта
40. Ле ові автомобілі — Toyota Prado

2007 р., Acura MDX 2008 р.
Приміт а: ненадр ованих пози-

ціях форми де ларації відомості
відс тні

Відомості де ларації
про майно, доходи, витрати і
зобов'язання фінансово о
хара тер за 2012 рі

1. К зьмен о Анатолій Михайлович
3. Посада: заст пни олови Дар-

ниць ої РДА в м. Києві
4.Члени сім'ї де ларанта: др жина

Кравчен о М.О., син К зьмен о О.А.
Відомості про доходи одержані з

сіх джерел в У раїні
5. За альна с ма с пно о доход ,

рн., т.ч.:де ларанта — 311859,66,
членів сім'ї — 768560,00

6. Заробітна плата де ларанта —
187436,66, членів сім'ї — 43200,00

7. На ова діяльність — членів сім'ї —
3000

10. матеріальна допомо а — 17909,8,
членів сім'ї — 1560

17. Доходів від провадження підпри-
ємниць ої та незалежної професійної
діяльності членів сім'ї — 720800,00

20. Пенсія — 106513,20
Нер хоме майно

25. Квартири — 108,0 в. м; с ма
витрат на житло 15000

26. Садовий б дино — 177,3 в. м;
с ма витрат 14382
Майно, що переб ває власності,

в ордері чи на іншом праві
орист вання членів сім'ї

де ларанта
31. Квартири — 49,00 в. м,
34. Інше нер хоме майно — 193,3 в.

м, 34,00 в, м
Транспортні засоби

35. Ле овий автомобіль — Toyota
Land Cruiser Prado 2006 р.

Транспортні засоби, що
переб вають власності, в оренді
чи на іншом праві орист вання

членів сім'ї де ларанта
40. Ле овий автомобіль — Honda

Accord 2008 р.
Відомості про фінансові

зобов'язання та інші витрати ( рн.)
56.Утримання зазначено о розділах

III-V майна — 29382,94
Фінансові зобов'язання членів сім'ї

де ларанта ( рн.)
62. Утримання зазначено о

розділах III-V — 135000,00
Приміт а: ненадр ованих позиці-

ях форми де ларації відомості відс тні

Відомості де ларації
про майно, доходи, витрати і
зобов'язання фінансово о
хара тер за 2012 рі

1. Лозовий Василь Борисович
3. Посада: заст пни олови Дар-

ниць ої РДА в м. Києві
4.Члени сім'ї де ларанта: донь а

Лозова І.В.
Відомості про доходи одержані з

сіх джерел в У раїні
5. За альна с ма с пно о доход ,

рн.,177092,57, т.ч.:
6. Заробітна плата — 160436,67
20. Інші види доходів — 16656,00

Нер хоме майно
25. Квартири — 98,0 в. м

Відомості про фінансові
зобов'язання та інші витрати ( рн.)
56.Утримання зазначено о розділах

III-V майна — 5323,00
Приміт а: ненадр ованих позиці-

ях форми де ларації відомості відс тні

Відомості де ларації
про майно, доходи, витрати і
зобов'язання фінансово о
хара тер за 2012 рі
1. Пінч Василь Іванович

3. Посада: перший заст пни олови
Дарниць ої РДА в м. Києві

Відомості про доходи
одержані з сіх джерел

в У раїні
5. За альна с ма с пно о доход ,

рн., 234335,36, т.ч.:
6. Заробітна плата — 211102,59
10. Матеріальна допомо а —

23232,77
Нер хоме майно

23. Земельні ділян и — 0,132 а,
24. Житлові б дин и — 225,9 в. м
25. Квартири — 112,4 в. м, 135,9 в. м
27. Гаражі — 19,8 в. м, 26,6 в. м
28. Інше нер хоме майно — 20,5 в. м

Транспортні засоби
35. Ле овий автомобіль — Audi A-6,

2007 р.
Відомості про фінансові

зобов'язання та інші витрати ( рн.)
54. Добровільне страх вання —

14752
56.Утримання зазначено о розділах

III-V майна — 18777
Фінансові зобов'язання членів сім'ї

де ларанта ( рн.)
Приміт а: ненадр ованих пози-

ціях форми де ларації відомості
відс тні

Відомості де ларації
про майно, доходи, витрати і
зобов'язання фінансово о
хара тер за 2012 рі
1. Савон Віра Гри орівна

3. Посада: заст пни олови Дар-
ниць ої РДА в м. Києві

4.Члени сім'ї де ларанта: чолові
Савон В.В.
Відомості про доходи одержані з

сіх джерел в У раїні
5. За альна с ма с пно о доход ,

рн., т.ч.: де ларанта — 239243,
членів сім'ї — 123408

Нер хоме майно
23. Земельні ділян и — 0,198 а
24. Житлові б дин и — 98,3 в. м
25. Квартири — 36 в. м,

Майно, що переб ває власності,
в ордері чи на іншом праві

орист вання членів сім'ї
де ларанта

29. Земельні ділян и — 0,06 а
Транспортні засоби,

що переб вають власності,
в оренді чи на іншом праві

орист вання членів сім'ї
де ларанта

40. Ле овий автомобіль — Toyota
Camry 2009 р.

Відомості про фінансові
зобов'язання та інші витрати ( рн.)
54. Добровільне страх вання — 330
56.Утримання зазначено о розділах

III-V майна — 9360
Приміт а: ненадр ованих пози-

ціях форми де ларації відомості
відс тні

Відомості де ларації
про майно, доходи, витрати і
зобов'язання фінансово о
хара тер за 2012 рі

1. Устимен о Майя Ми олаївна
3. Посада: ерівни апарат Дар-

ниць ої РДА в м.Києві
Відомості про доходи одержані з

сіх джерел в У раїні
5. За альна с ма с пно о доход ,

рн., 246324, т.ч.:
6. Заробітна плата — 165924
10. Матеріальна допомо а — 500
16. Дохід від відч ження р хомо о та

нер хомо о майна — 79900
Нер хоме майно

25. Квартири — 72,4 в. м
Відомості про фінансові

зобов'язання та інші витрати ( рн)
56.Утримання зазначено о розділах

III-V майна — 10800
58. По ашення с ми процентів з

пози ою ( редитом) — 21000
Приміт а: ненадр ованих пози-

ціях форми де ларації відомості
відс тні
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 30 квітня 2013 року

Затверджено
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської  державної адміністрації)
від 11.04.2013 року №  503

СКЛАД 
Організаційного комітету з підготовки та проведення загальноміських заходів 

із відзначення Дня Перемоги
1. Попов Олександр Павлович голова Київської міської державної адміністрації, голова Організаційного комітету

2. Корж Віктор Петрович заступник голови Київської міської державної адміністрації, заступник голови
Організаційного комітету

3. Голубєва Ірина Євгенівна начальник управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці

4. Репік Володимир Михайлович директор Департаменту фінансів

5. Баннікова Тетяна Варисівна заступник     начальника    управління     кадрової роботи   і нагород 0 начальник відділу
нагород

6. Водовозов Євген Наумович директор          Департаменту          транспортної інфраструктури

7. Добровольська Оксана Миколаївна директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту

8. Зоріна Світлана Іванівна директор Департаменту культури

9. Новицький Юрій Дмитрович директор Департаменту житлово 0 комунальної інфраструктури

10. Хонда Марина Петрівна директор Департаменту суспільних комунікацій

11. Костюренко Тетяна Миколаївна директор Департаменту соціальної політики

12. Мохорєв Віталій Андрійович директор Департаменту охорони здоров'я

13. Мосійчук Петро Анатолійович заступник начальника Управління міжнародних зв'язків та організаційної роботи 0
начальник відділу організаційної роботи

14. Кращенко Ігор Вікторович директор   ПрАТ    "Київміськоформлення"    (за згодою)

15. Ткаченко Микола Миколайович начальник     Центру     технічної     експлуатації радіофікації    Київської    міської    філії
ВАТ "Укртелеком" (за згодою)

16. Шлапак Алла Василівна голова постійної комісії Київської міської ради з питань гуманітарної політики (за
згодою)

17. Качкан Олег Володимирович голова постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування,
регіональних, міжнародних зв'язків та інформаційної політики (за згодою)

18. Ковальчук Іван Петрович генеральний директор Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої
Вітчизняної війни 194101945 років" (за згодою)

19. Пащенко Віктор Миколайович начальник     військово0музичного     управління Генерального штабу Збройних Сил
України  (за згодою)

20. Максименко Василь Петрович Тимчасово виконуючий обов'язки начальника Центрального управління військової
служби правопорядку по м.Києву   і   Київській області   0   військовий   комендант
м.Києва   (за згодою)

21. Чубенко Іван Миколайович начальник Головного  управління  по роботі0 з особовим складом Збройних Сил
України (за згодою)

22. Курінний Анатолій Володимирович начальник управління ДАІ ГУ МВС України в Києві (за згодою)

23. Андресюк Борис Павлович директор       Департаменту       соціальної       та Гуманітарної   політики   Міністерства
оборони України (за згодою)

24. Пасльон Олександр Олександрович заступник   начальника   Головного   управління МВС України в м. Києві 0 начальник
міліції громадської безпеки (за згодою)

25. Романенко Данило Володимирович начальник   Київського   військового   ліцею   ім. Івана Богуна (за згодою)

26. Куценко Андрій Миколайович начальник   ГУ   МНС   України   в   м.Києві   (за згодою)

27. Шарко Ірина Миколаївна заступник голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

28. Руденко Анатолій Петрович заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

29. Отрок Надія Дмитрівна заступник голови Оболонської районної в місті ' Києві державної адміністрації|

30. Титаренко Юрій Дмитрович заступник голови Деснянської районної в місті | Києві державної адміністрації

31. Дзюба Василь Маркович заступник голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

32. Федоренко Олександр Анатолійович заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

33. Бикова Марія Іванівна заступник голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

34. Пазенко Наталія Сергіївна заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

35. Савицька Олена Володимирівна заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

36. Давиденко Віктор Іванович заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

37. Марцинів Олег Дмитрович директор Всеукраїнської театрально0концертної компанії "Київ" (за згодою)

38. Таранець Владислав Володимирович голова молодіжної громадської організації Київський клуб "Червона зірка" (за згодою)

39. Протасова Валентина Аркадіївна начальник відділу взаємодії з громадськими організаціями ветеранів та інвалідів
управління у справах жінок, інвалідів ветеранів війни та праці

40. Мальований Віктор Олександрович голова Київської організації ветеранів війни (за згодою)

41. Мартинов Микола Єгорович голова Київської міської організації ветеранів України (за згодою)

42. Анцибора Анатолій Дмитрович голова Київської міської організації інвалідів війни та Збройних Сил (за згодою)

43. Томашов Микола Сергійович голова ради Київської обласної організації ветеранів (за згодою)

Заступник голови � керівник апарату О.Пузанов

Заступник голови � керівник апарату О.Пузанов

Затверджено
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської  державної адміністрації)
від 11.04.2013 року №  503

План загальноміських заходів із відзначення Дня Перемоги
№ Зміст заходів Термін виконання Виконавці 

1. Забезпечити придбання путівок на оздоровлення
ветеранів війни та праці в установленому порядку
відповідно до Закону України "Про здійснення
державних закупівель" 

до 31.12.2013 Департамент соціальної
політики

2. Організувати: медичне забезпечення під час
проведення загальноміських заходів, передбачених
цим планом; привітання ветеранів війни, які
перебувають на лікуванні у лікувальних закладах міста;
вручення продовольчих наборів ветеранам війни, які
перебувають на лікуванні у госпітальному відділенні
Київської міської клінічної психоневрологічної лікарні
№1, госпітальних відділеннях Київських міських
клінічних лікарень №10 та № 11

25.04.2013009.05.2013 Департамент охорони здоров'я 

3. Тематична зустріч Героїв Радянського Союзу, вдів
Героїв Радянського Союзу та Героїв Соціалістичної
праці, присвячена 790й річниці встановлення звання
Героя Радянського Союзу

25.04.2013р. 14.00015.30 Майдан
Незалежності, 2

Управління у справах жінок,
інвалідів, ветеранів війни та
праці

4. Вжити заходів щодо приведення до належного стану
пам'ятників, військових меморіалів та могил воїнів,
загиблих у боях

до 26.04.2013 Районні в місті Києві державні
адміністрації, Департамент
житлово0комунальної
інфраструктури

5. Організувати вітання ветеранів Великої Вітчизняної
війни 0 мешканців столиці України зі святом Перемоги
у Великій Вітчизняній війні 194101945 років через засоби
масової інформації, телебачення, об'єкти зовнішньої
реклами, у міському пасажирському транспорті та
метрополітені

3 06.05.2013 Департамент суспільних
комунікацій, Департамент
транспортної інфраструктури,
Комунальне підприємство
"Київський метрополітен",
Управління у справах жінок,
інвалідів, ветеранів війни та
праці

6. Забезпечити розміщення соціальної реклами на
постерах розміром: 1,2 м х 1,8м у кількості 150 одиниць
та 6 м х 3 м у кількості 50 одиниць

3 30.04.201З Департамент суспільних
комунікацій, Комунальне
підприємство "Київреклама"

7. Вітання ветеранів війни, які знаходяться на лікуванні у
Київському міському клінічному шпиталі інвалідів
Великої Вітчизняної війни.Виступ майстрів мистецтв.
Вручення продовольчих наборів

07.05.2013 11.00012.00 Пуща0
Водиця,вул.Червонофлотська, 26

Управління у справах жінок,
інвалідів, ветеранів війни та
праці,Департамент охорони
здоров'я

8. Забезпечити проведення святкової зустрічі керівництва
Київської міської ради та виконавчого органу
Київської міської ради ( Київської міської державної
адміністрації) з Героями Радянського Союзу, Героями
Соціалістичної праці, учасниками бойових дій,
представниками громадських організацій ветеранів
війни та праці м.Києва. Концертна програма, святковий
обід, вручення солодких подарунків

07.05.2013 15.00017.00 Колонна зала
Київської міської ради, Хрещатик,36

Управління у справах жінок,
інвалідів, ветеранів війни та
праці

9. Забезпечити проведення культурно 0 мистецьких
заходів, присвячених Дню Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941 0 1945 років, у закладах культури
та мистецьких навчальних закладах (концерти, творчі
зустрічі з ветеранами, кінопокази, тематичні виставки
тощо). Організувати безкоштовний показ художніх та
документальних фільмів про Велику Вітчизняну війну
1941 0 1945 років у кінотеатрах та інших закладах
культури державної та комунальної форм власності

01.05.012.05. 2013 протягом травня Департамент культури

10. Забезпечити художньо0декоративне оформлення міста Києва 3 07.05.2013 Управління у справах
жінок, інвалідів,
ветеранів війни та
праці, Приватне
акціонерне товариство
"Київміськоформлення"
(за згодою), районні в
місті Києві державні
адміністрації

11. Забезпечити узгодження місць і часу проведення масових акцій об'єднання
громадян в центральній частині міста Києва

до 07.05.2013 Департамент
суспільних комунікацій

12. Ритуали пам'яті з покладанням квітів до пам'ятника героям 0 танкістам, стели
Перемоги, пам'ятника генералу армії Ватутіну М.Ф., могили Невідомого солдата

09.05.2013 08.00
0 09.30,
Проспект
Перемоги,
площа
Перемоги, вул.
Грушевського,
парк Вічної
Слави

Управління у справах
жінок, інвалідів,
ветеранів війни та
праці, Управління
організаційної роботи
Управління
матеріально0технічного
та господарського
забезпечення,
Центральне управління
військової служби
правопорядку по місту
Києву і Київській
області (за згодою)

13. Церемонія запалення Президентом України В.Ф.Януковичем Вогню Слави та
покладання гірлянди Військової Слави "Вклонімося великим тим рокам!"

09.05.2013 11.000
11.30,
Національний
музей історії
Великої
Вітчизняної
війни

Управління у справах
жінок, інвалідів,
ветеранів війни та
праці, ТОВ
"Всеукраїнська
концертно0театральна
компанія "Київ" (за
згодою)

14. Військово 0 історичний парад "НЕЗАБУТНЄ" 09.05.2013 11.300
12.00,
Національний
музей історії
Великої
Вітчизняної
війни

Управління у справах
жінок, інвалідів,
ветеранів війни та праці
ТОВ "Всеукраїнська
концертно0театральна
компанія "Київ" (за
згодою)

15. Концертна програма "Пісні Перемоги" 09.05.2013
12.00016.00,
Національний
музей історії
Великої
Вітчизняної
війни

Управління у справах
жінок, інвалідів,
ветеранів війни та
праці, ТОВ
"Всеукраїнська
концертно0театральна
компанія "Київ" (за
згодою)

16. Масова тематична концертна програма за участю кращих національних художніх
колективів України, м.Києва "Пісні Перемоги"

09.05.2013
18.00022.00,
Майдан
Незалежності

Управління у справах
жінок, інвалідів,
ветеранів війни та
праці, ТОВ
"Всеукраїнська
концертно0театральна
компанія "Київ" (за
згодою)

17. Салют, святковий феєрверк "Салют Перемоги" 09.05.2013 22.00 Міністерство оборони
України, Управління у
справах жінок,
інвалідів, ветеранів
війни та праці, ТОВ
"Всеукраїнська
концертно0театральна
компанія "Київ" (за
згодою), Департамент
міського благоустрою
та збереження
природного
середовища

18. Організувати радіотрансляцію музичних творів військово0патріотичної тематики
на вул.Хрещатик та Майдані Незалежності 9 травня 2013 року

09.05.2013 Управління у справах
жінок, інвалідів,
ветеранів війни та
праці, Київська міська
філія ВАТ Укртелеком"
(за згодою),
Департамент
суспільних комунікацій,
ТОВ "Всеукраїнська
концертно0театральна
компанія "Київ" (за
згодою)

19. Забезпечити привітання осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною
(Герої Радянського Союзу, нагороджені 4 медалями "За відвагу") та Героїв
України 0 учасників бойових дій Великої Вітчизняної війни зі святом Великої
Перемоги

Травень 2013р. Районні в місті Києві
державні адміністрації,
Департамент освіти і
науки, молоді та спорту

20. Забезпечити привітання ветеранів Великої Вітчизняної війни, які перебувають у
підпорядкованих спеціалізованих житлових будинках для громадян похилого віку
та інвалідів, будинках0інтернатах та пансіонатах

09.05.2013 Департамент
соціальної політики

21. Забезпечити розміщення мобільних туалетних кабін на вул.Хрещатик, Майдані
Незалежності, на території Національного музею історії Великої Вітчизняної війни
з дотриманням Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням
Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051

До 09.05.2013 Департамент житлово
комунальної
інфраструктури, СВКП
"Київодофонд",
Управління у справах
жінок, інвалідів,
ветеранів війни та праці

22. Вжити заходів щодо забезпечення 9 травня 2013 року: автотранспортного
обслуговування делегацій ветеранів війни з районів м.Києва 0 учасників
загальноміських заходів відповідно до заяв районних в місті Києві державних
адміністрацій; безоплатного перевезення ветеранів війни всіма видами міського
пасажирського транспорту незалежно від форм власності та без обмеження
кількості; вирішення питання безоплатного надання послуг міжміського та
міжнародного (в межах країн СНД) телефонного зв'язку ветеранам війни міста
Києва загальною тривалістю до 15 хвилин

09.05.2013 Департамент
транспортної 
інфраструктури,
Районні в місті Києві
державні адміністрації

23. Організувати взаємодію сил і засобів оперативного реагування на можливе
виникнення надзвичайних ситуацій

09.05.2013 Департамент міського
благоустрою та
збереження
природного
середовища

24. Забезпечити охорону громадського порядку під час проведення масових акцій до
Дня Перемоги

09.05.2013 Головне управління
Міністерства внутрішніх
справ України в м.Києві
(за згодою)

25. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації сторінок історії Великої
Вітчизняної війни, показ художніх і документальних фільмів, присвячених
героїзму та самовідданості народу у боротьбі пороти фашизму, спогадів учасників
бойових дій Великої Вітчизняної війни, свідчень жертв нацистських
переслідувань; репортажів із урочистих заходів, передбачених цим планом

09.05.2013 Департамент
суспільних комунікацій

26. Забезпечити телевізійну зйомку та трансляцію урочистостей з нагоди відзначення
Дня Перемоги на телеканалі "Київ"

09.05.2013
Майдан
Незалежності,
Національний
музей історії
Великої
Вітчизняної
війни

Департамент
суспільних комунікацій,
Комунальне
підприємство Київської
міської ради
"Телекомпанія "Київ",
ТОВ "Всеукраїнська
концертно0 театральна
компанія "Київ" (за
згодою)

27. Забезпечити трансляцію рекламного відеоролик 0 анонсу загальноміських заходів
з нагоди відзначення Дня Перемоги на телеканалі "Київ"

06.05.0
09.05.2013

Департамент
суспільних комунікацій,
Комунальне
підприємство Київської
міської ради
"Телекомпанія "Київ",
ТОВ "Всеукраїнська
концертно0театральна
компанія "Київ" (за
згодою)

28. Святковий концерт Заслуженого академічного зразково0показового оркестру
Збройних Сил України

10.05.2013 13.000
16.00 год.,
Співоче поле
Печерського
ландшафтного
парку

Координаційна рада
ветеранських
громадських
організацій України (за
згодою)

29. Концертна програма Київського академічного муніципального духового оркестру 09.05.2013
14.00015.00,
вул.Хрещатик,36

Управління у справах
жінок, інвалідів,
ветеранів війни та праці

30. Проведення міжнародного військово 0 історичного фестивалю "Велика Перемога.
Травень 450го"

Травень 2013р.
вул. Червоноп0
рапорна, 188

Молодіжна громадська
організація "Київський
клуб "Червона зірка"
(за згодою),
Голосіївська районна в
місті Києві державна
адміністрація,
Департамент освіти і
науки, молоді та спорту

31. Запланувати створення та оновлення у навчальних закладах, шкільних музеях та
бібліотеках виставок та експозицій, присвячених Перемозі у Великій Вітчизняній
війні 194101945 років; Організувати проведення уроків пам'яті, зустрічей учнівської
та студентської молоді з ветеранами Великої Вітчизняної війни відвідування та
привітання одиноких учасників бойових дій; Забезпечити участь школярів та
учнівської молоді в урочистих заходах на вулиці Хрещатик, Майдані Незалежності
та відвідання Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої
Вітчизняної війни 194101045 років"

Квітень 0
травень 2013р.

Департамент освіти і
науки, молоді та спорту

контроль за станом пожежної та техногенної безпеки під час проведення
заходу на Майдані Незалежності;

Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві
забезпечити охорону громадського порядку під час проведення масових
заходів, цілодобову охорону засобів їх технічного забезпечення та
святкового оформлення;

Управління Державної автомобільної інспекції Головного управління
Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві забезпечити супровід
автотранспорту при перевезенні учасників заходів з районів м. Києва до
місць святкування, перекриття дорожнього руху з 6.00 год. до 23.00 год.
на вул. Хрещатик, Майдані Незалежності, Європейській площі під час
проведення святкових заходів;

Центральне управління військової служби правопорядку по місту Києву
і Київській області забезпечити проведення ритуалів пам'яті.

4. Районним в місті Києві державним адміністраціям розробити
заходи з нагоди відзначення Дня Перемоги та забезпечити їх
проведення.

5. Виконавцям плану загальноміських заходів із відзначення Дня
Перемоги забезпечити їх здійснення в межах загальних асигнувань,
передбачених їм у бюджеті міста Києва на 2013 рік.

6. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення у засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О.Попов
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РЕКЛАМНА ПЛОЩА
Хрещатик 30 квітня 2013 року

З А Я В А
про е оло ічні наслід и діяльності при е спл атації

прое товано о об'є та
Планована діяльність — ори вання прое т б дівництва житлово-офісно о омпле с з

вб дованими приміщеннями ромадсь о о харч вання та підземним пар ін ом по в л. Нижній
Вал, 27-29 в Подільсь ом районі м. Києва (за ошти інвестора). Мета планованої діяльності
— забезпечення населення офісними приміщеннями, приміщеннями ромадсь о о харч вання,
з ідно з нормами.

Прое тований об'є т не підпадає під санітарн ласифі ацію і нормативної санітарно-
захисної зони (С33) не потреб є.

Дані про земельні, водні, енер етичні та людсь і рес рси:
Потреба в земельних рес рсах — 0,3549 а оренд на 5 ро ів (з ідно До овор оренди

земельної ділян и). Водні рес рси — витрата води об'є та становить 190,6 м3/доб , вода з
місь ої водопровідної мережі. Персонал — іль ість створених робочих місць 1068 осіб.
Енер етичні рес рси: еле троосвітлення, техноло ічне обладнання — від еле тромереж.
Теплопостачання: опалення, аряче водопостачання — від автономної дахової отельні.

С ттєві фа тори, що впливають на стан
нав олишньо о природно о середовища

Атмосферне повітря: б де відб ватись незначне забр днення атмосферно о повітря
відпрацьованими азами автомобілів з від ритої автостоян и та отельні.

Підземні та поверхневі води: не можливе забр днення ґр нт та підземних вод
нафтопрод тами завдя и влашт ванню водонепрони нено о по риття території та
влашт вання очисних спор д дощових вод.

Геоло ічне середовище: прое том передбачається інженерний захист території —
відведення поверхневих вод з території, влашт вання твердо о по риття та озеленення
території.

Відходи: творені відходи б д ть вивозитися з ідно з до оворами із спеціалізованими
підприємствами.

При е спл атації прое товано о об'є та в сій зоні вплив прое товано о об'є та
про ноз ються та і залиш ові впливи: маса ви идів ( /с) азот двоо ис 0,024; в лець о ис
0,05 та в леводнів 0,0004.

На території приле лої заб дови забр днення приземно о шар атмосферно о повітря
збільш ється нес ттєво по всім ін редієнтам — не більше 0,01 від ранично доп стимої
онцентрації по всім забр днювачам.
На частині ділян и знаходяться зелені насадження, частина я их потреб є знос за

сталеним чином: з ідно А та обстеження зелених насаджень знесенню підля ають дерев 2 од.
Збереженню підля ають: дерев 4 од. Прое том передбачається бла о стрій та озеленення
території.

ЗАХОДИ, що арант ють здійснення діяльності відповідно до е оло ічних
стандартів і нормативів

Нормативний санітарний розрив 15 м між проїздами й ві нами б дівель
Відстань від території від ритої автостоян и до ві он приміщень не менще 15 м.
Асфальтобетонне по риття проїздів та території автостоян и.
Відведення осподарсь о-поб тових сто ів до місь ої аналізаційної мережі.
Відведення дощових і талих до місь ої дощової аналізації з очищенням на очисних
спор дах.
Бла о стрій та озеленення приле лої території з ідно дендроплан .

Ви оди ромадсь ості від реалізації планованої діяльності:
забезпечення населення омфортабельним житлом, офісними приміщеннями, місцями для

збері ання автотранспорт ; створення нових робочих місць.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗАМОВНИКА щодо здійснення прое тних рішень
ре онстр ція, б дівництво та е спл атація об'є та прое тованої діяльності відповідності з
нормами і правилами охорони НС і вимо е обезпе и;
впровадження захисних заходів з ідно вищеподаном перелі в томі ОВНС;
вивіз б дівельно о сміття відповідно з лімітами;
озеленення території з ідно з відомістю озеленення.

ЗАЯВА про наміри
1. Замовни : ТОВ "Пателі Лізин ", м.Київ, в л. Костянтинівсь а, 10.

2. Варіанти розташ вання б дмайданчи ів

- ори вання прое т б дівництва житлово-офісно о омпле с з вб дованими
приміщеннями ромадсь о о харч вання та підземним пар ін ом по в л. Нижній Вал, 27-
29 в Подільсь ом районі м. Києва

3. Соціально-е ономічна необхідність планованої діяльності
- забезпечення населення апартаментами вартирно о тип , офісними приміщеннями,

рестораном, афе

4. Потреба в рес рсах при б дівництві і е спл атації:
- земельних — 0,3549 а оренд на 5 ро ів з ідно до овор
- еле тропостачання — від мережі з ідно з ТУ № 42239 від 03.10.12
- паливо — природний аз
- теплопостачання — від автономно о джерела теплопостачання. Встановлена пот жність

3,09 МВт
- водопостачання від мережі з ідно з ТУ № 4067 від 14.04.11
- тр дових б дівництво з ідно з штатним роз ладом

5. Е оло ічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами
У прое ті б д ть враховані е оло ічні, санітарно- і ієнічні, протипожежні, містоб дівельні й

територіальні обмеження з ідно діючих нормативних до ментів.

6. Необхідна е оло о-інженерна під отов а і захист території за варіантами
Топо рафо- еодезичні, інженерно- еоло ічні та інші виш вання ви он ються

необхідном обсязі. Прое тні рішення б д ть забезпеч вати ви онання ДБН та санітарно-
і ієнічних норм та правил, охоронні, відновлювальні та захисні заходи. Передбачається:
відведення осподарсь о-поб тових сто ів до місь ої аналізаційної мережі; відведення
дощових і талих з території від ритої автостоян и через очисні спор ди до місь ої дощової
аналізації; бла о стрій та озеленення приле лої території з ідно дендроплан .

7. Можливі впливи планованої діяльності (при б дівництві й е спл атації):
- лімат і мі ро лімат: вплив на лімат та мі ро лімат незначний
- повітряне середовище: очі вані забр днення атмосферно о повітря не перевищ ва-

тим ть 0,01 ГДК.мр по всім забр днюючим речовинам
- водне середовище: водовідвід з території заб дови ви он ється за ритою системою з

під люченням до існ ючої дощової аналізації з попереднім очищенням на очисних
спор дах

- ґр нти: збереження родючо о шар ґр нт з подальшим йо о ви ористанням для
бла о строю території

- рослинний і тваринний світ, заповідні об'є ти: впливає, знесення зелених насаджень
з ідно а т обстеження зелених насаджень від 29.10.12 № 2017 підля ають зріз ванню
2 дерева (липа дрібнолиста), що знаходяться добром стані; збереженню підля ають
4 дерева (липа дрібнолиста), що знаходяться добром та задовільном стані. Зелені
насадження, що залишаються на місці, передаються на збереження ТОВ "Пателі Лізин ".
Після завершення б дівельних робіт бла о стрій території б дмайданчи з ідно
дендроплан

- нав олишнє соціальне середовище (населення): прое том передбачено
б дівництво житлово-офісно о омпле с з вб дованими приміщеннями ромадсь о о
харч вання

- нав олишнє техно енне середовище: прое тні рішення б д ть відповідати
б дівельним вимо ам і правилам

8. Відходи виробництва, можливість їх повторно о ви ористання, тилізації,
знеш одження або безпечно о захоронення: при ф н ціон ванні об'є та творюються відходи
— ТПВ, рід і відходи. Утилізація та знеш одження за о ремими до оворами

9. Обся ви онання ОВНС — з ідно з вимо ами ДБН А.2.2-1-2003

10. Участь ромадсь ості — Адреса: м. Київ, в л. Костянтинівсь а, 10. Пропозиції
приймаються протя ом місяця з дня оп блі вання

ПАТ "Київ аз" повідомляє
Постановою Національної омісії, що здійснює державне ре лювання сфері

енер ети и У раїни (НКРЕ) від 26.03.2013 № 291 "Про встановлення ставо плати
за стандартне приєднання до азових мереж на 2013 рі ", я а набрала чинності
16 вітня 2013 ро , затверджені став и плати за стандартне приєднання до
азових мереж на 2013 рі .
Стандартним приєднанням вважається приєднання до діючих азових мереж

азорозподільно о підприємства об'є тів азоспоживання пот жністю до 16
метрів бічних на один в лючно на відстань, що не перевищ є 10 метрів для
місь ої місцевості та не перевищ є 25 метрів для сільсь ої місцевості по прямій
лінії від місця забезпечення пот жності до місця приєднання. Вартість
б дівництва вн трішніх азових мереж не входить до плати за стандартне
приєднання.

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

Типорозмір лічильни а аз , тип місцевості та тип азопровод

Для Київсь ої області (сільсь а місцевість) встановлені та і став и плати за
стандартне приєднання до азових мереж (без рах вання ПДВ):

Типорозмір лічильни а аз , тип місцевості та тип азопровод

Ре і-
он,
обл.

G 1,6 G2,5 G 4 G 6 G 10

місь а
місцевість

місь а
місцевість

місь а
місцевість

місь а
місцевість

місь а
місцевість

підзем-
ний

над-
земний

підзем-
ний

над-
земний

підзем-
ний

над-
земний

підзем-
ний

над-
земний

підзем-
ний

над-
земний

м.Київ 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 10 000 10 000 12 750 12 750

Се ретаріат Київсь ої місь ої ради
о олош є он рс на заміщення ва антної посади оловно о спеціаліста

відділ по роботі з деп татсь ими фра ціями та р пами (на час
відп ст и для до ляд за дитиною основно о працівни а) (V ате орія).

Основні валіфі аційні вимо и до андидатів встановлюються відповідно до Поряд
проведення он рс на заміщення ва антних посад державних сл жбовців,
затверджено о постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.02.02 №169 та з ідно з
Типовими професійно- валіфі аційними хара теристи ами посад державних сл жбовців.

Особи, я і відповідають основним валіфі аційним вимо ам, подають до он рсної
омісії та і до менти: заяв на часть он рсі, в я ій зазначається про ознайомлення
заявни а із встановленими за онодавством обмеженнями щодо прийняття на сл жб та
проходження сл жби в ор анах місцево о самовряд вання; заповнен особов арт
(форма П-2ДС) з відповідними додат ами; опії до ментів про освіт , засвідчені
встановленом за онодавством поряд ; опію першої та др ої сторіно паспорта
ромадянина У раїни, засвідчені встановленом за онодавством поряд ; опія тр дової
ниж и, засвідчена встановленом за онодавством поряд , опія облі ової арт и
платни а подат ів, засвідчена встановленом за онодавством поряд ; відомості про
доходи та зобов'язання фінансово о хара тер щодо себе та членів своєї сім'ї за 2012 рі ;
опія війсь ово о вит а, засвідчена встановленом за онодавством поряд ; дві
фото арт и розміром 4x6 см.

Термін подання до ментів — 30 алендарних днів від дня п блі ації о олошення про
он рс. Інформація щодо он ретних ф н ціональних обов'яз ів та мов оплати праці
надається додат ово.

До менти приймаються за адресою: 01044, м. Київ-44, в л. Хрещати , 36, . 913
(на он рс). Телефон для довідо 279-30-46.

У зв'яз з проведенням робіт із за ріплення межовими зна ами
поворотних точо меж земельної ділян и в нат рі (на місцевості), я і
відб д ться 15 травня 2013 ро о 12.00 за адресою: м. Київ,
Печерсь ий район, в л. Лютерансь а, 18-б, ПрАТ "Промінвест р п-1"
запрош є повноважених представни ів власни ів ( орист вачів) с міжних
земельних діляно : Центральн Виборч Комісію; АЕК "Київенер о"; КП
Печерсь ої районної місті Києві ради по триманню житлово о
осподарства "Хрещати ".

Конта тний тел: +38(050)443-64-25.

До ва и Сосновсь о о Мирона Ярославовича,
Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає вас в я ості відповідача в cyдове

засідання по цивільній справі за позовом Сосновсь ої Олени Анатоліївни до Сосновсь о о
Мирона Ярославовича про розірвання шлюб , я е від ладено до 17.05.2013 на 12.00, та
відб деться за адресою: м. Київ, в л. Хрещати . 42-а, аб. 35.

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

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

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

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

територіальної ромади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

Рон ов Павлін Мар ов, проживаючий за адресою: м. Київ, пр-т Гри орен а, б. 15, в, 33, та ПП "Ролен", зареєстровано за
адресою: м. Київ, в л. Рев ць о о, б. 26, ви ли аються в я ості відповідачів Дарниць им районним с дом м. Києва в
с дове засідання, я е відб деться 15 травня 2013 ро о 14.00 по цивільній справі за позовом ПАТ "Дельта Бан " до Рон ова
Павліна Мар ова, ПП "Ролен" про стя нення забор ованості за редитним до овором.

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 їх відс тності з рах ванням наявних справі до азів.

Річна інформація емітента
за 2012 рі

1.Повне наймен вання емітента.

2.Код за ЄДРПОУ емітента.

3.Адреса сторін и в мережі
Інтернет, на я ій розміщено
ре лярн річн інформацію.

Приватне а ціонерне товариство
"Дата р п"
31720260

www.datagrоup.uа

Печерсь а районна в м. Києві дер-
жавна адміністрація о олош є про намір
передати в оренд термін на 2 ро и 364
дні нежитлове приміщення, щодо я о о
надійшла заява, площею 18,70 в.м. за
адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 29/1 під
розміщення тор овельно о об'є та з про-
даж непродовольчих товарів з розрах н-
ом орендної плати в розмірі 3120,0 рн
без ПДВ за перший місяць оренди.

Термін прийняття заяв про оренд —
10 робочих днів з дня п блі ації о оло-
шення.

Заяви про оренд приймаються за
адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15,
Печерсь а районна в м. Києві державна
адміністрація.

Довід ов інформацію можна отримати
за телефонами: 280-15-39, 280-02-20.

Печерсь ий районний с д м. Киє-
ва ви ли ає К ли а Дмитра Єв енови-
ча в с дове засідання, в я ості відпові-
дача, справі № 757/1166/13-ц за по-
зовом Малишевої Лариси Володими-
рівни до К ли а Дмитра Єв еновича
про визнання особи та ою, що втрати-
ла право орист вання житловим при-
міщенням, я е призначено на 16 травня
2013 ро о 09.30 за адресою: м. Київ,
в л. М. Гайцана, 4, аб. 413 ( олов ю-
чий с ддя Со олов О.М.)

У разі неяв и в с дове засідання від-
повідача — К ли а Дмитра Єв енови-
ча, остання відома адреса: м. Київ,
в л. Лєс ова, б д. 1-А, в. № 48, відпо-
відно до ст. 169 ЦПК У раїни, справа
б де роз лян та йо о відс тність.

Ре іон,
обл.

G 1,6 G2,5 G 4 G 6 G 10

сільсь а
місцевість

сільсь а
місцевість

сільсь а
місцевість

сільсь а
місцевість

сільсь а
місцевість

підзем-
ний

над-
земний

підзем-
ний

над-
земний

підзем-
ний

над-
земний

підзем-
ний

над-
земний

підзем-
ний

надзем-
ний

Київсь а
обл. 7 920 7 920 7 920 7 920 7 920 7 920 9 500 9 500 11 520 11 520

До ва и ерівни ів підприємств, станов та ор анізацій!
З ідно з постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.08.2005 № 745 “Про перехід до єдиних тарифів на еле тричн

енер ію, що відп с ається споживачам” та постановою НКРЕ від 25.04.2013 № 481 роздрібні тарифи на еле троенер ію
для споживачів ( рім населення) з рах ванням раничних рівнів при пост повом переході до форм вання єдиних
роздрібних тарифів для споживачів на території У раїни травні 2013 ро становитим ть:

Роздрібні тарифи для споживачів еле тричної енер ії місті Києві з рах ванням ПДВ,
я і вводяться в дію з 1 травня 2013 ро

І лас
напр и
(27,5 В
і вище)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

ІІ лас
напр и
(до

27,5 В)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

Всі споживачі, рім населення та населених п н тів, місь о о
еле трично о транспорт та ом нально-поб тових потреб
релі ійних ор анізацій, оп./ Вт од

79,52 15,90 95,42 101,22 20,24 121,46

Місь ий еле тричний транспорт, ом нально-поб тові потреби релі ій-
них ор анізацій, оп./ Вт од (Постанова НКРЕ №344 від 17.03.2011)

30,4 6,08 36,48 30,4 6,08 36,48

Плата за перевищення до овірної величини пот жності — в
дво ратном розмірі за 1 Вт з ідно з За оном У раїни “Про внесення
змін до За он У раїни “Про еле троенер ети ” від 23.06.2005№ 2706
та Постановою НКРЕ № 558 від 26.07.2005, рн/ Вт

25,78 25,78

Для тризонних тарифів, диференційованих за періодами час ,
встановлюються та і тарифні оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 1262
від 4.11.2009):
Нічний період
Напівпі овий період

Пі овий період

0,35
1,02

1,68

Межі тарифних зон:

з 24.00 до 7.00
з 7.00 до 8.00
з 11.00 до 20.00
з 23.00 до 24.00
з 8.00 до 11.00
з 20.00 до 23.00

Для двозонних тарифів, диференційованих за періодами час ,
встановлюються та і тарифні оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 1262
від 4.11.2009):
Нічний період
Денний період

0,4
1,5

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 7.00
з 7.00 до 23.00

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місцезна-
ходження

За альна
площа,
в.м

Цільове ви ористання
приміщення

Ма сималь-
но можли-
вий стро
оренди

Орендна
плата за
1 в.м,

рн

Розмір
місячної
орендної
плати, рн

Обов'яз ові мови для
ладання до овор

1 Ком нальне підприємство
"Київсь ий метрополітен"
03055, м. Київ, просп.

Перемо и, 35,
тел: 238-44-21,

238-44-46

частина
переход
станції

станція метро
"Деміївсь а" 68,86

Змішана тор івля продо-
вольчими та непродоволь-

чими товарами

2 ро и
364 дні

Станом на лютий 2013

250,36 17239,50
- розроблення прое тної до ментації ПІ
"ДП У рметрот нельпрое т" на розміщення
тимчасових о ородж ючих онстр цій від-
повідно до мов діючо о за онодавства;
- обладнання тимчасових о ородж ючих
онстр цій системою пожеже асіння та
пожежною си налізацією

2
частина
переход
станції

станція метро
"Голосіївсь а" 37,20

Змішана тор івля продо-
вольчими та непродоволь-

чими товарами

2 ро и
364 дні 263,63 9807,00

3

Ком нальне підприємство
"Київсь ий метрополітен"

03055, м. Київ,
просп. Перемо и, 35,

тел: 238-44-21, 238-44-46

приміщен-
ня перехо-
д станції

станція метро
"Деміївсь а" 22,90

Змішана тор івля продо-
вольчими та непродоволь-

чими товарами

2 ро и
364 дні 244,00 5587,50

- проведення ремонт приміщення та
обладнання системою автоматично о
пожеже асіння та пожежною
си налізацією

4 Ком нальне підприємство
"Київсь ий метрополітен"

03055, м. Київ,
просп. Перемо и, 35,

тел: 238-44-21, 238-44-46

частина
переход
станції

станція метро
"Голосіївсь а" 19,90

Змішана тор івля продо-
вольчими та непродоволь-

чими товарами

2 ро и
364 дні 263,67 5247,00

- розроблення прое тної до ментації ПІ
"ДП У рметрот нельпрое т" на розміщен-
ня тимчасових о ородж ючих онстр цій
відповідно до мов діючо о за онодавства;
- обладнання тимчасових о ородж ючих
онстр цій системою пожеже асіння та
пожежною си налізацією

5
частина
переход
станції

станція метро
"Голосіївсь а" 15,40

Змішана тор івля продо-
вольчими та непродоволь-

чими товарами

2 ро и
364 дні 263,67 4060,50

6.

Ком нальне підприємство
"Київжитло-

спеце спл атація"
м. Київ,

в л. Володимирсь а, 51А,
тел: 234-23-24, 234-89-45

1,2
поверхи

просп.
Гл ш ова,
31а, літер А

124,60
С б'є т осподарювання,

що здійснює поб тове обс-
л ов вання населення

2 ро и
364 дні

Станом на березень 2013

33,46 4169,55

7. 3 поверх в л. Полярна,
15 літер А 33,80 Офіс 2 ро и

364 дні 74,87 2530,45

8. 1,2,3
поверх

в л.
Мілютен а, 34

літер А
72,80 Офіс 2 ро и

364 дні
Станом на р день 2012

90,40 6580,91

9. 1 поверх,
підвал

просп.
Гон адзе, 20

літер В'
83,50

Розміщення ромадсь ої
ор анізації (центр соціаль-
но-психоло ічної допомо и)

2 ро и
364 дні

Станом на лютий 2013

5,07 422,94

10. 1,2,3
поверхи

в л. Петлюри,
23/126 літер

А
22,70 Розміщення ромадсь ої

ор анізації
2 ро и
364 дні

1 рн на
рі

11.
Ком нальне підприємство

"Київпастранс"
в л. Набережне шосе, 2,

м. Київ, 04070,
тел. 254-65-20, 279-20-31

1 поверх в л. Щ сєва,
23/9 11,00

Змішана тор івля продо-
вольчими та непродоволь-

чими товарами

2 ро и
364 дні

Станом на 31.01.2013

100,77 1108,50

12. 1 поверх
в л. Павла
Усен а, 7/9,

літ. Г.
302,00

Розміщення с б'є та ос-
подарювання, що ви отов-
ляє р хомий с лад місь о-

о еле тротранспорт

2 ро и
364 дні

Станом на 28.02.2013

13,55 4091,25

13.

Ком нальне підприємство
"Київпастранс"

в л. Набережне шосе, 2,
м. Київ, 04070,
тел. 279-20-31

1 поверх в л.
Стецен а, 10 51,00 Розміщення цер овної

бібліоте и
2 ро и
364 дні

Станом на 31.03.2013

8,31 423,76

14.

Ш ола вищої спортивної
майстерності міста Києва
м. Київ, в л. Бастіонна, 7,

тел. 286-76-61

1 поверх в л.
Бастіонна, 7 40,00

Б фет, що не здійснює
продаж товарів піда цизної

р пи навчальном
за ладі

2 ро и
364 дні

Станом на 15.04.2013

33,74 1349,44 За мови по одження Департамент
освіти і на и, молоді та спорт .

15.

Київсь ий інстит т м зи и
ім. Р.М. Глієра в л.

Л.Толсто о, 31, м. Київ,
01032, тел. 288-32-62

частина
підвал

в л.
Дашавсь а,

22
3,00

С б'є т осподарювання,
що здійснює поб тове обс-
л ов вання населення

(встановлення пральних ма-
шин самообсл ов вання)

2 ро и
364 дні

Станом на 01.02.2013

19,60 58,81

16.

Ком нальна орпорація
"Київавтодор" в л.

Командарма Каменєва, 6,
м. Київ, 01014,
тел. 285-03-36

1 поверх

в л.
Командарма
Каменєва, 6

літ. А

156,20 Інше ом нальне
підприємство

2 ро и
364 дні

Станом на 02.04.2013

50,62 7907,09

17.

Ком нальне підприємство
по триманню зелених

насаджень
Шевчен івсь о о район

м. Києва просп.
Перемо и, 82-А, м. Київ,
03113, тел. 455-64-55

1 поверх
Узвіз

Герцена, 6
орп. 2

37,47 Офіс 2 ро и
364 дні

Станом на 31.11.2012

75,68 2835,63

Л О С К Г Б Л Я С Е
І Т У Б І Л Е Ц Ь В
Х Р Е Щ А Т И К О Ф І С
Т Л З Ц О Х О Т А
А Л Ь М А Г Е С Т Р Т
Р А М І У А С Е С О Р

В А Д М У Р О А
А Р Х І В А Р І У С С П

Відповіді на сканворд 

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

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

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
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Спортивні новини

Футбол. “Динамо” здобуло важливу перемогу
над “Дніпром”
У с бот на столичном НСК “Олімпійсь ий” відб лося принципове

протистояння між иївсь им “Динамо” та дніпропетровсь им “Дніп-
ром”. Пот жно розпочавши матч, вже на 9-й хвилині осподарі спро-
мо лися від рити рах но — ол забив Л ман Ар на. До слова, ні е-
рійсь ом ле іонер вдалося відзначитися і вдр е цій з стрічі. На-
при інці першо о тайм Л ман с ористався прострільним пасом від
Андрія Ярмолен а. В др ом таймі я динамівці, та і дніпропетровці
мали іль ах на од для взяття воріт, але рах но не змінився. В підс м-

— 2:0. Одна цей матч може запам’ятатися й вил ченням тренера
столично о л б Оле а Блохіна за б рхлив реа цію на рішення рефе-
рі матч . На післяматчевій прес- онференції наставни “Динамо” Оле
Блохін підс м вав: “Гадаю, що ра вдалася з бо обох оманд. У пер-
шом таймі ми ви лядали сильнішими за с перни а, том по прав за-
били два оли. Одна др ом таймі ми заспо оїлися і дещо віддали
ініціатив . Я бачимо, це вже не вперше. Нам необхідно з цим щось
робити. Б демо розбиратися”. Щодо сво о вил чення, то о ч “Дина-
мо” за важив: “Не хоч цей епізод омент вати. Видалив — та вида-
лив. Нічо о не трапилося. Одна хоч зазначити, що неценз рної лай-
и не б ло”. А ось тренер “Дніпра” Х анде Рамос б в д же засм чений
рез льтатом: “Сьо одні мене розчар вала моя оманда. Ми мо ли зі-
рати а ресивніше центральній лінії. Гадав, що мене в оманді ра-
ють чолові и, а насправді виявилося, що хлопча и, діти. Ш ода, але це
правда”. Перемо а дозволила иянам переміститися на др сходин-

в т рнірній таблиці, я а дає право рати Лізі чемпіонів. Це стало
можливим після нічиєї між донець им “Шахтарем” та “Металістом” —
матч завершився з рах н ом 1:1. Разом із тим, після рез льтат тієї з -
стрічі “Шахтар” став недосяжним для переслід вачів і та им чином
вчетверте поспіль стає чемпіоном раїни. Варто на адати, що наст п-
н р “Динамо” проведе на виїзді проти сво о оловно о он рента
за срібні на ороди — хар івсь о о “Металіста”. Цей матч відб деться
4 травня о 19.30

Баскетбол. “Будівельник” двічі переграв 
“Галичину”
У протистоянні між “Б дівельни ом” та львівсь ою “Галичиною” сто-

личний л б впевнено повів серії 2:0. Перший матч ияни провели
досить рівно і ще задов о до фінальної сирени ні в о о не вини ало
с мнівів щодо переможця. В підс м стартова з стріч завершилася з
рах н ом 73:56 на ористь “ ладіаторів”. А ось др ом поєдин ос-
ті дали справжній бій иянам. Вже в першій чверті львів’янам вдалося
здоб ти вражаючий анди ап 10 очо . Одна др ій десятихвилин-
ці всю перева остей б ло нівельовано. Ключовою стала третя
чверть, протя ом я ої иївсь а оманда збільшила перева до 9 очо .
І хоча “Галичина” нама алася с оротити відставання, “Б дівельни ”
онтролював перебі подій на пар еті. Остаточний рез льтат др ої з -
стрічі 77:67

Температура +21°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 72 %

Температура +26°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 61 %

Температура +20°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 84 %

Прогноз погоди на 30 квітня 2013 року

Наст пний номер з телепро рамою вийде 3 травня 2013 ро

День сприятливий для реалізації лобальних планів фінансовій, діло-
вій, сердечній, творчій сферах. Я що ви мріяли змінити ардинально
своє б ття, напрямо діяльності — саме час старт вати. Ба атьом пощас-
тить отримати од ровення Небес, пізнати с ть проблем, отрі д же хви-
люють, озброїтися вичерпною інформацією для подальших дій. Вібрації
дня зроблять вас осподарем долі, посприяють ви оріненню вад, вн т-
рішньом преображенню. Не б дьте рабом емоцій, саме розс дливість,
рівноваженість, пра тицизм і доброзичливість вітчають ваш шлях тро-
яндами спіх .

ОВНАМ, я і нищівно спалюють себе на е оїстичном ба атті,
зрештою вдасться армоніз вати “хоч ” й “можна” та дося ти постав-
леної мети. Вас очі є престиж і матеріальна вина орода на сл жбо-
вих теренах — за мови, що ви здатні приймати тверді рішення, б -
ти принциповими, ор анізованими, с р п льозно ви он вати дор че-
не.
ТЕЛЬЦІ, облиште прово вати он рентів на непорядні прийоми,

зробите собі лише ірше. Ваші дії мають б ти планомірними, послі-
довними, прорахованими до дрібниць і з дале им прицілом, де са-
мостійним вчин ам місця немає. Дійте тіль и парно! День за ладає
ф ндамент з лобальними перспе тивами всім, хто ро є в но із
надійними союзни ами.
БЛИЗНЯТА, пробитися різь ам’ян стін принциповості оточен-

ня не вдасться, ш айте обхідних шляхів, а навіть ліпше зробити “під-
оп”, тоді діало піде спішно й ви знайдете точ и пороз міння. Це
день преображення, оли весь на опичений поч ттєвий, емоційний
не атив переплавляється в золото д ховно о досвід , а в інтимній
сфері наст пає бла одать.
РАКИ оповиті пра матичним холодом, жодні пла ання, сентимен-

тальні бла ання не розжалоблять ваш д ш там, де йдеться про ви-
рішення ар’єрних питань. Захищаючи завойовані позиції, стоятиме-
те насмерть! Ува а тим, хто пра не влашт вати особисте життя: лю-
бов за розрах н ом може трансформ ватися висо і поч ття.
ЛЕВИ, валити через пень- олод не в ваших правилах. В б дь-я ій

роботі здатні ся н ти вершини майстерності, ставши взірцем для
оточення, порад вавши ерівництво, я е сватає на вищ посад .
Проте вас т рб є сімейне ніздо, домашній доброб т, що правильно,
бо саме сюди в аз є омпас долі!
ДІВИ, ваше місце на ам рном поді мі, перевтільтеся в а торсь

роль, я а найбільше імпон є: райте, розважайтеся, наповнюйте по
вінця серце приємними враженнями, адже ви оролі на бал життя! І
знайте: особи, що сприяють щасливій долі, не десь дале о, а зовсім
поряд...
ТЕРЕЗИ, дов ола наеле тризована атмосфера, й аби не доводи-

ти її до розових розрядів, дотрим йтеся с ворої дисципліни, ви о-
н йте моральний і матеріальний обвязо стосовно тих, із им звела
доля. Е оїзм , недбальств , с нарості — зась! Збаланс йте бажання
й можливості, дбайте про бла опол ччя родини, не сваріться з
близь ими стосовно то о, чий в лад сімейний бюджет більший, і
тоді все б де аразд.
СКОРПІОНИ, демонстр йте свої роз мові здібності, сяйніть інте-

ле т альними м с лами на заздрість недол им та мало рамотним,
це піднесе вас на престижн височінь поп лярності в соці мі і по-
сприяє перетворенню недр ів на союзни ів. Дов ола пан є атмо-
сфера онфронтації, де саме вам визначено взяти ермо в р и і вес-
ти ділове с дно по доленосном фарватер .
СТРІЛЬЦІ, я що ваші ідеї та зад ми дале і від реальності — за-

б дьте про них і не од йте людей аз ами! Тіль и серйозні прорахо-
вані плани, обґр нтовані пра тично, мають право на життя, і їх мож-
на озв ч вати та реалізов вати. Вирішити матеріальні проблеми
вдасться завдя и лівим підробіт ам, не зволі айте, шанси для зба а-
чення висо і!
КОЗОРОГИ, вас висо ий се с альний потенціал, том прима -

нітити протилежн стать тр днощів не с ладе, оловне — п стившись
в розважальні мандри, не пристати до розп тно о бере а... Контро-
люйте плотсь і інстин ти, для оточення ви є взірцем моральності.
ВОДОЛІЇ, вас томлює роль в’язня обставин, а даремно! Доля

прищеплює риси смирення транжирам та непо ірним б нтівни ам,
аби збере ли сили, помір вати над доп щеними в мин лом помил-
ами зі здоровим л здом, і в отре впевнилися, що марнотратство
б дь-я их рес рсів неприп стиме й має б ти по арано! День дає вам
шанс спішно розплатитися з армічними бор ами, після чо о від-
риються двері світле завтра.
РИБИ, офіс — місце доленосних подій, т т м ах із важ ими

проб сов ами ється майб тнє. Опирайтеся на пра тичних др зів,
ладьте з оле ами і впровадж йте власні зад ми та им чином, аби ін-
тереси всіх часни ів ділової оманди б ли задоволені. Перед сім —
матеріально. Зміна обстанов и позитивно позначиться на настрої й
подар є перспе тивне знайомство

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  3 0  К В І Т Н Я  

ранок день вечір

У Києві святково 
пробігли марафон
В столиці відбувся міжнародний захід, присвячений бігу на довгі
дистанції
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У неділю вже четвертий
рі поспіль відб вся Київ-
сь ий міжнародний мара-
фон. Центральними в ли-
цями міста пробі ли понад
2200 часни ів з 40 раїн
світ . Крім ласично о ма-
рафон (42,195 м), в
рам ах заход відб лися
та ож марафон-естафети
(3х10 м+1х12,195 м), в -
личний забі на 10 м, сі-
мейний забі на 5 м та
забі для дітей на 500 м.
Переможцями в сіх дис-
танціях стали представни-
и У раїни.

Ще задовго до початку офіційного

старту 4�го Київського міжнародно�

го марафону на Михайлівській пло�

щі почали збиратися прихильники

бігу. Неодмінним атрибутом усіх

присутніх став чудовий настрій.

“Сьогодні просто ідеальний день! —

розповіла учасниця забігу на 10 км

киянка Аліна Саєнко.— Що може

бути краще, ніж корисно провести

недільний ранок у компанії вірних

друзів? Торік я вперше завітала сюди,

аби підтримати свого доброго знай�

омого, а вже цьогоріч буду долати 10

км. Так, трохи хвилююся, але я, на

мою думку, багато тренувалась, тому

сподіваюсь без проблем подолати

дистанцію. Звісно, на перші місця я

не претендую, для цього є професій�

ні спортсмени. Однак хочеться фіні�

шувати десь у першій сотні”.

У четвертий рік існування Київ�

ський марафон зібрав понад 2200

учасників, що є абсолютним рекор�

дом змагань. Також значно ширшою

стала й географія заходу — спортс�

мени представляли майже 40 країн

світу. Найбільше їх делегували Росія,

США, Франція, Білорусь, Польща.

Варто зазначити, що Київський ма�

рафон викликав величезний резо�

нанс і серед професійних спортсме�

нів. Адже в цьогорічному старті взя�

ли участь всесвітньовідомі атлети.

Зокрема, на дистанції вийшли пред�

ставники Кенії Вінсент Кіпчірчір та

Вілфред Челімо Чесерек, які неод�

норазово ставали переможця міжна�

родних естафет. У складі україн�

ських бігунів були Андрій Наумов,

Олексій Рибальченко, Олександр

Бабарика, а серед жінок — перемож�

ниці Київського марафону минулих

років Тетяна Рибальченко та Люд�

мила Шелест. Загалом на марафон�

ську дистанцію вийшло майже 800

учасників. І це не дивно, адже при�

зовий фонд змагань, у порівнянні з

минулим роком, зріс більше ніж

учетверо і становив 180 тис. гривень.

Якісно були збільшені суми нагород

для переможців на марафонській

дистанції — лідери чоловічих та жі�

ночих забігів отримали по 40 тис.

грн. призових (для порівняння, то�

рік ця сума становила 8 тис. грн.)

Давши старт, організатори заходу

разом із вболівальниками з хвилю�

ванням чекали на переможців забі�

гів. Очевидно, що першим фінішну

пряму перетнув учасник змагань на

дистанції 5 км. Ним став Олек�

сандр Борисюк, для подолання

всього шляху йому знадобилося

трохи більше 16�ти хвилин. При�

бігши, переможець досить упевне�

но оцінив свій успіх: “Я поставив

для себе ціль — прибігти першим.

Друге місце я б розцінив як пораз�

ку. Загалом я задоволений своїм ре�

зультатом”.

Ще за півгодини став відомий і

переможець “десятки”. Ним ви�

явився Ігор Гелетій із часом 35,54

хвилини. І ось настав час очікуван�

ня переможця марафонської дис�

танції. Протягом забігу організато�

ри змагань сповіщали усіх присут�

ніх про перебіг подій на трасі. Дов�

гий час лідером пелотону був пред�

ставник Кенії Вінсент Кіпчірчір.

Однак на 28�му кілометрі українцю

Андрію Наумову вдалося вийти

уперед, а ще трохи згодом інший

наш співвітчизник Віктор Старо�

дубцев потіснив кенійця на третє

місце. Власне, трійка призерів так і

не зазнала змін. З часом 2 години 19

хвилин та 17 секунд Андрій Наумов

подолав 42 км. Фінішувавши, пере�

можець детально розповів про свої

враження: “Звичайно, перед стар�

том я трохи хвилювався, адже серед

головних конкурентів були кеній�

ські спортсмени, які гарно себе за�

рекомендували в світі. Загалом, за�

біг так і пройшов. Відчуваю неймо�

вірну радість після фінішу. Траса

була досить складною, адже довело�

ся долати багато підйомів та спус�

ків. До того ж, ми бігли по бруківці,

що також дуже вплинуло на швид�

кість. Однак усі ми були в рівних

умовах, тому переміг найшвидший.

Досить довго я йшов другим, але ві�

рив що зможу перемогти”
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Цей день в історії 30 квітня

1840 — петерб рзь ий цен-
зор П. Корса ов підписав вито
на видач "Кобзаря" Т. Шевчен-
о з др арні Є.Фішера. День
виход в світ першо о твор
Кобзаря
1883 — народився Ярослав

Гаше , чесь ий письменни
("При оди браво о воя а Швей-
а")
1920 — народився Ми ола

Гринь о, видатний раїнсь ий
а тор, народний артист УРСР
1954 — Києві від рито

пам’ятни Щорс
1956 — в Ал пці ор анізовано

Кримсь ий державний м зей об-
разотворчо о мистецтва (Ворон-
цовсь ий палац)
1966 — почалися ре лярні

перевезення через Ла-Манш на
с днах на повітряній под шці

Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д
бездо анний
зовнішній ви -

ляд

основа під р н-
тя

зовнішня
сторона
предмета

стріч а —
за лад а

"Правда і
ривда", "Хліб і

сіль" –
письменни

абори ен

намісни
провінції

стар. Персії та
Мідії

Х Р Е Щ А Т И К
онтора

"Містер І с" —
співа

вічнозелене
дерево, листя
— приправа

дерев’яниста
рослина

спідниця се-
редньої довжи-

ни

заїзд на певн
дистанцію

матеріал з ви-
робництва шин

захисни
(спорт.)

бажання, пра -
нення

по ріб

Аврора

земля з сім,
що на ній є

итайсь і
оноплі

твір Птолемея
"Вели а поб -

дова"

рі а Бель ії

освітлювальний
пристрій

р да для
доб вання
мар анцю

жіночий одя
(інд.)

висо а стіна

пра нення
похвастати,
пиха (розм.)

с дова
сл жбова
особа в Ст.

Римі

працівни архі-
в

спільне підпри-
ємство

У 4-м Київсь ом міжнародном марафоні взяли часть представни и 40 раїн світ
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Ви ходите до храм , але не знаєте
сіх тон ощів, традицій, обрядів, зви-
чаїв та правил? "Радіо Київ 98FM"
під от вало орисний а діо-довідни
"Вели одні поради". На запитання,
я і найчастіше вини ають під час
свят вання Вели ої Пасхи, відпові-
дає Архієпис оп Євстратій.

Бла овіщення, Різдво, Хрещен-
ня мають визначені дати свят -
вання. Пасха свят ється в неді-
лю, але різні дати. Чом ?

Архієпис оп Євстратій:
У цер овном алендарі є 2 ола.

Коло нер хомих свят і оло р хомих
свят. Дійсно, та і свята, я Різдво,
Хрещення чи Бо оявлення та інші
свята мають визначені дати — є не-
р хомими. Вели день, Пасха Христо-
ва свят ється завжди недільний
день, але дати є різними. Том що
ожно о ро алендар відповідним
чином зміщається і р хається, а та-

ож є і символічне пояснення, бо
Пасха Христова — це є свято над
святами і Торжество над торжества-
ми, і воно — це торжество — на ад є
нам про той час царстві небесном ,
я о о ми очі ємо, де вже ні тижні, ні
місяці, ні ро и не б д ть мати нія о-
о значення. Це є подія позачасово-
о значення — вічно о значення. І са-
ме том , щоб на адати, що ми не
прив'язані до р х час , хоча і час
впливає на нас, цер вою б ло вста-
новлено свят вати Вели день за
відповідною пасхальною форм лою,
я а затверджена першим вселен-
сь им собором, але завжди неділь-
ний день, і цей недільний день випа-
дає період від 5 вітня до 5 травня.
Цьо о ро Вели день найпізніший
за цер овним алендарем.
Я при рашати пасхальний оши

та що в ньом має б ти?

Архієпис оп Євстратій:
Традиція освяч вати пасхальне

приношення має народне поход-
ження і цер овними правилами нап-
рям нія не об мовлений зміст пас-
хально о оши а. Але з ідно давньої
традиції, я а має ба атосотлітню іс-
торію, зазвичай пасхальний оши
серед приношень, я і освяч ються
до пасхально о стол , входять: пас-
ха — спеціально випечений здобний
солод ий хліб, я ий символічно на-
ад є нам про солод ість царства
небесно о, про солод ість свята,
та ож писан и та рашан и, молочні
прод ти — сир, масло, та ож м'яс-
ні прод ти. Інші прод ти мож ть
б ти за бажанням. Не бажано в пас-
хальний оши ласти міцних спир-
тних напоїв, можна по ласти лише
біле або червоне вино, я е б де
поставлене до пасхально о стол . У
Західних ре іонах У раїни є традиція
обов'яз ово ласти до пасхально о
оши а хрін, дехто ладе і сіль. За-
алом пасхальний оши має б ти
наповнений тими стравами, я і б -

д ть подані до Вели одньо о стол .
За традицією, те, що освячене
цер ві, споживається із належним
бла о овінням. Не можна ви идати
прод ти, я і б ли освячені на пас-
хальном бо осл жінні, або зневаж-
ливо до них ставитися. Том на ос-
вячення слід брати та іль ість
прод тів, та ий пасхальний оши
збирати, я ий б де в найближчі дні
весь спожитий.
33 важливих поради я і потрібно

знати, аби відсвят вати Вели одні
свята правильно. Вми айте "Радіо
Київ" з 27 вітня на 30 хвилині ожної
одини та от йтесь до відзначення
одно о з найбільших християнсь их
свят. Сл хайте "Вели одні поради"
та роз ажіть про них своїм близь им.

33 поради до Великодніх свят від "Радіо Київ 98FM"
та Архієпископа Євстратія


