
Наступного року кияни мерзнути не будуть
Столиця готується до нового опалювального сезону

Поштова площа стала 
доступнішою для автомобілістів
На День Києва тут відкрили естакаду, а вже за місяць запрацює 
перша черга тунелю

Київ отримав подарунок 
за $130 млн 
У столиці розпочалося б дівництво надс часної
спортивної арени
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Партнерство заради Києва 
В інтересах столиці місь а влада та ГО підписали
од про співрацю
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Ласкаво просимо! 
За тиждень місь і ом нальни и офіційно від риють
столичні пляжі
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Андріївський і Монмартр —
побраталися 
Голова КМДА Оле сандр Попов з стрівся з де-

ле ацією ряд “Респ блі и Монмартр”. Я пові-
домили “Хрещати ” в прес-сл жбі місь адмініс-
трації, президент та члени франц зь о о синди а-
т відвідали раїнсь столицю під час свят ван-
ня Дня Києва на запрошення ГО “Пейзажно-Ан-
дріївсь а ініціатива”.
Члени двох ромадсь их об’єднань підписали в

прис тності олови столичної адміністрації од
про співпрацю та запропон вали о олосити Мон-
мартр та Андріївсь ий звіз побратимами.
“Ми вперше в Києві й раді визнати, що ваше

місто виявилося наба ато расивішим, аніж ми
д мали. Це дійсно про ресивне європейсь е міс-
то, і нам особливо приємно від рити йо о для
франц зів. Київ надзвичайно динамічно розвиває-
ться, а люди, я і т т жив ть, — остинні та люб’яз-
ні”,— на олосив Роже Дан ьоже, президент Син-
ди ат ініціативи Монмартр.
Він та ож вр чив Оле сандрові Попов медаль,

я а засвідч є наб ття стат с почесно о члена
Синди ат , та запросив відвідати Париж і зо рема
Монмартр.
Зі сво о бо , олова КМДА з радістю підтримав

ініціативи ГО та пообіцяв сприяти поп ляризації та
ріпленню Андріївсь о-Монмартрсь ої др жби.
“Нам приємно, що встановлено онта т між Ан-

дріївсь им звозом та паризь им Монмартром.
Пере онані, що зможемо спільно реаліз вати чи-
мало арних спільних прое тів — я на рівні ро-
мадсь ості, та і влади”,— за важив пан Попов.
Історія співпраці ромадсь их ініціатив Андріїв-

сь о о звоз та паризь о о Монмартр розпоча-
лася мин лоріч. Відтоді на Андріївсь ом звозі
росте вино рад, привезений з Монмартр , а в
найпоп лярнішом районі Парижа оселилася
зменшена опія аз ово о ота з Пейзажної
алеї

Дніпро поєднує серця
ВГО “Сила раїни” план є створити “Пар любо-

ві” в любленом місці за оханих иян — Новона-
водниць ом пар . Я повідомили “Хрещати ”
ініціатори прое т , відповідне рішення вже по о-
джено з КО “Київзеленб д” і переб ває на роз ля-
ді в КМДА.
“Це повністю соціальний прое т. За власні ош-

ти та ошти інвесторів ми план ємо ре онстр -
ювати Новонаводниць ий пар біля пам’ятни а
Кию, Ще та Хорив і створити там “Пар любо-
ві”. Це місце часто відвід ють молодята, фото ра-
ф ються, хоча саме воно — в занедбаном стані.
Оновлений пар стане символом охання для Ки-
єва”,— вважає олова ВГО Сер ій Кравчен о.
Після ре онстр ції в оновленом пар з’яв-

ляться стилізовані ар и та лави з символами о-
хання. О рім то о, на дея их плит ах ияни, за ба-
жанням, змож ть вічнити свої поч ття. А ошти,
отримані від їх встановлення, перерахов ватим ть
Інстит т отоларин оло ії ім. проф. І. С. Коломій-
чен а АМН У раїни та спеціалізованій дитячій лі-
арні ОХМАТДИТ на за півлю обладнання для
ранньої діа ности и проблем зі сл хом дітей

Дітям�інвалідам столична влада
подарувала автобус
Я повідомили “Хрещати ” в Департаменті ос-

віти і на и, молоді та спорт КМДА, за альноос-
вітній ш олі № 168 Оболонсь о о район на свято
останньо о дзвони а місь а влада подар вала с -
часний автоб с, спеціально пристосований для
перевезення дітей-інвалідів. Це один із ба атьох
важливих ро ів місь ої влади щодо реалізації ні-
ально о е сперимент з ін люзивної освіти. Йо о
с ть — спільне навчання в одном ласі дітей з
особливими потребами та одноліт ів, я і не ма-
ють проблем зі здоров’ям. У за альноосвітній
ш олі № 168 Оболонсь о о район цей прое т ре-
аліз ється вже іль а ро ів. У ш олі працює 16
змішаних ласів, в я их навчаються 82 дитини з
особливими потребами

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Зазвичай опалювальний сезон столиці
починається 15 жовтня та, залежно від
по одних мов, тепло до житлових б -
дин ів і об’є тів соціальної сфери мож ть
подати й раніше. Тож аби ни н ти чер-
ових “сюрпризів”, ом нальни и а тивно
працюють, от ючись до ново о опалю-
вально о сезон .

Нібито до зими ще далеко, але працівникам комуналь�

ної галузі, аби все встигнути, треба поспішати, адже, як

кажуть, “час не чекає”. Нині у житловому фонді столиці

тривають гідравлічні випробування тепломереж. Роботи

проводять заздалегідь, щоб виявити проблемні ділянки і

встигнути їх ліквідувати до майбутнього настання холодів.

Як зазначив учора на колегії в КМДА начальник

Управління контролю експлуатації житлово�комуналь�

ної інфраструктури — заступник директора Департамен�

ту житлово�комунальної інфраструктури Володимир Ба�

женов, під час підготовчих робіт планується також здійс�

нити ремонт покрівель, фасадів та внутрібудинкових ін�

женерних мереж, відновити теплоізоляцію трубопрово�

дів гарячого водопостачання тощо.

Вирішити проблему утворення бурульок на старих бу�

дівлях із пологими дахами пропонується за рахунок вста�

новлення системи підігріву покрівель у кількох будинках

Голосіївського, Печерського та Шевченківського райо�

нів. “Якщо замовляти ці системи з Росії, то комплект на

100 метрів обігріву коштуватиме майже 35 тис. грн. Сума

чимала, але варто подивитись, які це дасть результати”,—

зауважив пан Баженов.

Окрім цього, ПАТ “Київенерго” планує реконстру�

ювати близько 33 км теплових та 30 км кабельних мереж.

“Торік наше підприємство інвестувало в підготовку сто�

личного енергокомплексу до зими понад 300 млн грн, і

не менший обсяг ми плануємо вкласти й у підготовку до

чергового опалювального сезону”,— поінформував тех�

нічний директор “Київенерго” Олександр Зайцев.

У свою чергу голова КМДА Олександр Попов наголо�

сив, що всі питання щодо підготовки до нового опалю�

вального сезону будуть детально відпрацьовані, щоб по�

переджати надзвичайні ситуації, а не ліквідовувати їх, ко�

ли стан уже є критичним.

Він повідомив, що аби такого більше не трапляло�

ся, влада зараз закуповує нову техніку для “Київавто�

дору”, а старі машини передадуть іншим міським

службам, які їх потребують.

Голова КМДА також доручив профільним департа�

ментам віднайти кошти у міській казні на ліквідацію

аварійних ситуацій каналізаційних колекторів, що зна�

ходяться на вулицях Зодчих, Зеленогорській, Курна�

товського, та підвідного лівобережного колектора. На

ці цілі, за словами голови правління ПАТ “АК “Київ�

водоканал” Валерія Ченчевого, потрібно 10 млн грн.

Зауважимо, минула зима для комунальників стала

тестом на витривалість, адже столиця давно не знала

таких снігопадів. Однак житлово�комунальне госпо�

дарство вистояло в цій нерівній боротьбі, й опалю�

вальний сезон проходив за графіком, збоїв у роботі

тепломереж не було. А це — тепло в дитсадках та шко�

лах, лікарнях, спальних районах. За словами Володи�

мира Баженова, загалом опалення всіх соціальних 

об’єктів було своєчасним у сезоні 2012/2013 року. Тож

влада оцінила роботу працівників ЖКГ в минулий

опалювальний період на тверду “четвірку”, або на 8

балів
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Справжнім подар н ом авто-
мобілістам до Дня міста від
столичної влади стало від-
риття еста ади з Володимир-
сь о о звоз на в л. Набе-
режно-Хрещатиць , що на
Поштовій площі. По и ияни
на власних машинах випробо-
в ють перева и ново о шля-
хопровод без світлофорів,
роботи на транспортном
об’є ті не припиняються. Вже
до Дня Незалежності т т пла-
н ють від рити підземний т -
нель.

Вже десятиліття кількагодинні затори

на Подолі стали звичними для киян та

гостей столиці, оскільки шляхів проїзду

з центру у напрямку Оболоні або Тро�

єщини не через історичний центр не так

і багато. Покращити життя автомобіліс�

там вирішили в Київській міськадмініс�

трації — й улітку минулого року розпо�

чали комплексну реконструкцію По�

штової площі. Першим елементом

транспортного об’єкту стала естакада

без світлофорів з Володимирського

узвозу на вул. Набережно�Хрещатицьку,

яку на День Києва урочисто відкрили

прем’єр�міністр України Микола Аза�

ров та голова КМДА Олександр Попов.

Глава Уряду запевнив, що Кабмін про�

довжить реалізацію масштабних інфра�

структурних проектів у столиці, щоб

Київ дійсно був європейським містом.

“Мені вдвічі приємно, коли реалі�

зуються ті плани, які ще два роки тому

були тільки на папері. Інфраструктурні

проекти — це якість життя, інфраструк�

турні проекти — це робочі місця. Це —

завантаження наших підприємств, які

отримують замовлення. І на таких 

об’єктах мають можливість працювати

багато підприємств. Відкриття даного

транспортного об’єкта — це перша чер�

га цієї великої, напевно, найскладнішої

у Києві розв’язки. Друга черга — це бу�

де тунель. Третя черга — благоустрій те�

риторій”,— наголосив Микола Азаров.

Так, вже за місяць, до Дня Конститу�

ції (28 червня), відкриють праву части�

ну тунелю, який з’єднає Набережне

шосе та вул. Набережно�Хрещатицьку.

Тоді ж розпочнуть і роботи над лівою

частиною транспортного проїзду, який

повністю відкриють для автомобілістів

до Дня Незалежності. Зазначимо, все в

комплексі дасть змогу збільшити про�

пускну спроможність транспортного

об’єкта майже вдвічі. А також дозво�

лить максимально розширити пішохід�

ний простір та відкрити для киян і гос�

тей міста безперешкодний доступ до

набережної Дніпра. У перспективі пі�

шохідною стане і вул. Петра Сагайдач�

ного.

До речі, як зазначив голова КМДА

Олександр Попов, нова розв’язка про�

служить киянам декілька десятиліть.

“При зведенні цієї естакади ми вико�

ристовували найсучасніші й найпро�

гресивніші технології. Наприклад, тер�

мін придатності асфальтного покриття

на цьому шляхопроводі — майже 30 ро�

ків. Це лише перший етап реконструк�

ції площі, але вже сьогодні він дозво�

лить знизити транспортне навантажен�

ня на цій ділянці”,— розповів “Хреща�

тику” пан Попов.

Як повідомив перший заступник го�

лови КМДА Анатолій Голубченко, на

будівництво естакади було витрачено

120 млн грн. Всього реконструкція По�

штової площі обійдеться в 480 млн грн.

Переваги нового шляхопроводу вже

оцінили столичні автомобілісти. “Дав�

но пора було її зробити. Адже щодня

доводилося стояти хвилин 30�40 в зато�

рах, тепер — проїжджаю Поштову пло�

щу за декілька хвилин. Звісно, є певні

недопрацювання, але сподіваюся, що їх

виправлять найближчим часом”,— по�

ділився з “Хрещатиком” киянин Сер�

гій, водій з 20�річним стажем.

До слова, міська влада подбала і про

те, щоб естакада гарно виглядала вно�

чі — її підсвітили майже через кожен

метр 300�ми прожекторами. Сучасні ос�

вітлювальні пристрої можуть відтворю�

вати до 256�ти відтінків, однак столичні

фахівці зупиняться на двадцяти. Кольо�

рову гаму відкоригують найближчим

часом

На День Києва на Поштовій площі від рили еста ад , а вже за місяць т т запрацює перша чер а т нелю
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Новини

Олександра Попова вітав 
стотисячний Майдан
Грандіозний ала- онцерт з на оди Дня Києва на Майдані Неза-

лежності зібрав майже 100 тисяч иян та остей міста, повідомили
“Хрещати ” в прес-сл жбі КМДА.
З днем народження люблене місто привітали зір и раїнсь о о

шо -бізнес , зо рема, Катерина Б жинсь а, рт “Реал’ О”, Альо-
ша, рт “Время и Сте ло”, “ТіК”, Наталія Мо илевсь а, Злата О -
нєвіч та інші.
Між вист пами раїнсь их зіро естради лядачі вибирали “Ф т-

больн Королев ”, дізнавалися “Що відб лося День Києва 25-26
травня?” та знайомилися зі збірною У раїни з х дожньої імнасти-
и, я а братиме часть 32-м Чемпіонаті світ .
Родзин ою свята став дивовижний феєрвер — продовж 6-ти

хвилин небі над Майданом спалах вали яс равими зір ами біль-
ше 700 вели о аліберних залпів та майже 100 тисяч мало алібер-
них.
Разом із иянами й остями столиці, я і охоче підтрим вали ль-

т рні та спортивні а ції, цей день свят вав і олова КМДА Оле -
сандр Попов. Він відвідав вистав вітів на Співочом полі, поб -
вав на Оболонсь ій набережній, де відб вся ро - онцерт та шо
феєрвер ів, вболівав за раїнсь збірн з пляжно о ф тбол на
чемпіонаті Європи, що тривав Гідропар , й приєднався до свят-
вання на оловній площі раїни. Та ож очільни місь адміністра-

ції про лявся Андріївсь им звозом разом з Оле ом С рип ою.
“Пере онаний, свято вдалося, адже всі заходи, а їх б ло в місті

більше 200, пройшли велелюдно й спішно. Я дя ю всім иянам,
хто дол чився до наших а цій та ініціатив. Сподіваюся, що ви отри-
мали хороші враження та приємні спо ади про день народження
рідно о міста. Особлива подя а всім співробітни ам ом нальних
сл жб, а це близь о 6 тисяч працівни ів, я і свят ові дні підтри-
м вали лад нашом місті, правоохоронцям, що забезпечили спо-
ій та порядо , працівни ам льт ри, я і вражали нас незаб тніми
онцертами та шо -про рамами”,— на олосив Оле сандр Попов.
За важимо, надзвичайно насичена про рама свята в сіх столич-

них районах с ладался я з традиційних для Днів Києва заходів, я -
от онцерт ласичної м зи и на Софіївсь ій площі, пробі “Під аш-
танами” тощо, та і з абсолютно нових, напри лад, фестивалю “Ан-
дріївсь ий Монмартр” та фол -ро -опери на Співочом полі

Зарплати в Києві — 
вже п’ять тисяч гривень
В У раїні хоча й повільно, але впевнено продовж є зростати зар-

плата. У вітні середня заробітна плата підвищилася порівняно з
березнем на 0,6 %, або на 21 ривню — до 3233 ривень на місяць.
Про це повідомляє Державна сл жба статисти и.
Найвищий рівень зарплат зареєстровано в Києві. Т т середня

зарплата становила 4999 рн на місяць.
Найнижчий рівень зафі совано в Тернопільсь ій області, де се-

редня зарплата — 2283 рн на місяць.
До речі, в березні середня заробітна плата підвищилася порівня-

но з лютим на 5,5 %, або на 168 ривень — до 3212 ривень на мі-
сяць

Цифра дня

3 045 900 000 
гривень, на таку суму було виконано будівельних робіт
підприємствами столиці у січні–квітні 2013 року 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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Нічну зупинку в Конотопі скасовано
У понеділо , 27 травня, о 18.30 на залізничній станції “Київ-Паса-

жирсь ий” ведено в дію нов техноло ічн схем онтролю паса-
жирсь о о потя а № 5/6 “Київ-Мос ва-Київ”. Про це “Хрещати ”
повідомили в Державній при ордонній сл жбі У раїни.
“Нова техноло ія передбачає при ордонно-митне оформлення

поїзда на станції “Київ-Пасажирсь ий” та відмін нічної з пин и на
ордоні в п н ті онтролю “Конотоп”,— повідомили в станові

Трипільські горщики 
“засвітились” у Таллінні
У рам ах V Талліннс о о віт ово о фестивалю, я ий тривав з 20

до 25 травня, фахівці КО “Київзеленб д” створили філософсь
омпозицію.
В її основі — біно лярна пос дина, символ трипільсь ої льт -

ри, що ілюстр є нерозривність мин ло о, теперішньо о і майб т-
ньо о. Уособленням перспе тиви раїнсь о о народ стало стилі-
зоване поєднання ДНК з нейронами ори оловно о моз нав оло
тин . Ба атові ова м дрість пращ рів, єднання з природою та взає-
мопова а — шлях до д шевної рівнова и.
“Цією омпозицією ми роз рили відтін и людсь ої д ші через по-

єднання форм і ліній, віт ових ароматів та напівтонів, спрямованих
на армонізацію вн трішньо о світ ”,— зазначив ендире тор КО
“Київзеленб д” Михайло Царен о.
Для оформлення омпозицій б ли ви ористані насіння вітів з

різною тривалістю цвітіння й різною висотою стебла: від наст рції,
ма , іпомеї до де оративної васолі, соняшни а та р дзи.
У фестивалі взяла часть 31 раїна. Головна мова ор анізаторів

фестивалю — влашт вання віт ово о сад , я ий би розцвітав по-
ст пово впродовж трьох місяців. Підс м и он рс о олосять 24
серпня

У столиці влітку 
засиніє папороть

З 30 травня по 3 червня з 11.00 до 18.00 (в неділю — до 17.00)
Київсь ом місь ом Б дин природи (в л. Ро нідинсь а,3) відб -
деться вистав а оле ційних орхідей та інших е зотичних рослин. Про
це “Хрещати ” повідомили в Б дин природи.
Т т представлять орхідейні мініатюри і справжні велетні, сині папо-

роті й неймовірні тілландсії, я і рост ть повітрі без ґр нт , рослини-
м рашни и, отрі своєм ореневищі створюють мови для поселен-
ня м рах, дбайливо під одов ють їх, а войовничі омахи, в свою чер-
, захищають рослин від ш ідни ів.
Протя ом роботи е спозиції відвід вачі змож ть познайомитися із

власни ами найці авіших приватних оле цій, одержати онс льтації з
привод вирощ вання орхідей та інших е зотичних рослин домашніх
мовах.
Вартість вхідно о вит а — 15 рн, для ш олярів, ст дентів та пен-

сіонерів — 7 рн

Партнерство заради Києва
В інтересах столиці міська влада та ключові ГО підписали угоду про партнерство
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Ефе тивно розвиватися
Київ може лише спира-
ючись на д м меш анців
міста — пере онані я ро-
мадсь і а тивісти, та і по-
садовці. Саме том два
об’єднання небайд жих
иян та місь а влада ство-
рили партнерсь ий три т-
ни , я ий опі ватиметься
всіма сферами життєдіяль-
ності столиці У раїни.

Угоду про партнерство між міськ�

адміністрацією, Громадянським фо�

румом Києва та Громадською радою

при КМДА вчора підписали голова

КМДА Олександр Попов та делего�

вані представники об’єднань Лео�

нід Кравчук та Марія Бурмака від�

повідно.

Очільник міськадміністрації від�

значив, що міська влада зацікавле�

на, аби громадськість стала актив�

ним партнером у розвитку Києва.

“Це дуже важлива подія, адже

дві громадські організації та сто�

лична адміністрація домовились

про спільний план дій щодо роз�

витку громадянського суспільства

в Києві. Ми всі розуміємо, на�

скільки актуальне та своєчасне це

рішення. Адже  стосується будь�

яких сфер життя міста — почина�

ючи від збереження пам’яток архі�

тектури, розвитку культури, осві�

ти, транспорту й завершуючи ре�

алізацією широкомасштабних ін�

вестиційних проектів соціально�

економічного розвитку столиці

України”,— наголосив Олександр

Попов.

Він також зауважив, що в Києві

дуже активна громада, яка продукує

багато цікавих та корисних для міста

ідей. Тож підтримати такі прагнення

киян — обов’язок влади.

Так, відповідно до угоди, головни�

ми завданнями партнерства є нала�

годження ефективної взаємодії

КМДА з громадськістю, сприяння

врахуванню громадської думки під

час формування та реалізації держав�

ної політики у Києві та здійснення

громадського контролю за діяльніс�

тю міської влади. Окрім того, сторо�

ни здійснюватимуть обмін наявної в

їхньому розпорядженні інформації з

питань, що представляють взаємний

інтерес; проводитимуть спільні кон�

сультації, круглі столи, громадські

обговорення та інші відкриті заходи.

Таке об’єднання зусиль влади та

громади позитивно вплине на по�

дальше створення в місті громадян�

ського суспільства, переконаний

очільник Громадянського форуму

Києва Леонід Кравчук.

“Для Києва ця задача стає орга�

нічною. Влада поступово починає

розуміти, наскільки важливо слуха�

ти киян. Тому цей тристоронній со�

юз повинен показати, як можна

ефективно використовувати нашу

спільну силу, силу влади, яка спи�

рається на силу громадських органі�

зацій”,— зазначив пан Кравчук.

До речі, аби ще міцніше згуртувати

владу та громаду, найближчим часом

між посадовцями КМДА та активіс�

тами Громадської ради проведуть то�

вариський футбольний матч

Ласкаво просимо!
За тиждень комунальники Києва офіційно відкриють столичні пляжі
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Щойно “ви ль н ло” со-
неч о й по ода стабіліз -
валася, ияни рин ли від-
почивати до столичних во-
дойм. Хоча пляжний сезон
офіційно ще не від рито,
люди паються й засма-
ають. Натомість місь і
сл жби невтомно працю-
ють, аби зробити переб -
вання иян біля води ом-
фортним та безпечним.

Вже майже два місяці працівники

КП “Плесо” активно готують тери�

торії столичних пляжів та зон відпо�

чинку до літнього сезону. Нагада�

ємо, для відпочинку киянам запро�

понують 11 міських пляжів та 14 зон

відпочинку біля води. Натомість на

50�ти водних об’єктах містянам ку�

патися не рекомендовано.

Як розповів “Хрещатику” гене�

ральний директор КП “Плесо” Пав�

ло Походій, у рамках підготовки до

чергового оздоровчого сезону відре�

монтовано дві громадські вбиральні

на пляжі “Молодіжний”, по одній —

на “Передмістній Слобідці” та на

“Венеції”, закінчується поточний

ремонт двох вбиралень на пляжі

“Золотий”, однієї — на пляжі “Рай�

дуга” та дев’яти вбиралень на пляжі

“Центральний”.

Крім того, встановлено 24 мо�

більні туалетні кабінки на пляжах:

“Центральний”, “Троєщина”, “Ди�

тячий”, “Тельбін”, “Вербний”,

“Райдуга” та в зоні відпочинку

“Урочище Наталка”.

“На міських пляжах ми додатко�

во встановили 80 кабін для пере�

вдягання, придбали 51 новий євро�

контейнер для сміття. Також зараз

завершуємо роботи зі встановлен�

ня 40 лав для відпочинку вздовж

дороги біля пляжу “Венеція” та 80�

ти урн”,— розповів Павло Походій.

Для безпечного відпочинку на

столичних пляжах створено 23

пункти надання невідкладної ме�

дичної допомоги та десять рятуваль�

них станцій (див. таблицю). Заува�

жимо, у разі надзвичайної ситуації

на воді необхідно зателефонувати до

оперативного чергового рятуваль�

но�водолазної служби, який переад�

ресує виклик до відповідної ряту�

вальної станції.

Загалом же роботи ведуться на всіх

міських пляжах, а паспорти готовно�

сті нині передано на підпис до сто�

личної санепідемстанції. Та поки що

жоден із цих документів тут не готові

підписати. Головний санітарний лі�

кар столиці Ольга Рудницька пояс�

нює, що є низка зауважень, які необ�

хідно ліквідувати. Зокрема на пляжі

“Пуща�Водиця” не вирішено питан�

ня з централізованим водопостачан�

ням, а на “Передмісній Слобідці” та

“Центральному” не вистачає громад�

ських вбиралень. “Через високий рі�

вень води не було здійснено підси�

пання піску. До того ж, ще немає ре�

зультатів проб води”,— зазначила го�

ловний санітарний лікар столиці.

Ситуація, що виникла, виклика�

ла обурення в голови КМДА Олек�

сандра Попова, адже роботи вже

давно мали бути завершені, а пля�

жі та зони відпочинку готові для

безпечного купання киян і гостей

міста. На усунення зауважень й от�

римання паспортів голова КМДА

дав профільним службам один

тиждень. “У вас є лише тиждень

для того, аби ліквідувати недоліки

та отримати паспорти готовності

на міські пляжі. Ми більше не мо�

жемо затягувати з цим питанням,

бо кияни вже розпочали пляжний

сезон, адже погода тому

сприяє”,— відзначив очільник

міськадміністрації.

Якщо ж відповідальні служби не

вкладуться у ці строки, Олександр

Попов планує прийняти жорсткі

кадрові рішення

№
з/п Назва підрозділу Зона відповідальності Зона патрулювання

1 Рятувально" водолазна
станція №1 Пляж "Центральний"

Русло р. Дніпро від
Московського мосту до мосту
Метро

2 Рятувально" водолазна
станція №2 Зона відпочинку "Веселка"

Затока Русанівська, протока
Русанівська до Південного
мосту, ліве русло р. Дніпро

3 Рятувально" водолазна
станція №3

Пляжі "Молодіжний", "Дитячий", "Венеція"
та зона відпочинку "Довбичка"

Протока Долобецька в зоні
пляжів, протока
Венеціанська, русло 
р. Дніпро від мосту Метро 
до Південного мосту

4 Рятувальна станція №4 Зона відпочинку "Верхня" Затока Собаче гирло

5 Рятувальна станція №6 Пляжі "Передмістна слобідка" та "Золотий" Навколо о. Предмістна
слобідка

6 Рятувальна станція №8 Пляж "Чорторий"
Русло р. Дніпро від
Московського мосту до гирла
р. Десенка, затока Верблюд

7 Рятувальна станція №12 Зона відпочинку "Троєщина" р. Десенка, затоки Троєщина,
Доманя

8 Рятувальна станція №14 Зони відпочинку "Галерна" та "Десенка"
Русло р. Дніпро від
Південного мосту до
верхнього входу в затоку
Наталка

9 Рятувальна станція №15 Зона відпочинку "Дніпровська рив'єра" Затока о. Водників

10 Сезонний рятувальний
пост "Березняки" Зона відпочинку "Березняки" В зсм"гі відповідальності

Оперативний черговий рятувально�водолазної служби � (044) 517�64�11.

Рятувальні станції та закріплені за ними території патрулювання:

Голова КМДА Оле сандр Попов підписав тристоронню од про партнерство з Громадянсь им фор мом Києва
та Громадсь ою радою при КМДА, я і представляли деле овані представни и об’єднань — Леонід Кравч
та Марія Б рма а
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Для відпочин иянам запропон ють 11 місь их пляжів та 14 зон відпочин
біля води
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Тенденції

Ділові новини

Мільйонери в Києві
розрослися на 24%
У столичном Управлінні Міндо-

ходів нарах вали на 325 мільйо-
нерів більше, ніж мин лом ро-
ці. Про це, підбиваючи підс м и
цьо орічної ампанії де лар ван-
ня доходів ромадян, отриманих
2012 році, повідомила "Хреща-

ти " в. о. начальни а Головно о
правління Міндоходів м. Києві
Ірина Носачова.
"Цьо оріч столиці іль ість

мільйонерів с лала 1362 рома-
дянина, я і мин ло о ро отри-
мали доходів на за альн с м
5,9 млрд рн. Вони мають спла-
тити до бюджет понад 198 млн
рн подат . Найбільше замож-
них ромадян традиційно прожи-
ває Печерсь ом , Шевчен ів-
сь ом , Голосіївсь ом та Обо-
лонсь ом районах Києва",— за-
значила пані Носачова. В азана
іль ість столичних мільйонерів є
неостаточною, ос іль и наразі
проводяться перевір и поданих
де лараціях про майновий стан
та доходи с м отриманих дохо-
дів. За алом першо о травня
2013 ро фініш вала ампанія
де лар вання, я а вже вдр е
проходить в мовах дії Подат о-
во о оде с У раїни. "З почат
ро иянами подано понад 27
тисяч де ларацій про майновий
стан та доходи. С ма заде ларо-
вано о доход с лала 10 млрд

292 млн рн, що на півмільярда
ривень більше, ніж мин лом
році. В підс м де лар вання
самостійно визначена с ма по-
дат на доходи фізичних осіб,
я а має надійти до бюджет ,
с лала 290 млн рн",— за важила
Ірина Носачова. На адаємо: в
мин лом році подат івці нарах -
вали 1037 столичних мільйонерів,
я і заде лар вали 5,1 млрд рн
отриманих доходів

Автовласники втрачають
цікавість до бензину

У вітні цьо о ро с б’є тами
осподарювання — юридичними
особами через мереж АЗС і
АГНКС, що нарахов є 325 оди-
ниць, б ло продано в роздріб
світлих нафтопрод тів та аз ,
стиснено о й с раплено о для
автомобілів, на за альн с м 634
млн рн, з я ої 464 млн рн (73,2 %)
становив роздрібний товарообі
від продаж бензин моторно о,
137,6 млн рн (21,7 %) — від про-
даж дизельно о пально о. Про
це "Хрещати " повідомили в ГУ
статисти и м. Києві. В нат -
ральном вимірі бензин мотор-
но о б ло реалізовано 30,7 тис.
тонн, що на 14,6 % менше, ніж
вітні 2012 ро , дизельно о
пально о— 11,2 тис. тонн (на 3,8 %
більше). В обсязі реалізовано о
бензин 82,7 % припадало на

продаж бензин маро А-95,
А-98, 16,9 % — на А-92 та 0,4 % —
на А-80

Індекс столичного
будівництва продовжує
падіння
У січні- вітні 2013 ро столичні

підприємства ви онали б дівель-
ні роботи на с м 3045,9 млн рн,
повідомили "Хрещати " в ГУ
статисти и м. Києві. Інде с б -
дівельної прод ції в січні- вітні
п. р. порівняно з відповідним пе-
ріодом 2012 ро становив 70,9 %.
Зниження пояснюється висо ою
базою відповідно о період попе-
редньо о ро , в я ом здійсню-
валось б дівництво інфрастр -
т рних об'є тів рам ах під отов-
и до Євро-2012. Інде с б ді-
вельної прод ції січні- вітні
2013 ро проти січня- вітня 2012
ро з б дівництва житлових б -
дівель становив 98 %, нежитло-
вих б дівель — 74 %, інженерних
спор д — 46,7 %. У січні-березні
2013 ро , порівняно з січнем-бе-
резнем мин ло о ро , відповід-
но 103,1 %, 76,1 % та 42,1 %. За
видами б дівельної прод ції
найбільший обся робіт ви онано
зі зведення б дівель — на 2360
млн рн, або 77,5 % від за ально-
о обся . З них із б дівництва
житлових б дівель ви онано об-
ся б дівельних робіт на 1035,1

млн рн, або 34 %, нежитлових —
1325 млн рн, або 43,5 %. З б -
дівництва інженерних спор д ви-
онано робіт на 686 млн рн, або
22,5 % за ально о обся . Роботи
з апітально о ремонт станови-
ли 79,3 млн рн, роботи з поточ-
но о ремонт — 73,4 млн рн. У
за альном обсязі роботи з апі-
тально о ремонт с ладали 2,6 %,
з поточно о — 2,4 %. Господар-
сь им способом ви онано б ді-
вельних робіт на 9,7 млн рн, або
0,3 % від їхньо о за ально о об-
ся

Мільярди для сфери послуг

За січень- вітень 2013 ро об-
ся посл , реалізованих спожи-
вачам підприємствами сфери
посл , становив 34 396,1 млн
рн, що на 2,3 % вище рівня від-
повідно о період мин ло о ро-
. Я повідомили "Хрещати " в

ГУ статисти и м. Києві, в се-
редньом за звітний період на
одн особ реалізовано посл
на 12 082,4 рн. Одним підпри-
ємством сфери посл серед-
ньом за січень- вітень п. р. ре-
алізовано посл на 5 404,8 тис.
рн. Найбільшим цей по азни
б в Печерсь ом , Шевчен ів-
сь ом , Подільсь ом районах,
найменшим — Святошинсь о-
м та Дарниць ом районах міс-
та.

О рім цьо о, в вітні обся по-
сл , реалізованих споживачам
підприємствами сфери посл ,
становив 9398 млн рн, що на 3,1%
вище ( порівняних цінах) відпо-
відно о місяця мин ло о ро .
Майже третин , або 32,7 % за-
ально о обся реалізованих по-
сл , с ладали посл и інформа-
ції та теле ом ні ацій, 20,9 % —
транспорт , с ладсь о о оспо-
дарства, пошти та р’єрсь ої
сл жби, 16,7 % — посл и щодо
здійснення професійної, на ової
та технічної діяльності. Част а по-
сл , реалізованих населенню за
вітень, становила 29 % від за-
ально о обся реалізованих по-
сл і с ладала 2720,8 млн рн

На Київщині виявлено
ухиляння від податків 
на 30 млн грн
За чотири місяці поточно о ро-
ор анами про рат ри Київ-

сь ої області направлено для
роз ляд до с д 20 риміналь-
них проваджень про вчинення
злочинів сфері оподат вання
ерівни ами підприємств, я і за-
реєстровані та здійснюють свою
фінансово- осподарсь діяль-
ність на території столичної об-
ласті. Я повідомили "Хрещати "
в прес-сл жбі про рат ри Київ-
сь ої області, під час дос дово о
розслід вання встановлено, що

зазначені сл жбові особи не
сплатили до держбюджет подат-
и на с м 30 млн рн. Ще до на-
правлення зазначених риміналь-
них проваджень до с д в рез ль-
таті вжитих обласними правоохо-
ронцями заходів державі б ло
відш одовано майже 11 млн рн
заподіяних злочинами збит ів.
Та ож про рорами, я і здійсню-
вали процес альне ерівництво
направлених до с д проваджен-
нях та в я их державі не відш о-
довано заподіяні збит и, заявле-
но цивільні позови. Відносно 10-
ти підприємців, я і під час дос -
дово о розслід вання повністю
відш од вали завдан державі
ш од , про рорами направлено
до с д лопотання про звільнен-
ня їх від римінальної відпові-
дальності. За хилення від сплати
подат ів в особливо вели их роз-
мірах чинним Кримінальним о-
де сом передбачено по арання
ви ляді штраф від 15 до 25 тисяч
неоподат ованих мінім мів дохо-
дів ромадян з позбавленням
права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю
терміном до трьох ро ів із он-
фіс ацією майна. Відповідно до
вимо ст. 53 Коде с , в разі не-
сплати визначеної с дом с ми
штраф пор шни и подат ово о
за онодавства за рішенням с д
позбавляються волі на термін до
10 ро ів

"Зелені" 
наступають
У поточному році влада 
створить 20 нових місць 
для відпочинку городян
Вікторія ГАЛУШКО
"Хрещатик"

Київсь а місь а рада мин ло о тижня вирішила створи-
ти ще два с вери Печерсь ом районі — на місці, де
починалося б дівництво ба атоповерхів и, а та ож вбе-
ре ла від р йнації Павлівсь ий с вер Шевчен івсь ом
районі. За алом цьо оріч для столичних меш анців б -
де створено та оновлено іль а десят ів зелених зон.

На сьогодні в Києві нараховується 122 парки, 379 скверів, 80 бульварів,

які виконують дві важливі функції — екологічну й рекреаційну. В поточно!

му році кияни отримають ще майже 20 оновлених місць для прогулянок та

відпочинку в затінку дерев. Столична влада збільшує видатки на зелені зо!

ни, а також охороняє створені киянами насадження від зазіхань забудовни!

ків.

Зокрема в квітні депутати Київради проголосували за надання статусу

скверів двом ділянкам у Деснянському районі — на вул. Лисківській і на

Лаврухіна, 11. За останню вже давно воювали місцеві мешканці, протесту!

ючи проти будівництва офісного центру.

А на засіданні 22 травня Київрада надала статус скверу земельній ді!

лянці площею 2,33 га, що розташована між будинками № 2!а і № 6 на

вул. Вільшанській та будинком № 16 на вул. Професора Підвисоцького

в Печерському районі столиці. Цю територію також планувалося забуду!

вати, навіть було зведено кілька поверхів коробки будівлі, однак Госпо!

дарський суд Києва та Київський апеляційний госпсуд визнали недійс!

ними договори оренди цієї землі. "Суд повернув цю територію місту. І

мешканці довколишніх будинків, які виступають проти забудови зазна!

ченої ділянки, звернулись до нас із проханням створити сквер. Надання

цій території статусу скверу убезпечить її від можливих зазіхань забудов!

ників у майбутньому та дозволить провести її благоустрій",— повідомив

голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики Денис

Москаль. Тепер недобудову потрібно знести і облаштувати на цьому міс!

ці зелену зону.

Київрада також заборонила передавати під забудову частину земельної

ділянки Павлівського скверу, що на розі Гоголівської й Павлівської вулиць,

і надала статус скверу земельній ділянці площею 1,09 га на вул. Авіаконс!

труктора Антонова, 37!47 у Солом’янському районі. Статус сквера незаба!

ром можуть закріпити за ще однією ділянкою площею 3,8 га на цій же вули!

ці — поблизу номера 2/32. Відповідні ініціативи киян вже підтримала по!

стійна комісія Київської міської ради з питань екологічної політики. У

травні комісія також підтримала прохання мешканців щодо надання стату!

су скверу ділянці на вул. Булгакова, 9 у Святошинському районі, і це питан!

ня планується винести на сесію найближчим часом.

Крім того, Київрада оголосила ботанічними пам'ятками 7 прадавніх де!

рев, зокрема 300!річний "дуб Ополченських", 150!річний "кипарисовик Су!

хіна", 120!річний "каштан Іващенка", 350!річні ясени і 300!річний "дуб Еду!

арда Котлебена". Загалом у 2013 році "Київзеленбуд" запланував завершити

реконструкцію низки парків. Найбільша стаття витрат — облаштування

парку "Кіото", на що столична влада спрямовує 10 млн грн
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Киянам зекономлять
сімейний бюджет
КМДА забезпечить містян якісними продуктами харчування 
за помірними цінами
Марта КОХАН
"Хрещатик"

Столична влада запровадж є нові
можливості для е ономії сімейно о
бюджет иян. Зараз Київмісь адмі-
ністрація проводить пере овори з
низ ою тор овельних мереж на от-
римання знижо для власни ів
"Карт и иянина". Радни олови
КМДА з реалізації страте ії розвит
Києва до 2025 ро Дмитро Т рча
аже, що найближчим часом б де
о олошено перелі с пермар етів,
я і дол чаться до цьо о прое т .
Крім цьо о, в столиці постійно відб -
ваються сільсь о осподарсь і яр-
мар и, де товаровиробни и пропо-
н ють прод цію за помірними ціна-
ми. "Хрещати " дізнавався, я влада
вже реалізов є пропозиції з е ономії
для містян.

Торгувати — свої права знати
Влада міста наразі не має повноважень вста!

новлювати ціни на ярмарках, тому реалізація со!

ціально спрямованої цінової політики досягаєть!

ся завдяки компромісній домовленості з товаро!

виробниками та наданню їм безкоштовних торго!

вих місць.

Так, Управлінням торгівлі та побуту Департа!

менту промисловості та розвитку підприємниц!

тва щотижня на підставі моніторингу цін, прове!

деного державними службами статистики, роз!

робляються рекомендовані ціни, що на 10!15 %

нижчі від середніх по Києву, й доводяться до

районних в місті Києві державних адміністрацій,

фермерських господарств та виробників сіль!

ськогосподарської продукції, які беруть участь у

ярмарках. Як повідомив "Хрещатику" заступник

директора департаменту Станіслав Голубов, ці ре!

комендовані ціни встановлюють на 20 наймену!

вань основних соціально значущих продуктів

харчування, зокрема, м'ясо та птицю, молоко!

продукти, борошняно!круп’яні вироби, плодо!

овочеву продукцію.

Посадовець пояснив, що торгівлю на ринках

можуть здійснювати фізичні особи — громадяни

України, іноземні громадяни, особи без грома!

дянства, суб'єкти підприємницької діяльності, а

також юридичні особи незалежно від форм влас!

ності. На ринках та торговельних майданчиках

функціонують державні лабораторії ветеринар!

но!санітарної експертизи або їхні філії, підпоряд!

ковані Державному науково!дослідному інститу!

ту з лабораторної діагностики та ветеринарно!са!

нітарної експертизи, установою вищого рівня

якого є Державна ветеринарна та фітосанітарна

служба. Місця на ринках надаються тільки після

отримання позитивних висновків лабораторії

щодо якості та безпеки продукції. Товаровироб!

ники мають першочергове право на проведення

ветеринарно!санітарної експертизи продукції та

отримання торговельних місць.

Регулюй та контролюй

Станіслав Голубов наголошує, що середні ціни

на продовольчі товари й сільськогосподарську

продукцію, які реалізуються на ринках столиці,

не перевищують, а за деякими позиціями навіть

нижчі за ціни в інших регіонах. За його словами,

Управління торгівлі та побуту проводить щотиж!

невий моніторинг рівня середніх цін на основні

види сільськогосподарської продукції, що реалі!

зуються на продринках, вартості та обсягів прода!

жу плодоовочевої продукції через торговельно!

закупівельні підрозділи ринків комунальної влас!

ності територіальної громади Києва — Бессараб!

ському, Володимирському, Житньому.

КМДА також надані повноваження щодо регу!

лювання та встановлення граничних торговель!

них надбавок до оптової ціни виробника, так зва!

ної митної вартості, на борошно, хліб, макаронні

вироби, крупи, цукор, яловичину, свинину і м'ясо

птиці, ковбасні вироби варені, молоко, сир, сме!

тану, масло вершкове, олію соняшникову, яйця

курячі — не вище 15 % без урахування витрат на їх

транспортування у міжміському сполученні. На

соціальні товари першої необхідності встанов!

люється мінімальна надбавка. 

Дешевих харчів більшає

За даними профільного департаменту, сього!

дні в столиці функціонують 97 ринкових під!

приємств, з яких 68 — продовольчі та змішані.

Загальна кількість облаштованих торговельних

місць становить 42,3 тисячі одиниць, у тому

числі 13,8 тисячі — для продажу сільгосппро!

дукції та продовольчих товарів. З них незадіяни!

ми на даний час є близько 5!ти тисяч. Крім цьо!

го, за дорученням голови КМДА на ринках сто!

лиці створено близько 2!х тисяч "соціальних"

торговельних місць для продажу громадянами

плодоовочевої продукції у незначних обсягах,

наприклад, вирощеної на власних присадибних

ділянках, незадіяні на сьогодні — понад 400

місць.

У КМДА зазначають, що для більш повного за!

доволення потреб киян у овочах та фруктах кіль!

кість місць продажу збільшуватиметься. Так, на

території Києво!Святошинського району на 

вул. Великій Кільцевій, 110!а здійснюється по!

етапне будівництво ОРСП "Столичний", яке під!

порядковано Мінагрополітики та Київській обл!

держадміністрації. Загальна площа відведеної зе!

мельної ділянки для будівництва ринку — 150 га.

У 2011 році було введено в дію три перших павіль!

йони площею по 8 тисяч кв. м кожен та парку!

вальний майданчик для автомобілів на площі у

100 тисяч кв. м. У листопаді 2012 року введено в

експлуатацію ще два павільйони площею 7,5 ти!

сяч кв. м, в яких облаштовано по 52 торговельних

місця. У ІІ кварталі 2013 року передбачається пе!

реобладнання торговельних місць під накриттям

у павільйонах для продажу овочів та фруктів пло!

щею 8,5 тисячі кв. м.

Також у Деснянському районі столиці функціо!

нує оптово!роздрібний ринок "Фермер", який є

єдиним спеціалізованим підприємством у Києві з

оптової та роздрібної реалізації плодоовочевої

продукції. Тут розміщено 578 торговельних місць,

у тому числі влаштовано майданчик для продажу

фруктів та овочів з автомобілів на 300 місць. До

слова, щорічні обсяги реалізації плодоовочевої

продукції на цьому ринку перевищують 100 тисяч

тонн. Тож торгувати в столиці є де, а вибір недо!

рогих та якісних продуктів харчування стає все

більшим

Об'єкт, що реконструюється Вартість

Парк "Кіото" 10 млн грн

Паркова зона на вул. А. Ахматової 1,5 млн грн

Паркова зона на просп. Маяковського і площа Анкари 2,1 млн грн

Парк "Молодіжний" 2 млн грн

Парк Партизанської слави 1,3 млн грн

Наводницький парк 500 тис. грн

Печерський ландшафтний парк 700 тис. грн

Сквер на вул. Мартиросяна 621 тис. грн

Парк біля озера "Кирилівське" 530 тис. грн

Парк "Орлятко" 344 тис. грн

Перелік зелених зон Києва, 
на облаштування яких виділено кошти в 2013 році
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За січень- вітень 2013 ро в столиці про-
вели 470 продовольчих ярмар ів: січні —
79, лютом — 121, березні — 139, вітні —
134. На травневі свята — Першотравень, Ве-
ли день, 9 Травня — провели 34 ярмар и,
що 1,8 раза більше від анало ічно о періо-
д 2012 ро . За цей час на ярмар ах реалі-
зовано 40,4 тисячі тонн сільсь о осподар-
сь ої прод ції та продовольчих товарів, то-
м числі плодоовочевої прод ції — 16,9 ти-
сячі тонн, м’яса та м’ясопрод тів — 5,1 ти-
сячі тонн, риби та рибопрод тів — 1,4 тися-
чі тонн, інших продтоварів — 17 тисяч тонн.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Граничні надбав и до оптових цін ви-
робни а:
10 % — м'ясо птиці (т ш а), моло о о-

ров’яче питне (пастеризоване, фасоване
плів ), олія соняшни ова, яйця рячі, ов-
басні вироби варені, масло верш ове, смета-
на, сир исломолочний та твердий
12 % — борошно, ц ор білий ристалічний,
р пи ( рім виробів швид о о при от вання),
ма аронні вироби ( рім виробів швид о о
при от вання та виробів з начин ою)
15 % — яловичина, свинина, хліб

Граничні рівні рентабельності:
8 % — на виробництво борошна пшенично-
о вищо о, першо о та др о о ат н , бо-
рошна житньо о обдирно о
12 % — на хліб ва ою більше 500 рамів з

борошна вищо о, першо о і др о о ат н
та їх с міші, борошна житньо о та с міші бо-
рошна пшенично о й житньо о простої ре-
цепт ри (борошно, дріжджі, сіль, вода) без
додавання ц р , жир , інших наповнювачів,
а та ож хліба й хлібоб лочних виробів для
діабети ів

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 28 травня 2013 року

Дитяча музична школа № 24 була

відкрита в 1973 році й за 40 років

підготувала тисячі випускників.

Сьогодні вона займає два примі�

щення на вул. Курчатова на Лісово�

му масиві, з 305�ма учнями в закла�

ді працюють 48 педагогів. Діти зай�

маються по класу фортепіано, на�

родно�духових, струнно�смичко�

вих інструментів, у вокально�хоро�

вому та музично�теоретичному від�

діленнях.

Одночасно з відкриттям школи в

ній з’явився і свій хор. Засновни�

ком, художнім керівником та дири�

гентом хорового колективу є Галина

Миколаївна Войцехівська, діяль�

ність якої надзвичайно багатогран�

на — вона хормейстер, концерт�

мейстер, аранжувальник, викладач

вокалу, скрипки, керівник вокаль�

них ансамблів, методист викладан�

ня хорового співу. Галина Микола�

ївна дала і назву хору — “Шкільний

корабель” (за однойменною поезі�

єю Костянтина Ібряєва). Пізніше ці

вірші поклали на музику Георгія

Струве, а пісня стала однією з “ві�

зитівок” хору. “Це звичайна музич�

на школа, куди діти приходять на�

вчатися грі на музичних інструмен�

тах, і в них є обов’язковий пред�

мет — хоровий спів, — зазначила

“Хрещатику” Галина Войцехів�

ська.— Я навчаю їх найголовні�

шому — володіти голосом. Вже з

першого класу хористи виконують

українські народні пісні, класичні й

сучасні твори зарубіжних та вітчиз�

няних композиторів”.

Широкого визнання “Шкільний

корабель” здобув за останні 10 ро�

ків, ставши переможцем та призе�

ром численних міжнародних та все�

українських конкурсів. У 2004 році

хор отримав бронзову медаль у фі�

налі третьої Всесвітньої Хорової

Олімпіади, що проходила в німець�

кому місті Бремен, де брали участь

колективи з восьмидесяти країн сві�

ту, та став лауреатом Міжнародного

конкурсу�фестивалю дитячих та

молодіжних хорів “Кіммерійські

хорові зустрічі” в Феодосії й Фести�

валю української пісні в Києві. Се�

ред його здобутків — срібний дип�

лом на 5�х Всесвітніх хорових іграх

2008 року в Австрії, де змагалися ко�

лективи з�понад ста країн світу,

Гран�прі на 5�му конкурсі�фестива�

лі “Golden talents of the world” та ін�

ші. Учасники хору “Шкільний ко�

рабель” виступали в багатьох кра�

їнах світу, серед яких Австрія, США,

Німеччина, Сербія, Франція, Іспа�

нія, Росія та Японія. Цьогоріч хор

виступить на Міжнародному кон�

курсі “Артеківські зорі” ім. Г. Стру�

ве в “Артеку”, де головою журі є ви�

датна людина нашого часу, народ�

ний артист СРСР, народний артист

України, Герой України, Академік

музики Анатолій Авдієвський. В

2014 році хоровий колектив візьме

участь у восьмих Світових хорових

іграх в столиці Латвії Ризі.

Понад 150 нагород отримали уч�

ні�вокалісти Галини Войцехівської,

які стали переможцями, лауреата�

ми, дипломантами всеукраїнських

та міжнародних конкурсів — Полі�

на Шаменкова, Катерина Демчен�

ко, Юліана Бенідовська, Маргарита

Дутчак, Павло Ковріжних, Вікторія

Граб, Анастасія Глущенко, Аліна

Котельник, Олег Волошин, Анаста�

сія Паламарчук та Алла Мирончук.

Для багатьох хор дає не лише нат�

хнення продовжувати музичну ос�

віту, а й можливість відкрити для

себе світ. “В шість років я прийшов

до музичної школи і повинен був

потрапити в молодшу групу. Але Га�

лина Миколаївна помітила в мені

талант і взяла одразу в старшу,—

розповів “Хрещатику” учасник хо�

ру, один з лауреатів Дмитро Сма�

га.— Завдяки цьому вже в шість ро�

ків я поїхав на перший міжнарод�

ний конкурс в Німеччину, де ми по�

сіли третє місце. Я займаюся вока�

лом та співаю в хорі вже 11 років,

окрім цього граю на чотирьох му�

зичних інструментах і зі “Шкіль�

ним кораблем” об’їздив з виступа�

ми всю Європу”.

Серед наймолодших солістів ко�

лективу — лауреат міжнародних

конкурсів, володар Гран�прі, сти�

пендіат міського голови Києва 11�

річний Адінес Дуйшенов. Він роз�

повів “Хрещатику”, що навчається

в 4�му класі музичної школи, а

окрім хору та вокалу опановує мис�

тецтво гри на скрипці. Сьогодні в

хорі “Шкільний корабель” займаю�

ться майже 90 дітей, 40 з яких ви�

ступають на конкурсах та концер�

тах. За всіма цими досягненнями

стоять велика творча праця поміч�

ників Галини Миколаївни, кон�

цертмейстерів Ольги Володимирів�

ни Поліщук, Тетяни Володимирів�

ни Петрик та допомога й розуміння

директорів ДМШ № 24 Ольги Фео�

досіївни Євченко (в минулому), а

сьогодні — Зінаїди Миколаївни Пе�

ренчук, завуча школи Світлани

Петрівни Андрєєнко.

До свого 40�річчя хор “Шкільний

корабель” підготував велику музич�

ну програму зі своїх кращих хітів. В

актовій залі школи прозвучали

“Місячна соната” Бетховена і “Ки�

єве мій”, “Молитва за Україну” На�

талії Багмут, “Сонця коло чарівне”,

пісні на вірші Дмитра Павличка та

Ліни Костенко. До речі, 10 творів у

виконанні “Шкільного корабля”

увійшли до фонду українського ра�

діо, а 6 пісень можна почути в му�

зичному фільмі “Чарівне слово”

Преподобний Пахомій Великий

Народився преподобний Пахомій у III

столітті в Фіваїді (Верхній Єгипет). Від бать�

ків�язичників одержав гарну світську освіту.

З юності він мав добру вдачу, був поміркова�

ним і розважливим. Коли Пахомію виповни�

лося 20 років, він був призваний до війська

імператора Костянтина (ймовірно, в 315 ро�

ці). Новобранців розмістили в будівлі міської

в’язниці під охороною варти. Місцеві хрис�

тияни прийшли із запасами їжі, годували во�

їнів і всередині їм служили. Коли хлопець

дізнався, що ці люди так роблять заради сво�

го Бога, виконуючи Його заповідь про любов

до ближніх, це глибоко запало в чисту юну

душу. Пахомій дав обіцянку зробитися хрис�

тиянином. Повернувшись із війська після

перемоги, він прийняв святе Хрещення, осе�

лився у віддаленому селищі Шенесіт і відра�

зу ж став вести суворе подвижницьке життя.

Одного разу, після 10 років такого життя,

преподобний Пахомій, йдучи пустелею, зу�

пинився біля руїн селища Тавеннісі і почув

Голос, який наказав йому збудувати на цьо�

му місці обитель. Пахомій розповів про це

старцеві Паламону, й обидва, прийнявши

почуті слова за знамення Боже, вирушили в

Тавеннісі й почали будувати невелике чер�

нече житло. Святий старець Паламон благо�

словив початок заснування обителі та пе�

редбачив майбутню її славу. Незабаром пре�

подобний Паламон відійшов до Господа.

Тоді святому Пахомію явився Ангел Божий

в образі схимника і вручив йому статут чер�

нечого життя. А невдовзі до преподобного

прийшов його старший брат Іван і оселився

разом із ним.

Поступово до преподобного Пахомія ста�

ли збиратися учні. Всіх їх вражала працьо�

витість наставника, який встигав виконува�

ти всі монастирські роботи: вирощував сад,

говорив із прихожанами, які просили на�

пуття, і служив хворим. Преподобний Пахо�

мій увів статут загального житія, встановив�

ши однаковість для всіх в їжі та одязі.

Одного разу до преподобного Пахомія

прийшла його сестра Марія, яка давно хотіла

побачити брата. Але суворий подвижник від�

мовив їй у побаченні і через сторожу передав

їй благословення вступити на шлях чернечого

життя, обіцяючи в цьому свою допомогу. Ма�

рія заплакала, але вчинила згідно із вказівкою

брата. Тавеніські ченці побудували для неї

житло на протилежному березі Нілу. До Марії

стали збиратися черниці, й незабаром утвори�

лася жіноча обитель з суворим статутом, який

був переданий преподобним Пахомієм.

Число ченців монастиря швидко зроста�

ло, що викликало необхідність побудови ще

7�ми обителей поблизу. Кількість ченців до�

ходила до 7000, і всі вони були під керівниц�

твом преподобного Пахомія, який відвіду�

вав усі монастирі і керував ними. Водночас

преподобний Пахомій залишався глибоко

смиренним ченцем, який завжди готовий

був слухати й приймати зауваження від кож�

ного брата.

Під кінець свого життя преподобний Па�

хомій тяжко занедужав від поширеної в тих

місцях смертельної хвороби. За ним із си�

нівською любов’ю доглядав його найближ�

чий і улюблений учень преподобний Фео�

дор (пам’ять 17 травня). Помер преподоб�

ний Пахомій близько 348 року у віці 53�х ро�

ків і був похований у горах біля обителі

Інформацію надано Синодальним
відділом Української Православної

Церкви

Для маленьких дніпровчан 
організують День здоров’я
За ініціативою правління охорони здо-

ров’я в Дніпровсь ом районі столиці 1
червня б де проведений чер овий День
здоров’я для малень их дніпровчан. Цьо о
дня їхні бать и в зр чний для них час (ви-
хідний день) без попередньо о запис та
направлень матим ть змо провести ме-
дичне обстеження своїх дітей, отримати
онс льтації фахівців, в і ровій формі озна-

йомити малеч з особливостями роботи медичних працівни ів та
наб ти орисн інформацію стосовно збереження здоров’я.
День здоров’я для дітей Дніпровсь о о район б де проведений

з 9.00 до 15.00 на території Вос ресенсь о о житлово о масив , в
приміщенні філії КНП “Центр первинної меди о-санітарної допомо-
и № 1 Дніпровсь о о район м. Києва” (в лиця К рнатовсь о о,7).
Головна мета зазначено о заход — зміцнення здоров’я дітей та
профіла ти а їхньої захворюваності.
За даними соціоло ічних досліджень, Дні здоров’я в Дніпровсь о-

м районі наб ли вели ої поп лярності серед бать ів том , що ме-
тою їх проведення є не тіль и надання медичних посл , а та ож
форм вання позитивних емоцій дітей під час відвід вання лі -
вально о за лад та пропа анда здорово о способ життя.
На адаймо, що Дні здоров’я для дітей неодноразово проводились

на території житлових масивів “Березня и” та “Р санів а”. У по-
дальшом , протя ом ро , план ється ор анізація подібних заходів
всіх мі рорайонах Дніпровсь о о район

Оболонську малечу розважали
українські таланти
За ініціативи олови Оболонсь ої РДА Ва-

силя Івановича Антонова, в рам ах свят -
вання Міжнародно о Дня захист дітей та
завершення навчально о ро відб вся свят-
овий онцерт. На захід б ли запрошені ма-
тері- ероїні, ба атодітні родини, бать и-ви-
хователі дитячих б дин ів сімейно о тип ,
опі ни, пі л вальни и, бать и дітей-інвалі-
дів. Після вітально о слова олови район

Василя Антонова, свій незаб тній вист п всім прис тнім подар вали
запальні та веселі фіналісти шо “У раїна має талант” Наталія Фалі-
он та її рт “Забава” (“Лісапетний батальйон”). Глядачі отримали по-
зитивний заряд енер ії та бадьорості, я і їм та необхідні для вихо-
вання дітей. Адже саме в дітях ми хочемо бачити здійснення своїх
мрій і сподівань, пра немо, щоб вони росли здоровими та щасливи-
ми, вчилися, займалися любленою справою і в майб тньом стали
хорошими бать ами

У парку ім. Т. Шевченка 
відкрили пункт прокату 
велосипедів
На честь свята рідно о міста — Дня Києва

і Дня столиці в Шевчен івсь ом районі
впровадж ється ще один новий т ристичний
прое т — від риття першо о в У раїні про-
фесійно о п н т велопро ат ви ляді
дворівнево о велопар овочно о омпле с .
Цей прое т став можливим завдя и під-
тримці олови Шевчен івсь ої РДА Сер ія Зі-

міна, Голландсь ої тор ової палати, ГО “Київ. Страте ія 2025 ро ”,
олландсь ої фірми “Фал о”. Вперше в Києві б д ть проводитися за-
хоплюючі велое с рсії. Це перший в У раїні професійний п н т ве-
лопро ат ви ляді дворівнево о велопар овочно о омпле с .
Та і онстр ції застосов ють в Голландії, і вони д же добре себе

заре оменд вали. Та им чином Шевчен івсь а РДА послідовно впро-
вадж є тем е оло ічно о транспорт в центрі міста. Наст пних два
п н ти б д ть розташовані на в л. Б. Хмельниць о о, 1 і П ш інсь ій,
1-3/5

Мин ло о ро на Міжнародном хоровом фестивалі Canta al mar в Іспанії,
я ий зібрав оле тиви з 36 раїн, "Ш ільний орабель" здоб в др е місце

Хор є постійним часни ом Міжнародно о он рс "Арте івсь і зорі"
ім. Г. Стр ве в "Арте "

Новини районів

Преподобний Пахомій Вели-
ий — поряд з Антонієм Вели-
им (пам’ять 17 січня), Ма арі-
єм Вели им (пам’ять 19 січня) і
Євфимієм Вели им (пам’ять 20
січня) — є стовпом п стинножи-
тельства і засновни ом чернечої
обителі в Є ипті.

Свята до музики любов
Хор дитячої музичної школи № 24 відсвяткував 40�річний ювілей

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Цьо о ро хоровом оле тив ДМШ № 24 Деснян-
сь о о район виповнилося 40 ро ів. “Ш ільний ора-
бель”, в я ом займаються обдаровані діти м зичної
ш оли, знають не лише в У раїні: хор постійно запро-
ш ють до часті в зар біжних он рсах, а всесвітньо-
м рейтин аматорсь их хорових оле тивів Musica
Mundi World Ranking List 2013 році він посідає 530-т
позицію. “Хрещати ” познайомився з творчістю “Ш іль-
но о орабля” на рочистом вечорі, присвяченом зна-
овій даті.

Переломним для оле тив став 2004 рі , оли хор отримав бронзов медаль ІІІ Всесвітньої Хорової Олімпіади та вист пив на онцерті ращих дитячих оле тивів
"Квітневі зорі" столичній філармонії

До уваги потерпілих, 
які отримують страхові виплати
у Фонді ССНВВ, 
інформація про перехід 
з пенсії по інвалідності 
на пенсію за віком 

— У разі настання страхового

випадку Фонд соціального стра�

хування від нещасних випадків

на виробництві та професійних

захворювань України у встанов�

леному законодавством порядку

відшкодовує працівникові внас�

лідок ушкодження його здоров'я

щомісячну страхову виплату та

пенсію по інвалідності внаслідок

нещасного випадку на виробниц�

тві або професійного захворю�

вання. 

3 метою соціального захисту по�

терпілих передбачено, якщо по�

терпілий замість пенсії по інвалід�

ності внаслідок нещасного випад�

ку на виробництві або професійно�

го захворювання перейшов на пен�

сію за віком, то з дати переходу на

інший вид пенсії щомісячна стра�

хова виплата проводиться у розмі�

рі, без урахування суми пенсії по

інвалідності. 

При цьому у разі переходу з

пенсії по інвалідності на пенсію за

віком зберігаються виплати на

догляд, санаторно�курортне ліку�

вання, додаткове харчування, а

також на медичні та соціальні

послуги, передбачені висновком

МСЕК. 

Управління ВД ФССНВ 
у м. Києві 

http://fsnv.kiev.ua
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №52 (1180)

ВІВТОРОК,
28 травня
2013 року

Про комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної 
медико�санітарної допомоги № 4” Деснянського району м. Києва

Рішення Київської міської ради № 122/9179 від 17 квітня 2013 року
Відповідно до статей 104, 105, 106, 107 Цивільного кодексу України, статей 59, 78, 137 Господарського кодексу України, пункту 30

частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 1, 3, 7 Закону України “Про порядок про�
ведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві”, з метою
розмежування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги мешканцям міста Києва та більш ефективного вико�
ристання майна територіальної громади м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Реорганізувати шляхом злиття Центральну районну дитячу полікліні�

ку Деснянського району м. Києва, дитячу поліклініку № 1 Деснянського
району м. Києва, дитячу поліклініку № 2 Деснянського району м. Києва,
створити на їх майновій базі комунальне некомерційне підприємство
“Центр первинної медико�санітарної допомоги № 4” Деснянського райо�
ну м. Києва та віднести його до сфери управління Деснянської районної в
місті Києві державної адміністрації.

2. Встановити, що комунальне некомерційне підприємство “Центр
первинної медико�санітарної допомоги № 4” Деснянського району м. Ки�
єва є правонаступником усіх прав та обов’язків реорганізованих відповід�
но до пункту 1 цього рішення амбулаторно�поліклінічних закладів.

3. Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації:
3.1. Здійснити в установленому порядку організаційно�правові заходи

щодо виконання цього рішення.
3.2. Створити комісії з реорганізації шляхом злиття амбулаторно�полі�

клінічних закладів.
3.3. Затвердити передавальні акти.
3.4. Закріпити за комунальним некомерційним підприємством “Центр

первинної медико�санітарної допомоги № 4” Деснянського району м. Ки�
єва на праві оперативного управління майно реорганізованих відповідно
до пункту 1 цього рішення амбулаторно�поліклінічних закладів.

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації):

4.1. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства
“Центр первинної медико�санітарної допомоги № 4” Деснянського райо�
ну м. Києва.

4.2. Привести свої розпорядження у відповідність до цього рішення.
5. Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської місь�

кої ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Деснян�
ською районною в місті Києві державною адміністрацією та за участю ме�
дичних працівників закладів охорони здоров’я, про які йдеться в цьому рі�
шенні, і громадськості в обов’язковому порядку провести громадське об�
говорення цього питання.

6. Ввести мораторій на скорочення медичних працівників закладів охо�
рони здоров’я, про які йдеться в цьому рішенні, та відчуження або пере�
профілювання майна цих закладів до завершення реформи системи охо�
рони здоров’я в м. Києві.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань гуманітарної політики та постійну комісію Київради
з питань власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальному підприємству “Київтранспарксервіс” 

на вул. Леніна, 55 у Дарницькому районі м. Києва для влаштування 
та експлуатації відкритої автостоянки з об’єктами транспортної 

інфраструктури
Рішення Київської міської ради № 212/9269 від 18 квітня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки кому�
нальному підприємству “Київтранспарксервіс” на вул. Леніна, 55 у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись
статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведен�

ня земельної ділянки комунальному підприємству “Київтранспарксервіс”
на вул. Леніна, 55 у Дарницькому районі м. Києва орієнтовною площею
0,27 га в короткострокову оренду на 5 років для влаштування та експлу�
атації відкритої автостоянки з об’єктами транспортної інфраструктури
згідно з планом�схемою (додаток до рішення) (К�20322).

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

Додаток
до рішення Київської міської ради 18.04.2013 № 212/9269

План�схема
до дозволу на розроблення проекту землеустрою

клопотання � від 04.10.2012 № К�20322
обліковий код � 90:222:033к
юридична/фізична особа � Комунальне підприємство “Київтранспарксервіс”
адреса земельної ділянки � м. Київ, р�н Дарницький, вул. Леніна, 55
вид землекористування � короткострокова оренда на 5 років
цільове призначення земельної ділянки � для влаштування та експлуатації відкритої автостоянки з об’єктами транспортної інфраструктури
орієнтовний розмір � 0,27 га
Зображення має графічний вигляд. Не наводиться.

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Ф. Герега

Про комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної 
медико�санітарної допомоги № 2” Голосіївського району м. Києва

Рішення Київської міської ради № 121/9178 від 17 квітня 2013 року
Відповідно до статей 104, 105, 106, 107 Цивільного кодексу України, статей 59, 78, 137 Господарського кодексу України, пункту 30

частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 1, 3, 7 Закону України “Про порядок про�
ведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві”, з метою
розмежування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги мешканцям міста Києва та більш ефективного вико�
ристання майна територіальної громади м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Реорганізувати шляхом злиття Центральну районну дитячу полікліні�

ку Голосіївського району м. Києва, поліклініку № 1 Голосіївського району
м. Києва та створити на їх майновій базі комунальне некомерційне під�
приємство “Центр первинної медико�санітарної допомоги № 2” Голосіїв�
ського району м. Києва та віднести його до сфери управління Голосіїв�
ської районної в місті Києві державної адміністрації.

2. Встановити, що комунальне некомерційне підприємство “Центр
первинної медико�санітарної допомоги № 2” Голосіївського району м.
Києва є правонаступником усіх прав та обов’язків реорганізованих від�
повідно до пункту 1 цього рішення амбулаторно�поліклінічних закла�
дів.

3. Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації:
3.1. Здійснити в установленому порядку організаційно�правові заходи

щодо виконання цього рішення.
3.2. Створити комісії з реорганізації шляхом злиття амбулаторно�полі�

клінічних закладів.
3.3. Затвердити передавальні акти.
3.4. Закріпити за комунальним некомерційним підприємством “Центр

первинної медико�санітарної допомоги № 2” Голосіївського району м. Ки�
єва на праві оперативного управління майно реорганізованих відповідно
до пункту 1 цього рішення амбулаторно�поліклінічних закладів.

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації):

4.1. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства
“Центр первинної медико�санітарної допомоги № 2” Голосіївського райо�
ну м. Києва.

4.2. Привести свої розпорядження у відповідність до цього рішення.
5. Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської місь�

кої ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Голосіїв�
ською районною в місті Києві державною адміністрацією та за участю ме�
дичних працівників закладів охорони здоров’я, про які йдеться в цьому рі�
шенні, і громадськості в обов’язковому порядку провести громадське об�
говорення цього питання.

6. Ввести мораторій на скорочення медичних працівників закладів охо�
рони здоров’я, про які йдеться в цьому рішенні, та відчуження або пере�
профілювання майна цих закладів до завершення реформи системи охо�
рони здоров’я в м. Києві.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань гуманітарної політики та постійну комісію Київради
з питань власності.

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

Про питання діяльності поліклініки № 2 Деснянського району м. Києва
Рішення Київської міської ради № 124/9181 від 17 квітня 2013 року

Відповідно до статей 104, 105, 106, 107, 108 Цивільного кодексу України, статей 59, 78, 137 Господарського кодексу України, пунк�
ту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 1, 3, 7 Закону України “Про порядок
проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві”, з метою
розмежування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги мешканцям міста Києва та більш ефективного вико�
ристання майна територіальної громади м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати поліклініку № 2 Деснянського району м. Києва шля�
хом перетворення її в комунальне некомерційне підприємство “Центр
первинної медико�санітарної допомоги № 2” Деснянського району м. Ки�
єва та віднести його до сфери управління Деснянської районної в місті
Києві державної адміністрації.

2. Встановити, що комунальне некомерційне підприємство “Центр пер�
винної медико�санітарної допомоги № 2” Деснянського району м. Києва є
правонаступником усіх прав та обов’язків реорганізованої відповідно до
пункту 1 цього рішення поліклініки № 2 Деснянського району м. Києва.

3. Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації:
3.1. Здійснити в установленому порядку організаційно�правові заходи

щодо виконання цього рішення.
3.2. Створити комісію з реорганізації поліклініки № 2 Деснянського

району м. Києва.
3.3. Затвердити передавальний акт.
3.4. Закріпити за комунальним некомерційним підприємством “Центр

первинної медико�санітарної допомоги № 2” Деснянського району м. Ки�
єва на праві оперативного управління майно реорганізованої поліклініки
№ 2 Деснянського району м. Києва.

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�

жавній адміністрації):
4.1. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства

“Центр первинної медико�санітарної допомоги № 2” Деснянського райо�
ну м. Києва.

4.2. Привести у відповідність до цього рішення свої розпорядження.
5. Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської місь�

кої ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Деснян�
ською районною в місті Києві державною адміністрацією та за участю ме�
дичних працівників закладів охорони здоров’я, про які йдеться в цьому рі�
шенні, і громадськості в обов’язковому порядку провести громадське об�
говорення цього питання.

6. Ввести мораторій на скорочення медичних працівників закладів охо�
рони здоров’я, про які йдеться в цьому рішенні, та відчуження або пере�
профілювання майна цих закладів до завершення реформи системи охо�
рони здоров’я в м. Києві.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань гуманітарної політики та постійну комісію Київради
з питань власності.

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

Про комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної 
медико�санітарної допомоги № 3” Деснянського району м. Києва

Рішення Київської міської ради № 123/9180 від 17 квітня 2013 року
Відповідно до статей 104, 105, 106, 107 Цивільного кодексу України, статей 59, 78, 137 Господарського кодексу України, пункту 30

частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 1, 3, 7 Закону України “Про порядок про�
ведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві”, з метою
розмежування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги мешканцям міста Києва та більш ефективного вико�
ристання майна територіальної громади м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати шляхом злиття поліклініку № 3 Деснянського району
м. Києва, амбулаторію лікарів загальної практики с. Биківня, створити на
їх майновій базі комунальне некомерційне підприємство “Центр первин�
ної медико�санітарної допомоги № 3” Деснянського району м. Києва та
віднести його до сфери управління Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації.

2. Встановити, що комунальне некомерційне підприємство “Центр
первинної медико�санітарної допомоги № 3” Деснянського району м.
Києва є правонаступником усіх прав та обов’язків реорганізованих від�
повідно до пункту 1 цього рішення амбулаторно�поліклінічних закла�
дів.

3. Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації:
3.1. Здійснити в установленому порядку організаційно�правові заходи

щодо виконання цього рішення.
3.2. Створити комісії з реорганізації шляхом злиття амбулаторно�полі�

клінічних закладів.
3.3. Затвердити передавальні акти.
3.4. Закріпити за комунальним некомерційним підприємством “Центр

первинної медико�санітарної допомоги № 3” Деснянського району м. Ки�
єва на праві оперативного управління майно реорганізованих відповідно
до пункту 1 цього рішення амбулаторно�поліклінічних закладів.

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації):

4.1. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства
“Центр первинної медико�санітарної допомоги № 3” Деснянського райо�
ну м. Києва.

4.2. Привести свої розпорядження у відповідність до цього рішення.
5. Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської місь�

кої ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Деснян�
ською районною в місті Києві державною адміністрацією та за участю ме�
дичних працівників закладів охорони здоров’я, про які йдеться в цьому рі�
шенні, і громадськості в обов’язковому порядку провести громадське об�
говорення цього питання.

6. Ввести мораторій на скорочення медичних працівників закладів охо�
рони здоров’я, про які йдеться в цьому рішенні, та відчуження або пере�
профілювання майна цих закладів до завершення реформи системи охо�
рони здоров’я в м. Києві.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань гуманітарної політики та постійну комісію Київради
з питань власності.

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

Про питання діяльності Центральної районної поліклініки 
Деснянського району м. Києва

Рішення Київської міської ради № 126/9183 від 17 квітня 2013 року
Відповідно до статей 104, 105, 106, 107, 108 Цивільного кодексу України, статей 59, 78, 137 Господарського кодексу України, пунк�

ту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 1, 4, 7 Закону України “Про порядок
проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві”, з метою
розмежування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги мешканцям міста Києва та більш ефективного вико�
ристання майна територіальної громади м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Реорганізувати Центральну районну поліклініку Деснянського райо�

ну м. Києва шляхом перетворення її в комунальне некомерційне підпри�
ємство “Консультативно�діагностичний центр” Деснянського району м.
Києва та віднести його до сфери управління Деснянської районної в місті
Києві державної адміністрації.

2. Встановити, що комунальне некомерційне підприємство “Консуль�
тативно�діагностичний центр” Деснянського району м. Києва є правона�
ступником усіх прав та обов’язків реорганізованої відповідно до пункту 1
цього рішення Центральної районної поліклініки Деснянського району м.
Києва.

3. Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації:
3.1. Здійснити в установленому порядку організаційно�правові заходи

щодо виконання цього рішення.
3.2. Створити комісію з реорганізації Центральної районної поліклініки

Деснянського району м. Києва.
3.3. Затвердити передавальний акт.
3.4. Закріпити за комунальним некомерційним підприємством “Кон�

сультативно�діагностичний центр” Деснянського району м. Києва на пра�
ві оперативного управління майно реорганізованої Центральної районної
поліклініки Деснянського району м. Києва.

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�

жавній адміністрації):
4.1. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства

“Консультативно�діагностичний центр” Деснянського району м. Києва.
4.2. Привести у відповідність до цього рішення свої розпорядження.
5. Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської місь�

кої ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Деснян�
ською районною в місті Києві державною адміністрацією та за участю ме�
дичних працівників закладів охорони здоров’я, про які йдеться в цьому рі�
шенні, і громадськості в обов’язковому порядку провести громадське об�
говорення цього питання.

6. Ввести мораторій на скорочення медичних працівників закладів охо�
рони здоров’я, про які йдеться в цьому рішенні, та відчуження або пере�
профілювання майна цих закладів до завершення реформи системи охо�
рони здоров’я в м. Києві.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань гуманітарної політики та постійну комісію Київради
з питань власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Про питання діяльності поліклініки № 1 
Деснянського району м. Києва

Рішення Київської міської ради № 125/9182 від 17 квітня 2013 року
Відповідно до статей 104, 105, 106, 107, 108 Цивільного кодексу України, статей 59, 78, 137 Господарського кодексу України, пунк�

ту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 1, 3, 7 Закону України “Про порядок
проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві”, з метою
розмежування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги мешканцям міста Києва та більш ефективного вико�
ристання майна територіальної громади м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати поліклініку № 1 Деснянського району м. Києва шля�
хом перетворення її в комунальне некомерційне підприємство “Центр
первинної медико�санітарної допомоги № 1” Деснянського району м. Ки�
єва та віднести його до сфери управління Деснянської районної в місті
Києві державної адміністрації.

2. Встановити, що комунальне некомерційне підприємство “Центр пер�
винної медико�санітарної допомоги № 1” Деснянського району м. Києва є
правонаступником усіх прав та обов’язків реорганізованої відповідно до
пункту 1 цього рішення поліклініки № 1 Деснянського району м. Києва.

3. Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації:
3.1. Здійснити в установленому порядку організаційно�правові заходи

щодо виконання цього рішення.
3.2. Створити комісію з реорганізації поліклініки № 1 Деснянського

району м. Києва.
3.3. Затвердити передавальний акт.
3.4. Закріпити за комунальним некомерційним підприємством “Центр

первинної медико�санітарної допомоги № 1” Деснянського району м. Ки�
єва на праві оперативного управління майно реорганізованої поліклініки
№ 1 Деснянського району м. Києва.

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації):

4.1. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства
“Центр первинної медико�санітарної допомоги № 1” Деснянського райо�
ну м. Києва.

4.2. Привести у відповідність до цього рішення свої розпорядження.
5. Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської місь�

кої ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Деснян�
ською районною в місті Києві державною адміністрацією та за участю ме�
дичних працівників закладів охорони здоров’я, про які йдеться в цьому рі�
шенні, і громадськості в обов’язковому порядку провести громадське об�
говорення цього питання.

6. Ввести мораторій на скорочення медичних працівників закладів охо�
рони здоров’я, про які йдеться в цьому рішенні, та відчуження або пере�
профілювання майна цих закладів до завершення реформи системи охо�
рони здоров’я в м. Києві.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань гуманітарної політики та постійну комісію Київради
з питань власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Про питання діяльності Центральної районної поліклініки 
Голосіївського району м. Києва

Рішення Київської міської ради № 119/9176 від 17 квітня 2013 року
Відповідно до статей 104, 105, 106, 107, 108 Цивільного кодексу України, статей 59, 78, 137 Господарського кодексу України, пунк�

ту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 1, 4, 7 Закону України “Про порядок
проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві”, з метою
розмежування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги мешканцям міста Києва та більш ефективного вико�
ристання майна територіальної громади м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Реорганізувати Центральну районну поліклініку Голосіївського райо�

ну м. Києва шляхом перетворення її в комунальне некомерційне підпри�
ємство “Консультативно�діагностичний центр” Голосіївського району м.
Києва та віднести його до сфери управління Голосіївської районної в міс�
ті Києві державної адміністрації.

2. Встановити, що комунальне некомерційне підприємство “Консульта�
тивно�діагностичний центр” Голосіївського району м. Києва є правонаступ�
ником усіх прав та обов’язків реорганізованої відповідно до пункту 1 цього
рішення Центральної районної поліклініки Голосіївського району м. Києва.

3. Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації:
3.1. Здійснити в установленому порядку організаційно�правові заходи

щодо виконання цього рішення.
3.2. Створити комісію з реорганізації Центральної районної поліклініки

Голосіївського району м. Києва.
3.3. Затвердити передавальний акт.
3.4. Закріпити за комунальним некомерційним підприємством “Кон�

сультативно�діагностичний центр” Голосіївського району м. Києва на пра�
ві оперативного управління майно реорганізованої Центральної районної
поліклініки Голосіївського району м. Києва.

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації):

4.1. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства
“Консультативно�діагностичний центр” Голосіївського району м. Ки�
єва.

4.2. Привести у відповідність до цього рішення свої розпорядження.
5. Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської місь�

кої ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Голосіїв�
ською районною в місті Києві державною адміністрацією та за участю ме�
дичних працівників закладів охорони здоров’я, про які йдеться в цьому рі�
шенні, і громадськості в обов’язковому порядку провести громадське об�
говорення цього питання.

6. Ввести мораторій на скорочення медичних працівників закладів охо�
рони здоров’я, про які йдеться в цьому рішенні, та відчуження або пере�
профілювання майна цих закладів до завершення реформи системи охо�
рони здоров’я в м. Києві.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань гуманітарної політики та постійну комісію Київради
з питань власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 28 травня 2013 року

Про ведення міського земельного кадастру
Рішення Київської міської ради № 194/9251 від 18 квітня 2013 року

Відповідно до Земельного кодексу України, законів України “Про оренду землі”, “Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності”, “Про землеустрій”, “Про оцінку земель”, “Про
столицю України — місто�герой Київ”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення вирішення питань переда�
чі (надання) земельних ділянок у власність або в користування із земель комунальної власності міста Києва, для встановлення міс�
ця розташування об’єктів землеустрою на території міста, їхніх меж, розмірів, правового статусу, визначення грошової оцінки зе�
мельних ділянок, здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності та для прийняття відповід�
них рішень органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Організувати ведення міського земельного кадастру — електрон�
ної (автоматизованої) геоінформаційної системи і бази даних, що за�
безпечує збирання, оброблення, аналіз, моделювання, постачання
геопросторових даних і відображає черговий стан використання та
охорони земель комунальної власності територіальної громади та ін�
ших земель міста Києва (далі — міський земельний кадастр) (А�20620).

2. Ведення міського земельного кадастру покласти на Департамент
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації).

3. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Забезпечити ведення міського земельного кадастру на основі
створеної за кошти міського бюджету автоматизованої системи про�
грамного комплексу “Кадастр”.

3.2 Забезпечити зберігання та відображення в міському земельно�
му кадастрі даних, внесених Департаментом земельних ресурсів вико�
навчого орану Київради (Київської міської державної адміністрації) до
автоматизованої системи програмного комплексу “Кадастр” до 1 січня
2013 року.

3.3. Забезпечити внесення до міського земельного кадастру при
організації землеустрою та здійсненні контролю за використанням і
охороною земель комунальної власності територіальної громади міста
Києва інформації (даних) про:

земельні ділянки, право комунальної власності територіальної гро�
мади міста на які зареєстровано в установленому законом порядку;

земельні ділянки, передані рішеннями Київської міської ради у
власність чи користування та щодо яких Київською міською радою
прийнято рішення про їх продаж, в тому числі на конкурентних засадах
(аукціонах);

договори оренди та купівлі�продажу земельних ділянок, орендодав�
цями та продавцями яких є Київська міська рада;

нормативну грошову оцінку земель відповідно до рішень Київської
міської ради про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земель міста;

рішення Київської міської ради про затвердження програм викорис�
тання та охорони земель міста, розвитку зеленої зони та концепції
формування зелених насаджень міста, а також про інші рішення Київ�
ської міської ради, що визначають правовий режим земель міста;

матеріали інвентаризації земель міста, проведеної на виконання
Постанови Верховної Ради України “Про земельну реформу”, рішень
Київської міської ради та її виконавчого органу з питань земельної ре�
форми;

об’єкти землеустрою, суб’єкти земельних відносин та документа�
цію із землеустрою;

клопотання (заяви) фізичних і юридичних осіб щодо надання Київ�
ською міською радою дозволів на розроблення документації із земле�

устрою щодо передачі (надання) земельних ділянок у власність чи ко�
ристування на підставі відповідної документації із землеустрою;

інші дані, що відповідно до законодавства визначають правовий ре�
жим використання та охорони земель.

4. Встановити, що технічне і технологічне забезпечення ведення
(адміністрування) міського земельного кадастру здійснює комунальне
підприємство, підпорядковане Департаменту земельних ресурсів ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).

5. Встановити, що Департамент земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) розглядає документацію із землеустрою та за результатами її роз�
гляду готує проекти рішень Київської міської ради з урахуванням да�
них міського земельного кадастру.

6. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити:

6.1. Взаємодію з органами державної реєстрації прав, утвореними
Міністерством юстиції України в місті Києві, та Державним агентством
земельних ресурсів України і його територіальним органом у місті Ки�
єві щодо обміну інформацією про речові права на земельні ділянки.

6.2. Взаємодію з органами державної податкової служби щодо на�
дання інформації з міського земельного кадастру для вирішення пи�
тань нарахування та справляння плати за землю в місті Києві.

6.3. Надання довідок про розмір нормативної грошової оцінки зе�
мельних ділянок за результатами розрахунку відповідно до рішень Ки�
ївської міської ради про затвердження технічної документації з норма�
тивної грошової оцінки земель міста Києва.

6.4. Забезпечити підключення та доступ до автоматизованої систе�
ми ПК “Кадастр” із можливістю перегляду в онлайн режимі (режимі ре�
ального часу) даних міського земельного кадастру працівникам відді�
лу забезпечення діяльності постійної комісії Київради з питань земель�
них відносин, містобудування та архітектури, які будуть визначені та
затверджені розпорядженням заступника міського голови — секретаря
Київради.

7. Рекомендувати органам державної податкової служби використо�
вувати інформацію міського земельного кадастру при нарахуванні та
справлянні плати за землю в місті Києві.

8. Офіційно оприлюднити це рішення шляхом опублікування у газе�
ті Київської міської ради “Хрещатик”.

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

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року
№ 832/7068 “Про міський конкурс проектів та програм розвитку 

місцевого самоврядування”
Рішення Київської міської ради № 115/9172 від 17 квітня 2013 року

Відповідно до Конституції України, законів України “Про органи самоорганізації населення”, “Про місцеве самоврядування в
Україні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року
№ 832/7068 “Про міський конкурс проектів та програм розвитку місцево�
го самоврядування” такі зміни:

1.1. У преамбулі слова та цифри “рішення Київської міської ради від
22.12.2006 № 602/659 “Про затвердження Програми сприяння місцевому
самоврядуванню, підтримки діяльності органів самоорганізації населення
та місцевих ініціатив у м. Києві на 2007—2011 роки” замінити словами та
цифрами “рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року
№ 842/7078 “Про затвердження міської комплексної програми “Сприяння
місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м.
Києві на 2012—2016 рр.”.

1.2. У пунктах 2, 3 слова “Головному управлінню з питань внутрішньої
політики та зв’язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)” замінити словами “Де�
партаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)”.

1.3. У пункті 3 слова “Головному фінансовому управлінню виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”
замінити словами “Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)”.

2. Затвердити зміни до Положення про міський конкурс проектів та про�
грам розвитку місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Київ�
ської міської ради від 15 грудня 2011 року № 832/7068, що додаються.

3. Це рішення Київської міської ради офіційно оприлюднити в газеті
Київської міської ради “Хрещатик”.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжна�
родних зв’язків та інформаційної політики.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Додаток
до рішення Київської міської ради

17.04.2013 № 115/9172

Зміни до Положення
про міський конкурс проектів та програм розвитку 

місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Київської міської ради 
від 15 грудня 2011 року № 832/7068

1. У тексті Положення слова “Головне управління з питань внутрішньої по�
літики та зв’язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)” у всіх відмінках замінити словами
“Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)” у відповідних відмінках.

2. В абзаці другому розділу 1 слова “які фінансуються” замінити сло�
вами “які будуть фінансуватися”.

3. Розділ 3 викласти у такій редакції:
“3. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРСУ
Для організації та проведення Конкурсу розпорядженням виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
створюється конкурсна комісія та затверджується її склад.

До складу конкурсної комісії входять за посадою: голова Київської
міської державної адміністрації, заступники голови Київської міської дер�
жавної адміністрації, голова постійної комісії Київради з питань місцевого
самоврядування, регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної по�
літики (за згодою), директор Департаменту суспільних комунікацій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації), директор Департаменту економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації), голови районних в місті Ки�
єві державних адміністрацій.

До складу комісії можуть включатися депутати Київської міської ради
(за згодою).

З метою організаційного забезпечення проведення Конкурсу конкурс�
на комісія:

затверджує план здійснення необхідних організаційно�технічних захо�
дів для проведення Конкурсу та контролює його виконання;

розглядає питання, пов’язані з реєстрацією учасників Конкурсу;
визначає пріоритетні напрямки проектів та програм;
реєструє заяви про участь в Конкурсі та інші необхідні документи;
розглядає документи, підготовлені учасниками Конкурсу;
аналізує можливі соціально�економічні наслідки реалізації проектів,

поданих на Конкурс, визначає їх інноваційний потенціал, наявність чітко�
го плану та механізмів реалізації завдань проектів та програм з урахуван�
ням досвіду органів самоорганізації населення щодо розв’язання місце�
вих проблем;

вивчає наявність якісних та кількісних критеріїв оцінки успішності ре�
алізації відповідного проекту або програми, їх фінансово�економічне об�
ґрунтування;

здійснює порівняльний аналіз проектів та програм учасників Конкурсу,
оцінює їх та готує відповідні висновки;

визначає та затверджує переможців Конкурсу, приймає рішення про
фінансування проектів та програм;

узагальнює інформацію щодо проектів та програм учасників Конкурсу;
здійснює моніторинг реалізації проектів та програм;
має право залучати до роботи конкурсної комісії представників Київ�

ської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адмі�
ністрацій, органів самоорганізації населення, незалежних експертів, на�
уковців.”.

4. Абзац четвертий пункту 3 розділу 5 викласти у такій редакції:
“� якісні та кількісні критерії оцінки успішності реалізації відповідного

проекту або програми.”.
5. Пункт 4 розділу 5 викласти у такій редакції:
“4. Проект та програма мають бути подані на Конкурс у визначені тер�

міни.
Невідповідність проекту чи програми, поданих на Конкурс, умовам

Конкурсу є підставою для відмови у їх розгляді.”.
6. Розділи 6, 7 викласти у такій редакції:
“6. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
Підставою для проведення Конкурсу є це рішення Київської міської ра�

ди та відповідне розпорядження виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) про проведення Конкурсу.

Офіційне повідомлення про проведення, категорії проектів, умови,
терміни та результати Конкурсу публікуються в засобах масової інформа�
ції комунальної форми власності та розміщуються на офіційній WEB�сто�
рінці Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Заявки та інші документи, передбачені умовами Конкурсу, подаються
учасниками до Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

7. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ
Конкурсна комісія проводить експертизу проекту або програми, ре�

зультати якої відображаються в протоколі. На підсумковому засіданні кон�
курсна комісія розглядає кожен проект або програму з рецензіями та екс�
пертними висновками і приймає рішення про визначення переможців
Конкурсу.

Кількість переможців Конкурсу за категоріями визначається конкурс�
ною комісією.

Рішення конкурсної комісії оформляється підсумковим протоколом.
Переможцеві Конкурсу надсилається угода щодо реалізації проекту або
програми.

Фінансові ресурси Конкурсу розподіляються серед переможців Кон�
курсу за категоріями і в обсягах, визначених конкурсною комісією.”.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Про внесення змін до міської цільової програми “Соціальне партнерство” 
на 2011—2015 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради 

від 17 лютого 2011 року № 23/5410
Рішення Київської міської ради № 145/9202 від 17 квітня 2013 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської
міської ради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 “Про бюджет міста Києва на 2013 рік”, з метою вирішення питань фінансової під�
тримки громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування, та проведення загальноміських заходів з нагоди від�
значення державних свят, визначних дат Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до розділів I, IV, V міської цільової програми “Соціаль�
не партнерство” на 2011—2015 роки, затвердженої рішенням Київської
міської ради від 17 лютого 2011 року № 23/5410 (із змінами та доповнен�
нями), а саме викласти їх у новій редакції згідно з додатками до цього рі�
шення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київської міської ради з питань гуманітарної політики.

Заступник міського голови —
секретар Київської міської ради

Г. Герега

Додаток № 1
до рішення Київської міської ради

17.04.2013 № 145/9202

I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
ПАСПОРТ

Загальна характеристика міської цільової програми “Соціальне партнерство” 
на 2011—2015 роки

Про присвоєння звання 
“Почесний громадянин міста Києва” Вантуху М. М.

Рішення Київської міської ради № 304/9361 від 22 травня 2013 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 24 лютого 2005 року № 122/2698 “Про внесення змін до рішення Київради від

01.06.2000 № 141/862 “Про встановлення звання “Почесний громадянин міста Києва” та заохочувальних відзнак Київського місько�
го голови” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. За визначні особисті заслуги у соціально�економічному та культур�
ному розвитку столиці України — міста Києва, активну громадську діяль�
ність присвоїти звання “Почесний громадянин міста Києва” Вантуху Ми�
рославу Михайловичу — Герою України, генеральному директору — ху�
дожньому керівнику Національного заслуженого академічного ансамблю
танцю України імені Павла Вірського, голові Національної хореографічної
спілки України, народному артисту Української РСР, народному артисту

Російської Федерації, лауреату Державної премії України імені Т. Шев�
ченка.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжна�
родних зв’язків та інформаційної політики.

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

1. Ініціатор розроблення Програми Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2. Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої влади
про затвердження Програми

Пункту 1.2 протоколу доручень, напрацьованих під час наради з запровадження програмно'
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів у місті Києві 28 жовтня 2010 року

3. Розробник Програми Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4. Співрозробники Програми '

5. Замовник (відповідальний
виконавець) Програми

Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6. Учасники (співвиконавці)
Програми

Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський Центр роботи з
жінками, районні в місті Києві державні адміністрації, Департамент освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

7. Термін реалізації Програми 2011 ' 2015 роки

7.1. Етапи виконання Програми I етап II етап

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

13273,7 тис. грн 60855,6 тис. грн 46474,5 тис. грн 41427,0 тис. грн 41516,0 тис. грн

8. Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні Програми

Бюджет міста Києва

9. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
програми, всього 
В тому числі:

204546,8 тис. грн

9.1. Коштів бюджету міста Києва

Коштів інших джерел

203546,8 тис. грн

1000,0 тис. грн 

Міська цільова програма “Соціальне партнерство” на 2011—2015 роки
(далі — Програма) розроблена на виконання чинного законодавства та
спрямована на реалізацію положень Конституції України, законів України,
Указів президента України, рішень Уряду і Київської міської влади.

Законодавчим підґрунтям розроблення Програми є:
Закони України:
“Про об’єднання громадян” від 16 червня 1992 року № 2460�XII;
“Про столицю України — місто�герой Київ” від 15 січня 1999 року

№ 401�XIV;
“Про внесення змін до Закону України “Про столицю України — місто�

герой Київ” від 7 вересня 2010 року № 2500�IV;
“Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року

№ 280/97�ВР;
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22

жовтня 1993 року № 3551�XII;
“Про увічнення перемоги у Великій вітчизняній війні 1941—1945 років”

від 20 квітня 2000 року № 1684�III;
“Про жертви нацистських переслідувань” від 23 березня 2000 року

№ 1584�III;
“Про соціальний захист дітей війни” від 18 листопада 2004 року

№ 2195�IV;
“Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших гро�

мадян похилого віку” від 16 грудня 1993 року № 3721�XII;
“Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” 21 березня

1991 року № 875�XII;
“Про благодійництво та благодійні організації” від 16 вересня 1997 ро�

ку № 531/97�ВР;
“Про попередження насильства в сім’ї” від 15 листопада 2001 року

№ 2789�III;
“Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” від 8

вересня 2005 року № 2866�IV;
“Про забезпечення організаційно�правових умов соціального захисту

дітей�сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” від 13 січня
2005 року № 2342�IV;

“Про реабілітацію інвалідів в Україні” від 6 жовтня 2005 року № 2961�IV;
“Про соціальні послуги” від 19 червня 2003 року № 966�IV;
“Про донорство крові та її компонентів” від 23 червня 1995 року

№ 239/95�ВР;
“Про Товариство Червоного Хреста України” 28 листопада 2002 року

№ 330�IV;
“Про оренду державного та комунального майна” від 10 квітня 1992

року № 2269�XII;
“Про державні цільові програми” від 18 березня 2004 року № 1621.
Акти Президента України:
“Про День партизанської слави” від 30 жовтня 2001 року № 1020/2001;
“Про День вшанування учасників бойових дій на території інших дер�

жав” від 11 лютого 2004 року № 180/2004;
“Про День захисника Вітчизни” від 23 лютого 1999 року № 202/99;
“Про День матері” від 10 травня 1999 року № 489/99;
“Про День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні” від 17

листопада 2000 року № 1245/2000;
“Про заснування довічних державних стипендій для учасників бойових

дій у період Великої Вітчизняної війни 1941—1945 років” від 17 травня
2000 року № 689/2000.

“Про Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної
залози” від 17 січня 2005 року № 42/2005;

“Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої
влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”
від 26 липня 2005 року № 1135/2005;

“Про відзначення Міжнародного жіночого дня” від 14 лютого 2002 ро�
ку № 33/2002�рп;

“Про розвиток соціального діалогу в Україні” від 29 грудня 2005 року
№ 1871/2005;

“Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов
для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями” від 18
грудня 2007 року № 1228/2007;

“Про Міжнародний день інвалідів в Україні” від 27 листопада 1993 ро�
ку № 566/93;

“Про першочергові заходи щодо поліпшення становища осіб з вадами
зору” від 2 березня 2009 року № 113/2009;

“Про заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення со�
ціальної, медичної та трудової реабілітації інвалідів” від 27 грудня 2005
№ 1845/2005.

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України:
розпорядження “Про схвалення Концепції сприяння органами виконав�

чої влади розвитку громадянського суспільства” від 21 листопада 2007
року № 1035�р;

розпорядження “Про затвердження плану додаткових заходів щодо
створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізич�
ними можливостями” від 3 листопада 2005 року № 444�р;

постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1997 № 1066 “Про
щорічне відзначення Міжнародного дня громадян похилого віку”;

постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 80 “Про
затвердження Порядку надання інвалідам та дітям�інвалідам реабілітацій�
них послуг”.

Наказ Міністерства економіки України “Про затвердження методичних
рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм,
моніторингу та звітності про їх виконання” від 4 грудня 2006 року № 367.

Рішення Київської міської ради IV сесії VI скликання “Про порядок роз�
роблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті
Києві” від 29 жовтня 2009 року № 520/2589.

Програма спрямована на реалізацію державної політики впроваджен�
ня ефективного механізму налагодження комунікацій та створення спри�
ятливих умов для розвитку громадянського суспільства, поширення і роз�
витку соціального партнерства між виконавчим органом Київської міської
ради (Київською міською державною адміністрацією), районними дер�
жавними адміністраціями та громадою через громадські і благодійні ор�
ганізації жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських пе�
реслідувань, дітей війни міста Києва.

На основі цієї Програми здійснюватиметься прийняття загальноміських
рішень з метою реалізації державної соціального партнерства, а саме:

— взаємодії між виконавчим органом Київської міської ради (Київською
міською державною адміністрацією), районними державними у місті Ки�
єві адміністраціями та громадськими і благодійними організаціями жінок,
інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, ді�
тей війни у вирішенні питань захисту інвалідів, ветеранів війни та праці,
жертв нацистських переслідувань, дітей війни;

— надання благодійним та громадським організаціям жінок, інвалідів,
ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань та дітей війни
фінансової підтримки на оплату оренди приміщень, комунальних послуг,
обладнання та іншого майна для здійснення їх статутних завдань;

— здійснення позитивних дій щодо забезпечення рівних прав та мож�
ливостей жінок і чоловіків;

— проведення у місті Києві загальноміських заходів із відзначення дер�
жавних свят та визначних дат, соціальних акцій;

— надання соціальних послуг установами, закладами, створеними міс�
цевими органами влади, та здійснення заходів з запобігання насильству
в сім’ї.

У попередні роки у місті Києві послідовно реалізувалась соціальна по�
літика, направлена на підтримку громадських організацій, діяльність яких
має соціальне спрямування; реалізацію забезпечення рівних прав та мож�
ливостей жінок і чоловіків; організацію проведення у місті Києві загально�
міських заходів із відзначення державних свят та визначних дат, та вико�
нання особливих, притаманних столиці України, функцій.

Результатом впровадження цих заходів стала належна організація за�
безпечення надання фінансової допомоги та реальна підтримка міських
громадських організацій; проведення на належному організаційному рів�
ні загальноміських заходів з нагоди відзначення державних свят, визнач�
них дат; формування гендерної культури; подолання стереотипів щодо
ролі та місця жінки у сім’ї і суспільстві; проведення інформаційно�просвіт�
ницької роботи з питань ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою
статі; утвердження духовних цінностей.

Заступник міського голови — секретар Київської
міської ради

Г. Герега
Продовження в наступному номері
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Польське кіновідкриття року
та "свіжа українська кров"
У столичних кінотеатрах презентують фестивальне кіно
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

Сьо одні в Києві старт є
фестиваль "Дні Польсь о о
Кіно", на я ом по аж ть
сім ращих польсь их стрі-
чо , створених протя ом
останніх двох ро ів. Серед
них — артина "У темряві",
номінована на премію "Ос-
ар" ате орії "Най ра-
щий фільм іноземною мо-
вою". А с часне вітчизняне
іно молодих режисерів
лядачі мають змо пере-
лян ти збірці орот о-
метражо "Нова раїнсь а
хвиля".

Восьмі "Дні Польського Кіно" від�

криє картина Піотра Тшаскальсько�

го "Мій велосипед" (28 травня о
17.00), яку киянам представить по�

чесний гість фестивалю, член Асоці�

ації незалежного кіно і телебачення

та Європейської кіноакадемії Марта

Ларисса Плучинська. У центрі стріч�

ки — зворушлива родинна оповідь, в

якій троє родичів�чоловіків під час

подорожі зближуються, згадують

дитинство і юність та пробачають

один одному образи. Польська кіно�

академія вже назвала стрічку "Мій

велосипед" відкриттям року.

Також у програмі фестивалю —

драма Агнєшки Холланд "У темряві"
(2 червня о 16.00) про майстра львів�

ських каналізаційних мереж Лео�

польда, що у 1942 році врятував від

німців понад 10 євреїв. У 2012 році

стрічка була номінована від Польщі

на "Оскар". Любителям мелодрам

пропонують переглянути картину

"Уяви лишень!" Анджея Якімовського

(30 травня о 16.30) про нестандартні

прийоми лікаря для сліпих, фільм

про гріховне кохання брата й сестри

"Не соромлячись" Філіпа Марчев�

ського (1 червня о 17.00) та романтич�

ну комедію Єжи Штура "Любовні іс�
торії" (31 травня о 16.30). Чоловікам

має сподобатися політичний трилер

"Кріт" Рафаеля Лєвандовського (29
травня о 16.30), в якому герой нама�

гається довести, що його батька не�

справедливо звинуватили у зраді.

Окрім ігрового кіно, поляки пред�

ставляють і документальну стрічку

"Віртуальна війна" Яцека Блавута (3

червня о 17.10) про повітряні баталії

на симуляторах польотів. А карти�

ною закриття стане історична драма

"Польська Сибіріада" Януша Заор�

ського (4 червня о 16.00), яку гляда�

чам презентує частина творчої гру�

пи. Стрічка оповідає драматичну до�

лю Яна Долини та його родини, які

змушені протистояти жорстокому

НКВС та нелюдським умовам ра�

дянського табору.

Фільми демонструватимуться з

DVD з українськими субтитрами.

Шанувальники вітчизняного кіне�

матографа зможуть оцінити збірку

короткометражних фільмів "Україн�

ська нова хвиля" від Національного

центру Довженка. В програму дов�

жиною 109 хвилин увійшли сім стрі�

чок, створених українськими режи�

серами�дебютантами впродовж 2012

року. Більшість з них порушують ак�

туальні проблеми сучасної України.

Серед решти варто відзначити "День
Незалежності" Антоніни Ноябрьової

(Гран�прі національного конкурсу

МКФ "Молодість�42"), що показує,

як неприкаяна сучасна молодь свят�

кує День Незалежності; "Бороду"
Дмитра Сухолиткого�Собчука (приз

за кращий сценарій фестивалю "Від�

крита ніч") про одинокого старого,

чия дочка вийшла заміж за іноземця

й залишила Батьківщину, та "Дорогу"
Максима Ксьонди про "непотрібно�

го" родичам хлопця, який на спір

причепився до автобуса і на інвалід�

ному візку проїхав від Харкова до

Полтави.

"Дні Польського Кіно"
Коли: 28 травня — 4 червня

Де: кінотеатр "Кінопалац", вул.

Інститутська, 1, тел. (044)490�70�60

Вартість квитків: 25 грн.

"Українська нова хвиля"
Коли: з 30 травня

Де: кінотеатр "Київ", вул. В. Ва�

сильківська, 19, тел.(044) 234�73�81

Вартість квитків: 40 грн
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Відповіді на сканворд 

Корот ометраж а "День Незалежності" мин ло о ро отримала Гран-прі національно о он рс МКФ "Молодість-42"

"Дні Польсь о о Кіно" розпочне звор шлива оповідь "Мій велосипед",
присвячена примиренню чолові ів в родині

Стріч а "Уро и раїнсь ої" по аз є драматичне охання молодої вчитель и і
хлопця-шахтаря

ОГОЛОШЕННЯ орендодавця (Балансо трим вача) — Інстит т
ібернети и імені В.М. Гл ш ова НАН У раїни про намір передати в
оренд державне майно, щодо я о о надійшла заява (Розпорядження
Президії НАН У раїни № 327 від 13.05.2013 р.)

Заяви про оренд на об'є т приймаються протя ом 10 робочих днів після оп блі вання
о олошення.

Адреса: 03680, МСП, м. Київ-187, проспе т А адемі а Гл ш ова, 40, тел./фа с 526-22-19.

Умови: ладення до овор оренди за типовим зраз ом НАН У раїни; відш од вання витрат
Балансо трим вач на тримання орендовано о приміщення, відш од вання подат на землю,
відш од вання витрат за незалежн оцін вартості майна; страх вання майна на весь термін
оренди на ористь "Орендодавця".

Корольов Ві тор Михайлович, що зареєстрований за адресою: м. Київ, пр-т
П. Гри орен а, 21, в. 271, необхідно з'явитися 30 травня 2013 р. о 9.00 до
Дарниць о о районно о с д м. Києва ( м. Київ, в л. Кошиця, 5-а, зал № 209),
для часті в с довом засіданні по цивільній справі за позовом ПАТ БАНК КІПРУ
до Корольова Ві тора Михайловича про стя нення забор ованості.

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

У випад неяв и відповідач зобов'язаний повідомити с д про причини своєї
неяв и.

С ддя Н.О. Киричен о

Київсь а місь а державна адміністрація
повідомляє, що за рез льтатами он рс із зал чення інвестора до
реалізації інвестиційно о прое т б дівництва об'є тів транспортної
інфрастр т ри, дорожньо о сервіс на в л. Сорт вальній, 24
Дарниць ом районі переможцем визначено ТОВ "СІТІКОМФОРТГРУП".
Рез льтати затверджені розпорядженням Київсь ої місь ої державної
адміністрації від 18.05.2013 № 724.

Київсь а місь а державна адміністрація

повідомляє, що за рез льтатами он рс із зал чення інвестора до

б дівництва м льтисервісної інформаційно-теле ом ні аційної інфра-

стр т ри м. Києва переможцем визначено ТОВ "СІНЕРГІЯ-ТЕЛЕКОМ".

Рез льтати затверджені розпорядженням Київсь ої місь ої державної

адміністрації від 24.05.2013 № 788.

Андресян Лариса Юріївна, Андресян Христина Ваз енівна, що зареєстровані за адресою:
м. Київ в л. Рев ць о о 44 в. 304, необхідно з'явитися 30 травня 2013 ро р. об 11.00 до
Дарниць о о районно о с д м. Києва (м. Київ, в л. Кошиця, 5-а, зал № 209) для часті в
с довом засіданні по цивільній справі за позовом ЖБК РОМАШКА - 3 до Андресян Лариси
Юріївни, Андресян Христини Ваз енівни про стя нення забор ованості за спожиті житло-
ом нальні посл и.
У разі неяв и до с д справ б де роз лян то по с ті за наявними справі матеріалами

вашої відс тність в поряд ст. 169, ч. 4 ЦПК У раїни.
У випад неяв и відповідачі зобов'язані повідомити с д про причини своєї неяв и.
С ддя Н.О. Киричен о

6 червня 2013 ро о 13.30 О р жним адміністративним с дом міста
Києва с ладі с дді Саніна Б. В. за адресою: м. Київ, в л. Командарма
Каменєва, 8, орп. 1, зал с дово о засідання № 69, сл хатиметься
адміністративна справа № 826/5674/13-а за позовом ФО-П Христюшина
Костянтина Ми олайовича до Київсь ої місь ої ради, треті особи: Головне
правління вн трішньої тор івлі та поб тово о обсл ов вання населення
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (КМДА), КП "Рі о", ТОВ "Кофе та
р асани", ТОВ "Мер рій-11", про визнання нечинним п н т 2.1 рішення
Київсь ої місь ої ради від 28 люто о 2013 ро № 97/9154.

Под орб нсь ий Борис Веніамінович, що зареєстрований за адресою: м. Київ,
в л. Вишня івсь а, 13, в. 47, необхідно з’явитися 30 травня 2013 р. об 11.30 до
Дарниць о о районно о с д м. Києва (м. Київ, в л. Кошиця, 5-а, зал №209),
для часті в с довом засіданні по цивільній справі за позовом ПАТ ЕРСЕТЕ БАНК
до Под орб нсь о о Бориса Веніаміновича про стя нення забор ованості.

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

У випад неяв и відповідач зобов’язаний повідомити с д про причини своєї
неяв и.

С ддя Н.О. Киричен о

При оць а Ві торія Леонідівна, При оць ий Стефан Леонідович, зареєстровані за адресою:
м. Київ, в л. Княжий Затон, б. 2-Б, в. 168, ви ли аються в я ості відповідачів Дарниць им
районним с дом м. Києва в с дове засідання, я е відб деться 4 червня 2013 ро о 14.30 по
цивільній справі за позовом Маци Юрія Йосиповича до При оць ої Ві торії Леонідівни,
При оць о о Стефана Леонідовича, треті особи: ВГіРФО Дарниць о о район м. Києва, Сл жба
справах дітей Дарниць о о район м. Києва про визнання осіб та ими, що втратили право
орист вання житловим приміщенням та зобов'язання вчинити дії.
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.
C ддя Л.К. Леонтю

Солом'янсь ий районний с д
міста Києва (м. Київ, в л. М. Кри-
воноса, 25, аб. 29) ви ли ає на
27.05.13 на 12.00 Хечибабяна
Ашота Гаре іновича я відповідача
цивільній справі №760/4440/ 13-

ц (№2-2162/13) за позовом ПАТ
"КБ "Праве с Бан " до Хечибабяна
Ашота Гаре іновича про стя нення
забор ованості.
У разі неяв и справ б де роз-

лян то за відс тності відповідача.
С ддя Коробен о С.В.

Печерсь ий районний с д
м. Києва ви ли ає Святин Ірин
Іванівн в с дове засідання я від-
повідача справі №757/7118/13-ц
за позовом ПАТ "Дельта Бан " до
Святини Ірини Іванівни про стя -
нення забор ованості за редит-
ним до овором № 135/ПВ-07 від
26.02.2007 — о 10.30 4 червня
2013 ро , що відб деться за
адресою: м. Київ, в л. Хрещати ,
42-а, аб. 36, с ддя Пилаєва М.К.
Пропон ємо подати всі раніше

не подані до ази.
Ви зобов'язані повідомити с д

про причини неяв и.

Деснянсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає відповідачів Петровсь о о І оря Анд-
рійовича, Тетровсь Тетян Іванівн , я і діють
в своїх інтересах та інтересах неповнолітньо о
Петровсь о о Дениса І оровича на роз ляд ци-
вільної справи за позовом Петровсь о о А.Т.,
Петровсь ої В.А., Петровсь о о Р.А. до Петров-
сь о о І.А., Петровсь ої Т.І., я і діють в своїх ін-
тересах та неповнолітньо о Петровсь о о Д.І.,
треті особи: Деснянсь ий районний відділ Дер-
жавної мі раційної сл жби У раїни в м. Києві,
Ор ан опі и і пі л вання Деснянсь ої районної в
м. Києві державної адміністрації визнання осіб
та ими, що втратили право на орист вання
житловим приміщенням.

Роз ляд справи відб деться 18.06.2013р. о
10.30 в приміщенні Деснянсь о о районно о
с д м. Києва (02225, пр. Мая овсь о о, 5-В,
аб. 17). С ддя Шевч О.П.
В разі неяв и відповідача в с дове засідан-

ня справ б де роз лян то без її часті.

Втрачено свідоцтво про право власності на житло, видане

Дніпровсь ою райдержадміністрацією м. Києва 15.06.1993 р.

за адресою: в л. Жмачен а, 12, в. 224 на ім'я Сірен а Михайла

Івановича та Сірен а Івана Івановича вважати недійсним.

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

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2013 РІК
22094

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

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

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

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї

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 23.05.2013 № 628 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 червні 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 червня 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

ПАТ “Київенер о”

№
Наймен вання
об'є та оренди

Реєстровий
номер май-

на

За альна
площа,
м2

Вартість май-
на за неза-
лежною оцін-
ою, рн на

31.03.2013 р

Ма си-
мально

можливий
стро
оренди

Мета ви ористання

1
орп. 1/1-2, 2 по-
верх, ім. №215

05417176.1.
АААДЖЕ215

68,9 318380,00 до 3 ро ів
для розміщення офісних

приміщень

2
частина приміщен-
ня хол на 1 повер-

сі, орп. 1/1-2

05417176.1.
AAA ДЖЕ215

1,00 4633,33 до 3 ро ів
для розміщення тор ово-
о автомат , що відп с-
ає продовольчі товари

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача Данчен а Оле сандра
Петровича цивільній справі за позовом П блічно о а ціонерно о товариства А ціонерний
омерційний бан "Ар ада" до Данчен а Оле сандра Петровича про розірвання до овор та
звернення стя нення на предмет іпоте и, роз ляд я ої відб деться 4 червня 2013 ро об
11.00, в приміщенні Печерсь о о районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Хрещати ,
42-А, аб. 17.

Роз'яснюємо, що разі неяв и в с дове засідання без поважних причин або не
повідомлення с д про причини неяв и, справ б де роз лян то за вашої відс тності на
підставі наявних в справі до азів.

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни з оп блі ванням о олошення про ви ли відповідач
вважається повідомленим про час та міси, роз ляд справи.

С ддя Бортниць а В.В.
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Спортивні новини

Спортивне життя. “Пробіг під каштанами” знову
здивував
У неділю Хрещати перетворився на свят овий спортивний майданчи .

У самом центрі столиці всі охочі мо ли дол читися до однієї з найтрива-
ліших ле оатлетичних традицій — “Пробі під аштанами”. Захід прохо-
дить вже в 21-й раз, одна щоро не припиняє див вати. Цьо о раз
приводом для ордості стала іль ість часни ів — понад 13 тис. атлетів
з олосилися пробі ти під аслом “Заради життя”. Засл жені на ороди,
цінні та орисні призи для здорово о й спортивно о способ життя отри-
мали переможці ожної ате орії. В зма аннях чолові ів інтри а збері ала-
ся майже до фініш . Перше та др е місця відділяли лише 2 се нди. У
підс м дистанцію 5 м першим подолав Оле сандр Ж линсь ий
(Хмельниць а обл.) з рез льтатом— 14 хв. 13 с. а одраз ж за ним фініш-
н прям перетн в иянин Р слан Пєчні ов. У зма аннях жіно рівних не
б ло Валерії Зінчен о з Полтавсь ої області, її час становив 16 хв. 49 с. У
забі для візочни ів, я і долали с орочен дистанцію, перемо здоб в
Іван Замі а з Криво о Ро . Та ож перше в рам ах спортивно-бла одій-
но о “Пробі під аштанами” відб лися зма ання для наймолодших час-
ни ів, я і по и що самі не вміють ходити — діто від 6 до 18 місяців. Не-
мовлята “пробі ли” в ход н ах по спеціальній трасі завдовж и 10 метрів

Футбол. Олег Блохін ставить на українців
Цими вихідними матчами 30- о т р завершилась вітчизняна пер-

шість з ф тбол . Столичне “Динамо” вдало завершило сезон перемо-
ою над а тсайдером зма ань запорізь им “Метал р ом” — 3:0. У и-
ян відзначилися Андрій Ярмолен о та двічі — Артем Кравець. Одна
попри вдалий рез льтат наставни “Динамо” Оле Блохін назвав цьо-
орічний сезон провальним. “Ставилося завдання посісти др е місце.
Я що ми не ви онали це завдання, значить, сезон можна вважати
провальним. Давалася можливість проявити себе вели ій іль ості
равців. Хтось с ористався цим, хтось – ні. Нама алися зміш вати за-
р біжних ф тболістів і наших. Знов щось виходило, а щось і ні. З
наст пно о сезон більше час б демо надавати зв’яз ам, б демо на-
равати різноманітні омбінації. Я попросив президента л б п ва-
ти равців тіль и найвищо о рівня, ідних вист п в иївсь ом “Дина-
мо”. Краще я б д ставити молодих раїнців, ніж середніх європей-
сь их ф тболістів," – зазначив Оле Блохін. Разом із тим ерівництво
“Динамо” висловило повн довір оловном тренер

Баскетбол. “Будівельник” в кроці від рекордного
титулу
Ч довий подар но иянам на день міста зробили бас етболісти

“Б дівельни а”. Команда Айнарса Ба атс іса п’ятом матчі фіналь-
но о протистояння з рах н ом 89:75 здолала марі польсь ий “Азов-
маш”. Найрез льтативнішим равцем с ладі переможців став Дай-
нюс Шален а. Здійснивши важливі ид и в третій і четвертій чвертях,
литовсь ий ви онавець записав свій а тив 15 очо , 5 підбирань та
3 рез льтативні передачі

Температура +16°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 71 %

Температура +18°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 63 %

Температура +15°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 74 %

Прогноз погоди на 28 травня 2013 року

ОВНИ, від вас вима ається стати блис чим ор анізатором
сво о і ч жо о робочо о процес , проб діть менеджерсь жил ,
нині вона зап льс є на повн сил , і всі, хто волею долі опинився
пор ч, б д ть задоволені і безмежно вам вдячні. На приб т овій
сфері це та ож позначиться позитивно. З бла овірними запан є
ідилія, але при мові, що вас об’єднає спільне захоплення, ці ава
подорож. Більше р хайтеся, міняйте обстанов , тоді прир чите
дач .
ТЕЛЬЦІ фонтан ють пот жною енер ією і здатні з одна овим за-

взяттям ризти раніт на и, вати роші, дос оналюватися про-
фесійно, працювати на ороді, дося ати висо их спортивних ре-
з льтатів. Не лін йтеся, план йте найс ладніші справи, нині фізич-
ний, роз мовий, творчий тон с на ма сим мі. На шлях носталь іч-
них бажань шла ба м піднято: ваше “хоч ” свят є перемо , я
вистраждали та заробили раніше, і тепер пожинаєте посіяний ро-
жай.
БЛИЗНЯТА, завдя и а тивізації олосально о вн трішньо о по-

тенціал , наполе ливості, пра тицизм і осяйній харизмі, непід о-
рених вершин для вас не існ ватиме. Прист пайте до ви онання
онстр тивних завдань, пов’язаних з матеріальним стат сом, до-
машніми та професійними проблемами. Не заб дьте модно приче-
п ритися, запаліть романтичною жа ою очі і трі мфально р хайте-
ся наз стріч своєм щастю, воно ось-ось від риє свої обійми на ці-
лий рі !
РАКИ, матеріальна заці авленість най раще простим лює і

з рт є з бла овірним (діловими омпаньйонами) заради надхо-
джень до аманця. Тож зла оджено тр діться, а п стопорожнім ба-
лач ам та не прорахованим до дрібниць діям — зась! Я що р ти-
те з имось таємні ш ри-м ри, тихо айф йте і ні ом про це
(о рім довірених осіб) не оворіть.
ЛЕВИ в ч довій професійній формі, шефа ходите в люблен-

цях, а це золоті озирі, тож р тіться, натис айте на ар’єрні педа-
лі, наполе ливо заробляйте роші, а неви ідні ділові замовлення,
то не ваш лопіт. Фінанси потрібні для сімейно о бла о строю,
тр діться на бла о родини і пам’ятайте, що вас самовіддано люб-
лять!
ДІВИ на романтичній хвилі, обставини спон ають до ідеаліза-

ції людей, одна не і нор йте інтимним аспе том стос н ів з
принцом серця, се с альний потя має рати оловн роль. І т т
ви неперевершена жриця охання! Лям рні зв’яз и на роботі пос-
тарайтеся ви ористати м дро, з метою ар’єрної стабільності.
Начальство вас бо отворить і дар є (на відмін від оле ) всі при-
вілеї.
ТЕРЕЗИ, аби збере ти армонію подр жніх стос н ів, присвя-

тіть день нала одженню домашніх, поб тових проблем. Можете
влашт вати апітальне прибирання, ремонт під рідним дахом з
рах ванням розмір сімейно о бюджет .
СКОРПІОНИ, пра матизм — ваш вірний др , менше порожніх

слів, більше он рети и. Ви маєте ч довий шанс зав’язати пра -
тичні онта ти, домовитися з людьми на ці аві теми, добитися ре-
ально о спіх в с місном партнерсь ом прое ті. Ділові омпань-
йони ба аті, постарайтеся їх расиво “роз р лити” для дося нен-
ня власної мети.
СТРІЛЬЦІ, аби вас не спіт ала н жда, тр діться на совість,

творчі е сперименти дозволяються лише на дозвіллі з хобі. А
сл жба вима ає онсервативних, перевірених часом на пра тиці
методів роботи. Тоді вимо ливий шеф б де задоволений, і ви не
б дете червоніти через помил и і наївні фантазії. З діловими союз-
ни ами все ч дово, майте на вазі: ваша отовність поділитися
мріями, піти на омпроміс заради Вселенсь ої армонії є апо еєм
д ховної зрілості!
КОЗЕРОГИ, не самітнюйтеся, б дьте на вид . Нині маєте всі

шанси стати ероєм дня, продемонстр вавши себе з най ращо о
бо , завоювати прихильність та симпатії людей, я і б ли до вас
абсолютно байд жими. І навіть за охати в себе. Охоче вип с айте
ам рні стріли, їм с дилося дося н ти цілі, особливо в сл жбовом
оле тиві.
ВОДОЛІЇ, з радістю тр діться на бла о процвітання сім’ї. Про-

д тивний рез льтат — оловний стим лятор ент зіазм , і він обо-
в’яз ово б де. М штр йте, ор анізов йте домочадців на шт рм
давніх хатніх проблем, сьо одні здоровий л зд – ваш най ращий
помічни . Для тих, хто с чив за романтичними сюрпризами, їх не-
одмінно отримає. Любовні ян оли до ваших посл , не зволі айте,
щастя та е швид оплинне! А творчих митців жд ть райсь і плоди і
шалена поп лярність!
РИБИ, дивіться в майб тнє тверезо та впевнено, нія і с мніви

не повинні вас вибити з сідла там, де з партнерами єднають
спільні ідеї та пра матичні інтереси, де є он ретна ціль, і при її
дося ненні ви отримаєте арний шмат від пиро а оле тивних
здоб т ів

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Київ отримав подарунок за $ 130 млн
У столиці розпочалося будівництво надсучасної спортивної арени
Олексій БІЛОВОЛ,
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Напередодні 1531-ї річниці
сво о засн вання столиця
отримала по-справжньом
царсь ий подар но — по-
чато б дівництва “Київ-
Арени”, я а повинна стати
місцем проведення фі-
нальної частини Євробас-
ет -2015. За ладання
апс ли ф ндамент но-
во о с перс часно о
спорт омпле с “Kiev-
Arena” відб лось за часті
прем’єр-міністра Ми оли
Азарова, олови КМДА
Оле сандра Попова, пред-
ставни ів ФІБА-Європа
та ор анізаційно о омітет
Євробас ет -2015.

“Розпочинається будівництво ба�

гатофункціонального спортивно�

розважального комплексу, якого так

потребує наша столиця”,— заявив

глава уряду під час урочистої події.—

“Ми взяли курс на те, щоб такі ком�

плекси, які будуть збудовані прак�

тично в усіх великих містах, стали

центрами для проведення різнома�

нітних спортивних і культурних за�

ходів, концертів, наукових конфе�

ренцій тощо”.

Не приховував свого захоплення і

голова КМДА Олександр Попов.

“Мені особливо приємно, що ця по�

дія відбувається напередодні Дня

Києва. Сьогодні наше місто отрима�

ло надзвичайно важливий подару�

нок — початок будівництва унікаль�

ного багатофункціонального ком�

плексу, аналогів якому немає ані в

Києві, ані в Україні. Я переконаний,

що він стане потужним стартом для

розвитку різноманітних видів спор�

ту”,— підкреслив він.

За словами міністра молоді та

спорту Равіля Сафіулліна, в новому

спорткомплексі зможуть тренува�

тись представники майже 100 видів

спорту. “Це найбільший об’єкт та�

кого роду в Європі. Ви можете собі

уявити — представники близько ста

видів спорту можуть проводити тре�

нування, змагання, підготовку на

даному об’єкті. Такого у нас ніколи

не було”,— зазначив пан Сафіуллін.

Щодо самої арени, то, згідно з

проектом, комплекс, окрім безпосе�

редньо спортивної складової, вклю�

чатиме в собі готель, офісні центри,

фітнес�центри, віп�ложі та окрему

президентську ложу. Одних тільки

точок харчування працюватиме по�

над 30.

“Ми передбачаємо, що в “Kiev�

Arena” життя буде вирувати протя�

гом 24�х годин. Об’єкт заплановано

таким чином, що відвідування від

2800 до 20 000 осіб буде рентабель�

ним в обох випадках. Загалом арена

дозволяє проводити до 270�ти захо�

дів протягом року, а планова рента�

бельність арени — від 110 захо�

дів”,— розповів голова Ради дирек�

торів компанії�забудовника майбут�

ньої арени Дмитро Буряк.

За його словами, сама побудова

комплексу, під час проектування яко�

го були враховані всі технічні рішен�

ня й технології, що застосовувалися в

найуспішніших залах Америки та Єв�

ропи, на перетині ключових транс�

портних артерій міста: вулиці М. За�

болотного та Столичного шоссе — це

рішення на перспективу. “Сам про�

ект був задуманий понад 7 років тому,

і зараз ми підходимо до фінальної

точки, з якої розпочнеться будівниц�

тво. Розташування арени стане її

значним плюсом після старту проек�

ту, і кияни оцінять зручність запропо�

нованої системи логістики. Наяв�

ність такого значного мультифунк�

ціонального комплексу в інфраструк�

турі Києва дозволить розвантажити

транспортні потоки в центрі міс�

та”,— підкреслив пан Буряк.

Для головного ідеолога проведен�

ня Євробаскету в Україні, президен�

та ФБУ Олександра Волкова, ство�

рення сучасної арени в столиці — це

мрія, що може стати реальністю.

“Як колись сказав Мартін Лютер

Кінг — “у мене є мрія”. Мрія бага�

тьох поколінь спортсменів, трене�

рів, функціонерів була в тому, щоб в

Києві з’явилася нова сучасна арена.

Я дуже радий, що в місті, яке я люб�

лю, яке для мене рідне, з’явиться та�

ка чудова арена”.

Щодо термінів закінчення і вве�

дення в експлуатацію майбутнього

майданчика проведення фінальної

частини Євробаскету�2015, то

йдеться про перший квартал 2015

року. За словами представників

компанії, що займається будівниц�

твом, загальна кількість інвестицій

очікується у розмірі в $134 млн

Цей день в історії 28 травня

Сьо одні в У раїні відзнача-
ють День при ордонни а
1742 – Лондоні спор джено

перший ритий плавальний ба-
сейн
1763 – Києві від рили перш

ш ол з навчання живопис
1908 – народився Ян Флемін ,

ан лійсь ий письменни , автор
романів про с першпи на
Джеймса Бонда
1927 – надійшли в продаж

перші радянсь і онверти з
надр ованими на них мар ами
1928 – злиття автомобільних
онцернів "Крайслер" і "Додж"
1985 – ф тбольна оманда

"Динамо" (Київ) забила свій
2000-й ол чемпіонатах СPСР
1997 – в Києві Росія і У раїна

підписали па ет до ментів про
розподіл Чорноморсь о о флот

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Основні параметри “Kiev Arena”
Площа — 49 916 квадратних метрів
Кількість поверхів — 6 + підземний поверх
Кількість посадкових місць:
баскетбол — 17 402 (165 місць для інвалідів)
хокей — 15 339 (133 місця для інвалідів)
концерти — 20 000 місць
Час, потрібний на трансформацію арени з одного формату в інший — 12 годин
Кількість VIP;лож — 6
Прес;центр — 292 квадратних метри
Кількість ресторанів та кафе — 36
Парковка — 4000 місць
Додаткова інфраструктура:
фітнес;зала — 4000 квадратних метрів
мокра зона (басейн 25 метрів, лазня, сауна, СПА) — 780 квадратних метрів
Інвестиції в будівництво — $134 млн.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”


