
Столична підземка стане мобільною

"Теремки" — у пусковому
режимі
За своєчасного фінансування нову станцію метрополітену здадуть 
в експлуатацію вже у серпні

Упродовж трьох років у Києві з’явило�

ся п’ять нових станцій Куренівсько�Чер�

воноармійської лінії метрополітену —

своєрідний рекорд ПАТ “Київметро�

буд”. Кінцеву станцію цієї лінії “Терем�

ки” було заплановано здати до Дня Ки�

єва, проте через несвоєчасне фінансу�

вання дату пуску перенесли. Наразі мет�

робудівці вийшли на пусковий темп ро�

біт і обіцяють завершити їх у визначені

терміни.

“Після відкриття станції “Іподром” (у

жовтні минулого року) темпи будівництва

метро на масив Теремки знизилися. На

початку 2013�го, після виділення 96 міль�

йонів гривень з державного бюджету, ми

розгорнули роботи на всьому фронті”,—

розповів “Хрещатику” гендиректор ПАТ

“Київметробуд” Володимир Петренко.—

Загалом вартість пуску станції — 830

мільйонів гривень”.

Наразі метробудівці стовідсотково за�

вершили проходку перегінних тунелів.

Два механізованих комплекси перебува�

ють в стадії демонтажу. Їх вивезуть на

базу для санації, а потім, після прове�

дення необхідних тендерів, це облад�

нання можна буде використовувати на

будівництві 4�ї лінії підземки на Тро�

єщину.

Наразі в тунелях тривають колійні робо�

ти. А метробудівці чекають чергового тран�

шу від міста — 20 мільйонів гривень, за ці

кошти проплатять і почнуть прокладати

ходові та контактні колії, аби тунелі були

готові до пропуску пробного поїзда в серп�

ні. Повністю завершено конструкцію

платформи, а також роботи у вестибюлі

№ 1. Вестибюль № 2 готовий на 30 %, про�

те його спорудження завершать до кінця

нинішнього місяця. У такі самі терміни

планують вкластися і з будівництвом го�

ловної конструкції тягової підстанції, яку

фахівці називають “серцем” метрополі�

тену.

“Ми зараз вийшли на темпи робіт у пус�

ковому режимі,— розповів пан Петрен�

ко,— Маємо згоду прем’єр�міністра Ми�

коли Азарова для того, щоб під гарантії

уряду взяти 500 мільйонів гривень кредиту

на введення цієї дільниці. Якщо кошти

надійдуть до кінця цього місяця, тоді мож�

на буде чітко говорити про дату введення

пускової дільниці”.

За словами Володимира Петренка,

метробудівцям залишається ще побуду�

вати з’їзди�тупики, щоб поїзди могли ма�

неврувати. Він також наголосив, що “Те�

ремки” метробудівцям доводилось зво�

дити в складних природних умовах через

плавуни в ґрунтах, відводити воду підзем�

них рік та перекладати численні інженер�

ні комунікації.

Відповідно до назви житлового масиву,

майбутня станція виглядатиме як давньо�

руський терем. Оздоблять її в білих, золота�

вих та коричневих тонах, а стіни та стелю

прикрасять різнокольоровими мозаїками.

Яскравим доповненням стануть оригіналь�

ні світильники. Основним облицювальним

матеріалом буде граніт. На станції встанов�

лять 5 ліфтів, тож вона буде зручною і для

людей з обмеженими фізичними можли�

востями.

“Теремки” не конкуруватимуть внут�

рішнім оздобленням із “Золотими ворота�

ми”, адже ми будуємо функціонально�мо�

дернову станцію, але впевнений, що вона

буде гарною і, що головне, надійною”,—

наголосив Володимир Петренко

Наразі метроб дівці вже завершили про ладання пере інних т нелів майб тньої станції "Терем и", тривають роботи з б дівництва тя ової підстанції та спор дження вестибюлів

Хрещення Русі у форматі 3D 
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СТОР. 3 

Кияни побачать витвори
грузинської диво�художниці 
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Вулицю Леніна в Жулянах 
відремонтують цього року
У нинішньом році влада Києва має намір відно-

вити частин в лиць столичном мі рорайоні Ж -
ляни, в том числі і в л. Леніна, де зараз же ип-
лять роботи. Про це в прямом ефірі теле анал
“Київ” повідомив олова столичної держадміністра-
ції Оле сандр Попов. “У мі рорайоні на опичилось
чимало проблем. Зараз же починаються роботи з
асфальт вання, пра тично повної ре онстр ції в -
лиці Леніна. Ці роботи ми ви онаємо найближчим
часом. Та ож цьо о ро відремонт ють ще іль а
в лиць”,— відзначив Оле сандр Попов. Очільни
місь держадміністрації зазначив, що в мі рорайоні
є низ а інших проблемних об’є тів, та з сіх напря-
мів зараз а тивно почали працювати. “Ми за літо
зробимо все, що зараз можна зробити, а решт ро-
біт завершимо наст пно о ро ”,— запевнив олова
КМДА

На Троєщині реконструюють 
стадіон зі штучним покриттям
У Деснянсь ом районі столиці ре онстр юють

стадіон зі шт чним по риттям, розташований за ад-
ресою в л. Т. Драйзера, 2-б. Відповідне розпоря-
дження підписав олова КМДА Оле сандр Попов.
З ідно з до ментом, замовни ом робіт з ре он-

стр ції об’є та визначена Деснянсь а райдерж-
адміністрація. Та , РДА дор чено визначити ене-
ральн прое тн та підрядн б дівельні ор анізації
для ви онання робіт в становленом поряд та
забезпечити розроб і затвердження прое тно-
ошторисної до ментації. Замовни робіт під час
ладання до овор підряд повинен передбачити
мови щодо надання підрядни ом арантій я ості
ви онання робіт та встановити арантійні стро и
е спл атації об’є та. За важимо, що після завер-
шення робіт з ре онстр ції та прийняття об’є та в
е спл атацію стадіон зі шт чним по риттям б де
зараховано до ом нальної власності територіаль-
ної ромади міста

У місті відбудеться День боротьби 
з підробками та піратством
Департамент промисловості та розвит підпри-

ємництва Київсь ої місь ої державної адміністрації
спільно з ромадсь ою ор анізацією “У раїнсь ий
альянс по боротьбі з підроб ами та піратством”
проводить просвітниць ампанію “Дні боротьби з
підроб ами та піратством в У раїні”. Та , рам ах
ампанії сьо одні об 11.00 на в лиці Хрещати на-
впроти адмінб дівлі КМДА відб деться майстер-
лас з малювання тематично о пла ат .
О 14.00 відб деться р лий стіл на тем “Основ-

ні напрям и діяльності ор анів державної влади
У раїни щодо захист прав інтеле т альної власно-
сті”. Я повідомили Департаменті промисловості
та розвит підприємництва, цією а цією ор аніза-
тори план ють по азати меш анцям міста важли-
вість забезпечення захист прав інтеле т альної
власності та підтрим и вітчизняно о виробни а, а
та ож підвищити обізнаність раїнсь о о с спіль-
ства стосовно не ативних наслід ів, пов’язаних із
виробництвом та зб том онтрафа тних і пірат-
сь их товарів для ожно о нашо о ромадянина
о ремо та е ономі и держави в цілом

Столичні рятувальники проведуть
акцію “Зробимо життя безпечним”
Сьо одні о 10.00 на території дитячо о оздоров-

чо о табор “Лідер” співробітни и Головно о прав-
ління ДСНС У раїни місті Києві провед ть а цію
“Зробимо життя безпечним”. Під час заход на ді-
тей че атиме он рсна про рама, о ляд бойово о
одя рят вальни ів та аварійно-рят вально о спо-
рядження. Бійці продемонстр ють асіння мовної
пожежі та по аж ть, я надавати перш медичн до-
помо при рят ванні людей.
Подія відб деться за адресою: П ща-Водиця, в л.

Юн ерова, 16, дитячий оздоровчий табір “Лідер”

Уже в липні мобільний зв’язок запрацює

на Святошинсько�Броварській лінії сто�

личного метрополітену. Про це заявив за�

ступник голови Київської міської держав�

ної адміністрації Руслан Крамаренко. Він

повідомив, що, за даними компанії�інвес�

тора, наразі система знаходиться в актив�

ній стадії проектування та будівництва.

Проектування і радіопланування прово�

диться з урахуванням усіх останніх стан�

дартів (3G, 4G, LTE).

“Для проведення робіт потрібно більше

часу, ніж спочатку планувалося, оскільки

на прохання мобільних операторів було

вирішено впроваджувати нову і більш

прогресивну технологію Ran Sharing. За�

раз роботи можуть проводитися 4 години

на добу і лише в нічний час. Перша черга

планується до запуску у середині липня.

До неї увійдуть станції “Політехнічний ін�

ститут”, “Вокзальна” і перегони, що до

них примикають. Далі, з інтервалом у два�

три тижні, обладнають станції “Універси�

тет”, “Театральну”, “Хрещатик”, “Арсе�

нальну”. Будівництво системи зв’язку,

відповідно до умов інвестиційного дого�

вору, буде завершено до кінця 2014 ро�

ку”,— зазначив Руслан Крамаренко.

Нагадаємо, інвестиційний конкурс на

впровадження мобільного зв’язку у мет�

рополітені було оголошено у березні 2012

року. У вересні його переможцем визна�

чено ТОВ “ЕСУ”. Орієнтовна вартість бу�

дівництва складає 70 млн грн (без ПДВ).

Переможець також сплатив організатору

конкурсу 3,5 млн грн на створення соці�

альної та інженерно�транспортної інфра�

структури Києва. Умовами договору ви�

значено, що у повному обсязі проект має

бути впроваджено до кінця 2014 року

У РЕМОНТ КИЇВСЬКИХ

МЕРЕЖ ІНВЕСТУЮТЬ
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Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

Всередині нинішньо о літа ияни змож ть орист ватися в під-
земці мобільним зв’яз ом. Щоправда, спочат він з’явиться
на Святошинсь о-Броварсь ій лінії. Першими ж мають під лю-
чити станції “Політехнічний інстит т” та “Во зальн ” і пере о-
ни, що до них прими ають. Далі, з інтервалом два-три тижні,
обладнають станції “Університет”, “Театральн ”, “Хрещати ”,
“Арсенальн ”. За інчення б дівництва системи зв’яз , відпо-
відно до мов інвестдо овор , б де завершено до інця 2014
ро .

Першими до стільникового зв’язку у метрополітені підключать станції 
"Політехнічний інститут" та "Вокзальну"

Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Роботи зі зведення 52-ї станції столичної підзем и “Терем и”
тривають повним ходом. Метроб дівці вже завершили про ла-
дання пере інних т нелів, тривають роботи з б дівництва тя о-
вої підстанції та спор дження вестибюлів. Я запевнив ене-
ральний дире тор ПАТ “Київметроб д” Володимир Петрен о, за
стабільно о фінанс вання станцію вдасться ввести в е спл ата-
цію до Дня незалежності.
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Метро на Троєщину почнуть будувати цього року
До Дня міста влада обіцяла рочисто дати старт б дівництв четвер-

тої лінії метрополітен , я а з’єднає правий бере із житловим масивом
Троєщина. Незважаючи на те, що жодних рочистостей з цьо о приво-
д не відб лося, столична влада запевняє: метро на Троєщин в ниніш-
ньом році б д ть зводити д же а тивно. Про це в прямом ефірі теле-
анал “Київ” повідомив олова КМДА Оле сандр Попов. “Старт даний,
просто він не б в рочистим. Насправді, ми дійсно заверш ємо про-
цес — я про це вже іль а разів оворив — тривають пере овори з ви-
значення схеми фінанс вання цьо о прое т . Я все ж вважаю, що ми по-
винні та старт вати, щоб вже нас б ло не з пинити до останньої стан-
ції, я треба поб д вати, а їх, на адаю, б де 12. Том те, що нас в
цьом році а тивний почато б дівництва метро на Троєщин почнеть-
ся, це правда,— зазначив очільни місь адміністрації.— Ми сьо одні та-
ож маємо підтрим ряд і займаємося питаннями фінанс вання б -
дівництва Подільсь о о мостово о переход . Ці два прое ти мають ви-
со собівартість б дівництва, але процес триває, я це чіт о, об’є тив-
но, відверто аж . Цьо о ро ми б демо а тивно б д вати метро”

Киянам повернуто землю вартістю 1,5 млн грн
Вищий осподарсь ий с д залишив без змін рішення апеляційно о

с д та визнав за онними вимо и про рат ри Деснянсь о о район
щодо повернення столичній ромаді земельної ділян и на Троєщині
вартістю майже 1, 5 млн рн. Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл ж-
бі Деснянсь ої про рат ри, 2004 році Київрада лала зі столичною
б дівельною орпорацією до овір оренди земельної ділян и площею
0,22 а на в л. Мілютен а, 5-б для спор дження житлово о б дин .
Про рорсь ою перевір ою встановлено, що термін до овор за ін-
чився ще березні 2010 ро , проте жодні б дівельні роботи на орен-
дованій території не розпочиналися, земля й досі не ви ористов єть-
ся за цільовим призначенням. Торі серпні Господарсь ий с д задо-
вольнив позовн заяв про рат ри Деснянсь о о район щодо по-
вернення ділян и иївсь ій ромаді. В подальшом зазначене рішення
залишено без змін апеляційною та вищою асаційною інстанціями

На ремонт столичних мереж інвестують 
200 мільйонів гривень
У столиці триває під отов а до ново о опалювально о сезон . Вже

найближчим часом влада план є виділити ошти на замін зношених
та аварійних мереж. С ма інвестицій с ладе близь о 200 млн рн. Про
це в прямом ефірі теле анал “Київ” повідомив олова КМДА Оле -
сандр Попов. “У п’ятницю ми розбло вали всі отельні, я і б ли
опломбовані й т ди не поставлявся аз. Та ож нас тривають плано-
ві випроб вання, ми їх проводимо д же широ омасштабно, щоб від-
реа вати і вчасно ви онати потрібні ремонтні роботи до почат опа-
лювально о сезон . Є мережі, де вже проведені всі заплановані ви-
проб вання й виявлені пориви, тобто — треба робити аварійні втр -
чання. Вліт б де інвестовано понад 200 млн рн на замін мереж а-
рячої води, тепломереж. Ми от ємося до нормально о входження в
наст пний опалювальний сезон”,— на олосив Оле сандр Попов

Цифра дня

25 049 000 000 
гривень було спрямовано столичними податківцями до державного та
міського бюджетів у січні—травні нинішнього року 

Про це повідомила начальник ГУ Міндоходів у м. Києві 
Ірина Носачова
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Понад 30 тисяч ампельних квітів прикрасили
столицю
Верти альне озеленення або, я йо о ще називають, “живі стіни” —

один із оловних напрямів зелено о осподарства ба атьох європей-
сь их раїн. На ви онання завдання ерівництва міста щодо верти-
ально о озеленення фахівці КО “Київзеленб д” висадили понад 30
тисяч ампельних вітів. Сьо одні столичні в лиці, центральні ма істра-
лі та вели і транспортні розв’яз и Києва при рашені різноманітними
видами с рфінії та пелар онії. А для більш тривало о цвітіння віти по-
міщено спеціальні термочаші, я і тримають воло . Киян та остей
міста яс раве цвітіння з стрічає на проспе тах Ми оли Бажана, Пере-
мо и, А адемі а Гл ш ова, Повітрофлотсь ом , Броварсь ом , а та-
ож на в лицях Червоноармійсь ій, Виш ородсь ій, Бо атирсь ій, На-
бережно-Хрещатиць ій, Хрещати та Столичном шосе. За словами
енерально о дире тора КО “Київзеленб д” Михайла Царен а, в пер-
спе тиві фахівці зелено о осподарства столиці план ють розробити
прое ти з верти ально о озеленення б дин ів та офісів, завдя и чом
б дівлі вліт б д ть менше на ріватися

У Шевченківському районі реконструюють 
кабельні лінії
У Шевчен івсь ом районі ре онстр юють КЛ-35 В “ПС “О тябр-

сь а” — ПУ1 — ПС “Л ’янівсь а” А № 1, № 2, КЛ-35 В “ПС “О тябр-
сь а” — ПУ1 — ПС “Л ’янівсь а” Б № 1, № 2 (від ПУ — 1 до м фт М-
1 (пр.) М-2 (пр.) М-3 (пр.) М-4 (пр) на в л. Щ сєва, 2/19) та КЛ-35 В
“ПС “О тябрсь а” — ПС “Телецентр” А, Б, КЛ-35 В “О тябрсь а” —
ПУ2-ПС “Артемівсь а”, Кл-35 В ПС “О тябрсь а” — ПС “Львівсь а”
(від ПУ-2 на в л. Щ сєва, 43 до м фт М-1 (пр.) М-2 (пр.) М-3 (пр.) М-
4 (пр.) на в л. Олени Телі и, 17). Підписані відповідні розпорядження
КМДА, я ими СВП “Київсь і еле тричні мережі” ПАТ “Київенер о” до-
р чено, з ідно з розробленою та затвердженою в становленом по-
ряд прое тно- ошторисною до ментацією, здійснити власним ош-
том ре онстр цію абельних ліній з розриттям трот арів на в лицях
Щ сєва та Олени Телі и. Під час ви онання б дівельних робіт на тро-
т арах б де забезпечено вільний проїзд автотранспорт до приле лих
б дин ів та станов. Для безпечно о проход пішоходів б де встанов-
лено о орожі та, разі необхідності, пішохідні міст и. За важимо, що
після завершення робіт обов’яз ово б де відновлено по риття проїжд-
жої частини і трот арів на ділян ах в межах розриття

У середу в столиці відбудуться ярмарки
Я повідомили “Хрещати ” в Управлінні вн трішньої тор івлі та по-

б т , 12 червня в шести столичних районах пройд ть ярмар и. Зо ре-
ма сьо одні тор ватим ть в Голосіївсь ом районі на Страте ічном
шосе, 2-6, в л. Б рмістрен а; в Дніпровсь ом — на просп. Возз’єд-
нання, 2-10; в Оболонсь ом — на просп. Мінсь ом , 2; в Подільсь о-
м — на просп. Правди, 31-35; Святошинсь ом — на розі в л. Т -
л зи та б льв. Р. Роллана, в л. Підлісній, 8, на розі просп. Перемо и
та б льв. Вернадсь о о; в Шевчен івсь ом — на в л. Тр довій, 7-А.
На ярмар ах споживачам запропон ють різноманітні прод ти хар-

ч вання за цінами, що на 10-15 % нижчі від рин ових

Хрещення Русі у форматі 3D
Релігійне свято Київ відзначить православним концертом 
та тематичною виставкою квітів
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

27-28 липня весь православний світ
відзначатиме 1025-річчя від дня
хрещення Київсь ої Р сі. До цьо о
свята місті розпочали от ватися
заздале ідь, адже оловні рочисто-
сті пройд ть саме в Києві. Та , до
визначної дати привед ть до лад
пар и й с вери, пам’ятни и та інші
льтові спор ди столиці. Киян та
остей вітатим ть свят овим онцер-
том та вистав ою вітів.

За словами голови КМДА Олександра Попова,

міська влада вже розпочала підготовку, аби за�

гальнонародне свято Київ зустрів охайним та кві�

тучим. “Ми хочемо, щоб гостям, які в ці дні заві�

тають до столиці, було приємно прогулятися та

помилуватися ним. Так, наразі у нас триває ре�

конструкція багатьох церковних споруд, пам’ят�

ників, в тому числі — княгині Ользі, князю Воло�

димиру, Андрію Первозванному. Окрім того, цілі

території приводять до ладу, наприклад, зараз ми

реалізуємо проект з комплексного благоустрою

Володимирської гірки”,— зазначив Олександр

Попов.

Також очільник міськадміністрації зауважив,

що до свята завершать роботи і з реконструкції

колони Магдебурзького права та сходів, які ве�

дуть до монумента. Тут в елементах мозаїки вико�

ристають сюжети, що нагадуватимуть людям про

ті часи.

27�28 липня на Володимирській гірці відбу�

деться святкове богослужіння, а завершиться

святкування православним концертом на голов�

ній вулиці країни. За словами рок�музиканта, ке�

рівника МГО “День хрещення Русі” Олега Кара�

мазова, провести дійство саме на Хрещатику за�

пропонували самі організатори, адже вони очіку�

ють на велику кількість відвідувачів. Зі сцени зі

святом киян та гостей міста вітатимуть провідні

зірки України, Росії та Білорусі, а поміж їхніми

виступами всім охочим демонструватимуть істо�

ричні сюжети про Хрещення Русі у форматі 3D.

Окрім того, за словами Олександра Попова,

цими днями всі охочі зможуть помилуватися те�

матичною виставкою квітів, яка пройде на Співо�

чому полі. “Ця виставка вперше матиме релігійну

тематику, за допомогою квітів будуть зображені

різні церковні мотиви”,— зазначив Олександр

Попов.

До слова, вже традиційно на організацію свят�

кових заходів Київ не витрачає кошти з міської

скарбниці. На підготовку до святкування 1025�

річчя Хрещення Русі було виділено понад 20 млн

грн, однак, як зазначив очільник міськадмініс�

трації, всі вони пішли на реконструкцію мону�

ментів та парків.

Цікаво, що, як повідомив член правління

МГО “День Хрещення Русі” Олексій Омелья�

ненко, розпочали вже підготовку і до наступної

визначної дати — 1030�річчя Хрещення Русі.

Зокрема у Старонаводницькому парку плануєть�

ся облаштувати храмовий комплекс. Його “ро�

дзинкою” стане діорама, яка повністю відобра�

зить події, що відбулися понад тисячоліття тому.

“Кожен охочий зможе відчути тут атмосферу,

яка була при хрещенні нашого народу”,— пові�

домив пан Омельяненко. Також тут з’явиться ве�

ликий парафіяльний храм, дзвіниця, музей пра�

вослав’я, купелі й місця, де люди зможуть пере�

вдягнутися. Для будівництва комплексу будуть

залучатися студентські організації з України, Ро�

сії та Білорусі

Медикам доплатять 
за якісну роботу
До кінця року зарплата лікаря первинної ланки зросте на 85 %
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Медична реформа вже да-
ла перші рез льтати —
мин лоріч іль ість он о-
хворих із зап щеними
формами нед и зменши-
лася на 25 %, а хворих на
т бер льоз на ранній ста-
дії виявили на 6 % більше.
О рім то о, лі арняні ста-
нови стали ближчими до
осель ромадян. Відч ли
позитивні зміни й самі ме-
ди и — зарплати двох
пілотних районах, Дар-
ниць ом та Дніпровсь о-
м , зросли майже вдвічі.
Посадовці запевняють:
вже др ом півріччі
цьо о ро за та ою схе-
мою б д ть оплач вати
працю лі арів первинної
лан и всіх десяти райо-
нах столиці.

Як зазначив голова КМДА Олек�

сандр Попов, соціальні ініціативи

Президента України місто допов�

нює власними проектами. “Ми має�

мо власні програми, які розвивають

ті програми і рішення, які прийняті

на рівні країни. Деякі з них є іннова�

ційними та цікавими не тільки для

нас, а й для всієї країни”,— наголо�

сив Олександр Попов.

За словами директора Департа�

менту охорони здоров’я Віталія Мо�

хорєва, модернізація первинної ме�

дичної допомоги вже дала позитивні

результати. Зокрема завдяки створе�

ній у місті мережі амбулаторій (125

закладів) радіус доступності до ліка�

ря для киян скоротився з 2�7 км до

0,5�0,7 км. Цікаво, що за два роки

кількість громадян, які користують�

ся закладами сімейної медицини,

зросла майже в 3,5 рази. Зараз у та�

ких лікувальних установах обслуго�

вується 32 % населення міста.

Позитивно позначилася медична

реформа і на оплаті праці лікарів.

Так, як зауважив пан Мохорєв, у пі�

лотних Дніпровському та Дарниць�

кому районах лише за минулий рік

зарплата медиків зросла на 2 тис.

грн: лікаря — до 5621 грн, середньо�

го медичного персоналу — до 4500

грн. До слова, ця сума значно біль�

ша за аналогічні в інших пілотних

областях країни. Доплата здійсню�

валася за якість та обсяг виконаної

роботи. На ці цілі з міського бюдже�

ту було виділено 10 млн грн. А вже в

другому півріччі цього року таку

систему оплати праці розповсюдять

на всі райони міста.

Так, очікується, що зарплати ліка�

рів, наприклад, Деснянського та Свя�

тошинського району зростуть з 2810�

3188 грн до рівня не нижче 5200 грн,

або на 85 %. Середній медперсонал

отримуватиме заробітну плату, біль�

шу на 84,3 %, — не менше 4200 грн.

На це з міської скарбниці нинішньо�

го року витратять майже 101 млн грн.

Поліпшить місто і житлові умови

медиків. Наприклад, невдовзі роз�

почнеться будівництво багатоповер�

хівки на вул. Професора Підвисоць�

кого, 4�В, у якій 200 квартир перед�

бачено для працівників галузі (за

програмою 50х50).

Наразі ж лікарі�терапевти, педіат�

ри та медичні сестри первинної лан�

ки мають змогу безкоштовно корис�

туватися послугами міського кому�

нального пасажирського транспорту.

Аби зменшити дефіцит кадрів у

місті, також реалізуються різнома�

нітні програми підготовки фахівців

за спеціальністю “Загальна практи�

ка/сімейна медицина”. Перший ви�

пуск очікується вже в наступному

році. У 2014�му розпочнуть розши�

рювати й мережу амбулаторій.

Зазначимо, що для введення до�

даткових місцевих стимулів готуєть�

ся проект рішення Київради щодо

затвердження програми “Місцеві

стимули” на 2013�2016 роки

У пілотних Дніпровському та Дарницькому районах
лише за минулий рік зарплата медиків зросла на 2 тис.

грн: лікаря – до 5621 грн, середнього медичного
персоналу – до 4500 грн 

Завдя и створеній місті мережі амб латорій (125 за ладів) раді с дост пності до лі аря для иян с оротився
з 2—7 м до 0,5—0,7 м

Наразі столиці триває ре онстр ція ба атьох цер овних спор д, пам’ятни ів, зо рема ня ині Ользі, нязю
Володимир , Андрію Первозванном , реаліз ється прое т з омпле сно о бла о строю Володимирсь ої ір и

На підготовку до святкування 
1025 річчя Хрещення Русі було

виділено понад 20 млн грн, які було
витрачено на реконструкцію

монументів та парків
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Тенденції

Ділові новини

Росія знову не задоволена
українським сиром
Федеральна сл жба з ветери-

нарно о і фітосанітарно о на ля-
д Росії виявила антибіоти и
сирній прод ції двох раїнсь их
омпаній. За повідомленням Рос-
сіль оспна ляд , в партії сир
“Звени ородсь ий Е стра” ви-
робни а ТОВ “Гадячсир” виявле-
но тетраци лін і о ситетраци лін.
Та ож о ситетраци лін виявлено
в прод ції “Прометея” (входить в
“Milkiland”). “Щодо прод ції за-
значених підприємств вводиться
режим посилено о лабораторно-
о онтролю за по азни ами без-
пе и”,— зазначили в Россіль-
оспна ляді. На адаємо, Росія —
найбільший е спортний рино
зб т для вітчизняних виробни ів
сир . За даними Держстат , в
2012 році т ди відвантажили по-
над 83 % всіх поставо , або 56,59
тис. тонн прод ції на с м більш
ніж 307 млн доларів. За підрах н-
ами Інстит т е ономі и та про -
ноз вання НАН У раїни, 2012

році через заборон на постав и
сир в Росію вітчизняні молочни-
и недоотримали понад 80 млн
доларів

Малий та середній бізнес
“запрограмують” на 10 років

Держ омпідприємництва ініці-
ював ромадсь е об оворення
прое т розпорядження Кабмін
“Про схвалення Концепції За аль-
нодержавної про рами розвит
мало о і середньо о підприємниц-
тва на 2014—2024 ро и”. Раніше
відб лося засідання відповідної
робочої р пи. Висловлені за ва-
ження та пропозиції від державних
ор анів і представни ів ромад-
сь ості б ли враховані. Рез льта-
том став доопрацьований прое т
Концепції, винесений на ромад-
сь і сл хання. Під час цих об ово-
рень пропозиції часни ів стос -
валися вдос оналення само о
те ст онцепції та ідей, я і там
б ло ви ладено. В найближчий
час інцева версія до мента б де

розміщена на сайті Держ омпід-
приємництва з метою йо о об о-
ворення впродовж місяця. До
жовтня цьо о ро сама про рама
я прое т за он У раїни має б ти
подана до Верховної Ради. Держ-
омпідприємництва всі письмові
пропозиції та за важення до про-
е т Концепції приймає впродовж
місяця на еле тронн адрес kali-
na@dkrp.gov.ua

Митника піймали 
на “гарячому”

Співробітни ами СБУ задо -
ментовано фа т вима ання не-
правомірної ви оди ви ляді ро-
шових оштів с мі 9 тис. дола-
рів США р пою сл жбових осіб з
числа ерівно о с лад підрозді-
л Міністерства доходів та зборів
У раїни — Київсь ої міжре іо-
нальної митниці — за нес ладан-
ня прото ол про пор шення
митних правил стосовно с б’є та
зовнішньое ономічної діяльності.
Про це повідомляє прес-центр

СБУ. Вима ання оштів митни и
здійснювали за посередництва
представни а бро ерсь ої фірми,
шт чно затя ючи термін митно о
оформлення товарів. На підставі
матеріалів СБУ про рат рою
Святошинсь о о район столиці
30 травня 2013 ро розпочато
дос дове розслід вання за озна-
ами злочин , передбачено о ч. 1
ст. 14, ч. 4 ст. 368 КК У раїни

Столичному бізнесу у травні
відшкодували 564 млн грн

У травні платни и ПДВ Києва
отримали 564 млн рн бюджетно-
о відш од вання. Порівняно з
травнем 2012 ро , на розрах н-
ові рах н и платни ів відш одо-
вано на 311 млн рн подат на
додан вартість більше. Про це
повідомила начальни ГУ Міндо-
ходів м. Києві Ірина Носачова.
Вона зо рема зазначила, що про-
тя ом травня столиці під проце-
д р автоматично о відш од ван-
ня потрапили 32 с б’є ти оспо-

дарювання, я і отримали 76 млн
рн бюджетної омпенсації по-
дат . “Порівняно з мин лорічним
травнем, за процед рою автома-
тично о відш од вання ПДВ сто-
личні платни и подат отримали
на 64 млн рн більше”,— за ва-
жила Ірина Носачова. У травні
фахівцями столично о правління
Міндоходів переджено неза он-
но заявлено о до відш од вання
ПДВ на с м понад 22 млн рн.
За алом від почат ро столич-
ним платни ам ПДВ відш одова-
но 2 млрд 368 млн рн подат , в
том числі 356 млн рн — в авто-
матичном режимі

На Київщині продавали 
“палений” алкоголь

Співробітни ами відділ опера-
тивно о правління ГУ Міндоходів
Київсь ій області в одном з лі-

цензійних оптових с ладсь их
приміщень Броварсь о о район
встановлено фа т збері ання з ме-
тою зб т підробних орілчаних

виробів, об леєних фальсифі ова-
ними мар ами а цизно о подат .
За рез льтатами о ляд з неза он-
но о обі вил чено 31 827 пляшо
фальсифі ованої ал о ольної про-
д ції вартістю 1 млн 580 тис. рн.
Всьо о з почат ро з неза он-
но о обі вил чено фальсифі о-
ваної ал о ольної прод ції на
с м 1 млн 635 тис. ривень.
Та ож на одном з рин ів Київ-

сь ої області встановлено фа т
неза онної реалізації тютюнових
виробів іноземно о виробництва
(РФ, Молдова) без маро а циз-
но о подат встановлено о зраз-
а, я і б ли ввезені на територію
У раїни поза митним онтролем.
Стосовно правопор шни ів с ла-
дено адміністративні прото оли.
Вил чено з неза онно о обі
3562 пач и тютюнових виробів
іноземно о виробництва орієн-
товною вартістю 53,4 тис. рн. На
території Київсь ої області з по-
чат ро з неза онно о обі ви-
л чено майже 17,5 тис. пачо
вартістю 234 тис. ривень

Цінове "раллі" 
у столиці
Інфляція відчутніша 
для гаманців киян, 
ніж в цілому для країни
Марта КОХАН
“Хрещатик”

Споживчі ціни столиці травні зросли на 0,2 %, а
з почат ро — на 0,8 %. Я що порівнювати з
вітнем цьо о ро , оли інфляція становила 0,3 %,
темпи зростання цін знизились. Водночас ціни
Києві підвищ ються відч тніше, ніж в цілом по
раїні. Та , в У раїні травнева інфляція с лала 0,1
% проти 0 % вітні, а з почат ро ціни “підрос-
ли” на 0,2 %. Е сперти очі ють, що надалі сит -
ація залишатиметься відносно стабільною.

Інфляційна “картина”

За підрахунками ГУ статистики у м. Києві, продукти харчування та

безалкогольні напої у травні порівняно з квітнем цього року подорож!

чали на 0,7 %. Найбільш суттєво збільшилися ціни на фрукти — на 6

%, цукор — 1,5 %, макаронні вироби — 1,3 %, овочі та безалкогольні

напої — 1 %, м’ясо та м’ясопродукти — 0,6 %.

Водночас знизились ціни на яйця — на 10,1 %, молоко — 1,2 %, мас!

ло, олію соняшникову, твердий і м’який сири — 0,3 %, хліб — 0,1 %.

Зростання ж цін на алкоголь та тютюн на 0,3 % відбулося завдяки по!

дорожчанню тютюнових виробів на 1 %.

Також на 1,4 % збільшилась вартість послуг зв’язку, що зумовлено

підвищенням на 7 % абонентної плати за користування телефоном. А

подорожчання послуг освіти на 0,2 % відбулося за рахунок підвищен!

ня на 1,8 % плати в дошкільних закладах.

Стабільними ж залишились ціни (тарифи) на житло, воду, електро!

енергію, газ та інші види палива. Поряд із цим на 1,1 % подешевшали

предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання

житла. Дещо зменшилися ціни на різні товари та послуги — на 0,8 %

послуги відвідування ресторанів та перебування у готелях, одяг і взут!

тя — на 0,4 %. Що стосується транспорту, то індекс споживчих цін у га!

лузі становив 99,6 %. Зниження відбулося за рахунок подешевшання

палива і мастил на 1 %. Також на 0,9 % зменшилася плата за перевезен!

ня пасажирським залізничним транспортом. У сфері послуг з охорони

здоров’я ціни знизилися на 0,1 %, що зумовлено подешевшанням на

0,7 % фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання.

Що буде далі?

Експерти прогнозують, що у найближчі місяці в Україні може бу!

ти зафіксована інфляція на рівні 0—0,2 %, або навіть дефляція.

Цьому сприятиме низька ділова активність, сезонність і відсутність

економічного зростання, вважає Микола Івченко — керівник ін!

формаційно!аналітичного центру FOREX CLUB в Україні. Гальму!

вати зростання інфляції буде в першу чергу ринок праці. Так, рі!

вень безробіття серед економічно активного населення України у

віці 15—70 років, за підсумками року, може підвищитися до 7,8 %

проти 7,6 % на початку року. Водночас темпи зростання номіналь!

них доходів населення останніх кілька місяців залишаються неви!

сокими. І навіть якщо ситуація на ринку зайнятості до кінця року

дещо покращиться, навряд чи це призведе до значного прискорен!

ня інфляції. На боці низької інфляції також виступають хороші

прогнози щодо врожаю, негативна динаміка на світових товарно!

сировинних ринках і низький інфляційний тиск у глобальній еко!

номіці.

Водночас висловлюються прогнози, що новий урожай буде кошту!

ватиме дорожче, і хоч причин для підвищення вартості палива немає,

аграрії мають на те свої  пояснення, адже проблеми у галузі залишаю!

ться. Як констатує голова Державної інспекції України з контролю за

цінами Віктор Кулакевич, продукти так званого борщового набору у

квітні дорожчали до 6 %. За його словами, деякі причини підвищен!

ня цін мають об’єктивний характер — закінчуються запаси в овоче!

сховищах, а на їхнє місце надходять товари або нового врожаю, або

імпортні.

Крім того, якщо в поточному році ціна на газ збільшиться на 50 % (за

умовами МВФ), вартість електроенергії та інших ЖКП також може під!

вищитися, що додасть інфляції в результаті близько 1,5 %. “Значних при!

чин для прискорення інфляції в Україні у найближчих три місяці немає.

Восени на тлі прискорення зростання національної економіки і доходів

населення темпи інфляції, швидше за все, підвищаться, але неістотно.

Ключовим фактором, що визначає інфляцію в цьому році, стане вартість

послуг ЖКГ:

якщо станеть!

ся їхнє підви!

щення, інфля!

ційний тиск

підвищиться.

За підсумками

року, інфляція

може скласти

3—4,3 %”,—

прогнозує Ми!

кола Івченко
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Доступні квадратні метри
Кількість будівельних майданчиків у рамках програм "Доступне
житло" зросла в дев’ять разів
Марта КОХАН
“Хрещатик”

Незважаючи на наявність
різних державних про рам
забезпечення населення
житлом, вони все одно по-
и не мож ть охопити всіх
ромадян, я і потреб ють
поліпшення житлових мов.
Головною причиною та ої
сит ації Мінре іонб д на-
зиває відс тність на рин
пропозицій щодо енер о-
ефе тивно о житла за до-
ст пною ціною та належної
я ості. Відта відомство
вважає за доцільне ви о-
ристов вати інд стріальний
підхід житловом б дів-
ництві. Для цьо о план єть-
ся а тивіз вати хід техніч-
но о переоснащення під-
приємств б дівельної інд с-
трії з тим, щоб вони мо ли
спор дж вати дост пне
житло саме інд стріальним
методом.

Ударними темпами

Наразі урядом розробляється про!

грама будівництва доступного житла,

за якою індустріальним методом пла!

нується будувати 30—50 тис. квартир

доступного житла на рік.

Загалом, за даними Мінрегіонбуду,

з початку року в Україні кількість бу!

дівельних майданчиків у рамках ре!

алізації програм “Доступного житла”

зросла вдев’ятеро. Зокрема будівниц!

тво ведеться у Львівській, Дніпропет!

ровській, Донецькій, Київській, Ми!

колаївській, Одеській, Харківській

областях, а також у Києві та Севасто!

полі. Усього в регіонах підготовлено

43 земельні ділянки для будівництва

194!х житлових будинків загальною

площею понад 1,2 млн кв. метрів. Це

більше 22 тисяч квартир.

У 2010—2012 роках завдяки держав!

ній підтримці вже 6000 українських

родин стали власниками нових квар!

тир, нагадують у профільному відом!

стві. З початку ж цього року ще 1246

сімей отримали нове власне житло. У

2013 році державою передбачено фі!

нансування для надання допомоги у

придбанні квартир 6700 родинам.

Як будує столиця

Якщо у 2012 році на будівництво до!

ступного житла у Києві було спрямо!

вано з міського бюджету 57,8 млн грн,

то на 2013 рік на такі цілі передбачено

дещо більше — 59,8 млн грн. Про це

“Хрещатику” повідомив директор Де!

партаменту будівництва та житлового

забезпечення КМДА Сергій Данило!

вич. За його словами, за держпрогра!

мою “70х30” через Іпотечний центр

Фонду сприяння молодіжному житло!

вому будівництву вже оформлено 624

договори на будівництво доступного

житла, а з держбюджету на це спрямо!

вано 99,5 млн грн. Всього по Україні

на 2013 рік в держбюджеті на будів!

ництво такого доступного житла за!

плановано виділення 50 млн грн, у то!

му числі по Києву — 10 млн грн.

Допомогу ж на сплату першого

внеску при будівництві доступного

житла за рахунок здешевлення варто!

сті іпотечних кредитів за рахунок

коштів міського бюджету в 2012 році

отримали 14 родин на суму 785,1 тис.

грн. А на 2013 рік на допомогу в

оплаті першого внеску в міському

бюджеті заплановано виділення вже

10 млн грн.

Як зазначив Сергій Данилович,

цьогоріч у столиці завершується спо!

рудження п’яти будинків на 415

квартир за міською програмою “бу!

дівництво доступного житла “70х30”.

Зокрема будівництво ведеться дво!

ма забудовниками за такими адреса!

ми:

— вул. С. Лазо, 4!6, буд. 3, вул. Н.

Ужвій, вул. Петропавлівська (забу!

довник — КП “Житлоінвестбуд!

УКБ”),

— пров. Моторний, буд. 1 та буд. 2

(забудовник — КП “Спецжитло!

фонд”).

До слова, у минулому році за цією

програмою черговики квартобліку

столиці отримали 182 квартири в п’я!

ти житлових будинках, розташова!

них на вул. Урлівській, 20, 23, 23!а;

на вул. Борщагівській, 152 та вул. Бі!

лицькій.

Зелене світло 
для забудовників

Тим часом обсяги кредитування

банками підприємств будівельної га!

лузі впевнено зростають, що також

підвищує надію отримати свої квад!

ратні метри більшій кількості охочих.

Як повідомили “Хрещатику” в Неза!

лежній асоціації банків України (НА!

БУ), це пов’язано в першу чергу саме

з упровадженням програми кредиту!

вання “Доступне житло”, адже пере!

лік будівельних об’єктів за цією про!

грамою вже перевищує 800.

Так, на початок травня цього року

обсяг портфелю кредитів будівель!

них підприємств склав 46,07 млрд

грн, що на 2,7 % перевищує обсяг

відповідного портфелю на початок

квітня 2013 року і на 4,8 % — на поча!

ток травня 2012 року. Обсяг нових

кредитів, наданих будівельним під!

приємствам у квітні цього року, склав

3,9 млрд грн проти 2,3 млрд грн в бе!

резні (+ 69,6 %).

Хоча обсяг іпотечного кредитуван!

ня населення поки що все ж зали!

шається низьким. Так, іпотека скла!

дає майже 3 % від загального обсягу

нових кредитів, наданих банками

фізособам за останній рік. Експерти

пояснюють це невисоким рівнем

платоспроможного попиту, відсут!

ністю у банків “довгих” ресурсів та

значними ризиками іпотечного кре!

дитування, що зумовлені недоскона!

лістю вітчизняної судової системи та

чинного законодавства з точки зору

захисту прав кредиторів. Портфель

іпотечних кредитів фізосіб впродовж

квітня 2013 року скоротився на 0,7 %

(за останній рік — на 14,4 %) — до

56,49 млрд грн, що є результатом пе!

реважання погашення іпотечних

кредитів над наданням нових креди!

тів.

Разом із тим, зауважують в НАБУ,

протягом останнього року темпи па!

діння іпотечного портфелю дещо

знизились. Середнє скорочення

портфелю роздрібних іпотечних кре!

дитів за січень!квітень 2013 року

склало 484 млн грн, тоді як за відпо!

відний період минулого року — 1 123

млн грн. Це стало можливим завдяки

реалізації кількох державних іпотеч!

них програм, які ґрунтуються на

співпраці держави, банків та буді!

вельних компаній.

Так, лише один з шести банків, які

співпрацюють з державою за програ!

мами здешевлення іпотеки, за період

дії програми надав понад 1,1 тис. кре!

дитів фізособам на суму 255 млн грн.

Загалом, нагадують в асоціації, у

держбюджеті на 2013 рік передбачено

фінансування будівництва за сімома

державними програмами в обсязі

634,9 млн грн, що на третину більше,

ніж роком раніше. Фактично, за сі!

чень!травень поточного року обсяг

фінансування за зазначеними про!

грамами становив майже 202 млн

грн, або 96 % від запланованого на

цей період обсягу.

На думку аналітиків НАБУ, по!

глиблення співпраці банків та дер!

жави в сегменті фінансування жит!

лових програм на даний час є одним

з найважливіших напрямків роботи.

Розвиток іпотечних програм не

тільки позитивно позначається на

стані будівельної галузі, а й виконує

важливу соціальну функцію, нага!

дують вони. Відтак, за умови достат!

нього обсягу фінансування та на!

лежного контролю за цільовим ви!

користанням коштів, компенсація

частини відсоткових ставок за кре!

дитами дозволить збільшити плато!

спроможний попит на банківські

кредити.

“Достукатись” 
до доступного житла

Водночас в питанні доступності

програми здешевлення вартості іпо!

течних кредитів залишається проб!

лемним той факт, що часто громадя!

ни не можуть підтвердити свою офі!

ційну платоспроможність. А це є од!

нією з вимог для претендентів на

житло.

Головним же питанням програми

“Доступне житло 70х30” залишається

відсутність квартирного обліку у ба!

жаючих брати в ній участь. “Не всі

громадяни, які можуть сплатити 70

%, перебувають на квартирному об!

ліку. І у нас є така вилка: 70 % коштів

має громадянин, а квартирного облі!

ку не має, або має квартирний облік,

але не має 70 %, і це проблема”,—

відзначив директор Іпотечного цен!

тру в м. Києві та Київській області

Сергій Комнатний.

Що стосується програми пільгово!

го молодіжного кредитування за ра!

хунок статутного капіталу відповід!

ного фонду, то тут є лише одна проб!

лема — наявність коштів. На жаль,

бюджет дає в десятки разів менше від

потреби, констатує фахівець.

Нагадаємо, що загалом у столиці

забудовниками, підпорядкованими

КМДА, у 2012 році було введено в

експлуатацію 11 житлових будинків

загальною площею 176,1 тис. кв. м. З

яких 727 квартир загальною площею

48,1 тис. кв. м було введено за про!

грамами співфінансування 70х30,

50х50 та 50х30х20.

Всього до кінця 2017 року заплано!

вано введення в експлуатацію 1,62

млн кв. м загальної площі для забез!

печення доступним житлом 27 715 сі!

мей. За інформацією КО “Інститут

Генерального плану м. Києва”, з ура!

хуванням наявної черги громадян і

постановки на облік нових сімей не!

обхідно щороку вводити в експлуата!

цію не менше 300 тис. кв. м доступ!

ного житла. У цілому для розміщення

доступного житла обсягом 1,6 млн

кв. м з об’єктами соціальної сфери

необхідно 140 га земель, або до 6 %

виявлених територіальних ресурсів,

переданих під житлову забудову. Для

комунальних підприємств в різних

районах міста для будівництва до!

ступного житла на наступні роки на!

мічено 41 земельну ділянку загаль!

ною площею орієнтовно 35,3 га, на

яких розрахункові обсяги становлять

423 600 кв. м

Програми забезпечення житлом у Києві 
� Будівництво доступного житла за змішаною схемою фінансування «70х30»,

з яких 70 % � кошти громадян, 30 % � кошти міського бюджету; 
� Будівництво доступного житла за рахунок здешевлення вартості іпотечних

кредитів відповідно до постанови Кабміну від 25 квітня 2012 року № 343; 
� Будівництво соціального житла для громадян, які перебувають на

соціальному квартирному обліку, відповідно до Закону України «Про
житловий фонд соціального призначення». 

Учасниками програми будівництва доступного житла можуть стати кияни,
які перебувають на черзі квартирного обліку в районних у місті Києві
державних адміністраціях та надали заяву до квартирного відділу про своє
бажання придбати доступне житло. 

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 12 червня 2013 року

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

Столична влада ось же
третій рі поспіль спішно
здійснює масштабн про-
рам з відновлення дитя-
чих сад ів. Тіль и в поточ-
ном році Києві б де
створено 4300 додат ових
місць ДНЗ. Тож чер а
6600 дітей зменшиться
приблизно на дві третини.
Зо рема в дитсад № 7
Дарниць о о район після
ремонт приміщень пере-
вантажені 11 ві ових р п
б д ть переформовані
14-ть (я це і має б ти
при іль ості юних відвід-
вачів за лад майже
260 осіб). До 1 вересня
т т почн ть ф н ціон вати
дві нові ясельні р пи і
одна — молодшо о садо-
во о ві .

Ще кілька років тому в місті гос�

тро стояла проблема з місцями в

дитсадках. Завдяки реалізації за�

планованих столичною владою за�

ходів кількість ДНЗ в Києві зросла,

а черга суттєво скоротилася.

“Якщо раніше ми вводили в екс�

плуатацію 10 дитячих садочків на

рік, то в 2013�му здали вже 20 таких

об’єктів — знову побудованих і ре�

конструйованих”,— повідомив під

час інтерв’ю на телеканалі “Київ”

голова КМДА Олександр Попов. За

його словами, часом ведеться

справжня боротьба з орендарями,

аби відсудити у них і повернути міс�

ту те чи інше приміщення. Загалом

у столиці тільки в нинішньому році

буде створено 4300 додаткових

місць у дошкільних навчальних за�

кладах. Тож черга у 6600 дітей змен�

шиться приблизно на дві третини.

Для дитсадка № 7, розташованого

на вулиці Григоренка, 21�а в Дар�

ницькому районі столиці таке про�

тистояння з колишніми орендаря�

ми вже позаду, і з упевненістю мож�

на говорити про те, що до початку

нового навчального року тут будуть

створені належні умови для перебу�

вання дітей. Після планового ре�

монту приміщень перевантажені

нині 11 вікових груп будуть пере�

формовані у 14�ть (як це і має бути

при кількості юних відвідувачів дит�

садка у майже 260 осіб). Окрім цьо�

го, до 1 вересня тут почнуть функ�

ціонувати дві нові ясельні групи і

одна — молодшого садового віку.

“Місто виділило нам чималі

кошти, адже обсяг робіт великий,—

розповіла “Хрещатику” завідувач

дитсадка Людмила Верніковська.—

Перекривають дах, відновлюють

фасад, заміняють дерев’яні вікна на

металопластикові, ведуться внут�

рішні оздоблювальні роботи: у до�

даткових вікових групах буде нова

сантехніка, електрика, лінолеум,

двері і таке інше. Надворі віднов�

лять ігрові дитячі майданчики. Все

це відбувається за активної участі й

під контролем начальника Управ�

ління освіти Дарницької райдерж�

адміністрації Сергія Тимченка”.

Цікаво, що Людмила Олексан�

дрівна свого часу стежила ще за бу�

дівництвом дитсадка й очолює цей

навчальний заклад від самого по�

чатку — з 1994�го року, тобто керує

ним майже два десятиліття. І педа�

гогічний колектив практично не�

змінний — на 70 %. Ця відданість

роботі приносить свої результати —

не даремно ДНЗ № 7 неодноразово

виборював призові місця у різнома�

нітних загальноміських конкурсах.

Секрет успіху також — у тісній спів�

праці з батьківськими комітетами

всіх вікових груп: тут часто прово�

дять суботники, родинні свята,

спортивні змагання. Руками турбо�

тливих батьків озеленюється, об�

лаштовується територія закладу.

Високе реноме дитсадка дозво�

лило йому організувати також гру�

пу короткотривалого перебування

дітей у дошкільному закладі. До ре�

чі, на всю Україну їх лише трохи

більше тисячі (на майже 16 тисяч

дитсадків). Це групи для навчання і

виховання дітей до 4�х годин на

день — з 9�ї до 13�ї. Як пояснила

Людмила Верніковська, малюки

перебувають тут безкоштовно, хар�

чуються вдома. Батьки приводять

їх лише на заняття для підготовки

до школи. І, звісно ж, для отриман�

ня навичок спілкування з одноліт�

ками. Створення та функціонуван�

ня таких груп дуже важливе, адже

варто нагадати про нововведення

нинішньої влади — у 2010 році

прийнято спеціальний закон Укра�

їни про обов’язкову дошкільну ос�

віту для дітей старшого дошкільно�

го віку

Вихованці дитсадка № 155 отримали в дарунок
нові спортивні та ігрові майданчики
Нещодавно вихованці санаторно о дош ільно о навчально о за лад

№ 155 для дітей із захворюваннями серцево-с динної системи та ор-
анів дихання від місь ої та Шевчен івсь ої районної влади отримали
подар но новий с часний спортивний та і рові майданчи и із зр чни-
ми та привабливими ір ами, ойдал ами, а та ож нові с часні тіньові
навіси.
“Нові тіньові навіси, і рові майданчи и, с часний пар ан, асфальт -

вання та оновлений фасад б дівлі — все це змінило обличчя дитсадоч-
а, ди ще з більшим задоволенням б д ть іти малю и та їхні бать-
и”,— зазначив олова Шевчен івсь ої райдержадміністрації Сер ій Зі-
мін. Він побажав вихованцям ДНЗ змістовно о літньо о відпочин на
оновлених дитячих майданчи ах, подя вав б дівельни ам та бать ам,
я і до лали чимало з силь, щоб відб лося ще одне свято шевчен ів-
сь их дош ільнят

“Голос рідної природи розуміти серцем вчись”
В бібліотеці № 152, що в Голосіївсь ом районі столиці, спеціально

для дітей із літньо о табор “Ромаш а” б ло проведено природознав-
че свято “Голос рідної природи роз міти серцем вчись” з на оди Все-
світньо о дня нав олишньо о середовища.
Під час заход працівни и бібліоте и навчали дітей бачити розмаїт-

тя природи та бережливо ставитись до неї, роз ривали її рас за до-
помо ою поетично о слова на при ладі творчості Тараса Шевчен а.
Дітям працівни и бібліоте и під от вали яс рав ниж ов вистав-
“Змінено землю на раще”. Та ож б ло проведено ві торин “Зе-

лений світ природи”, переможців я ої привітали та на ородили пода-
р н ами.
Під інець заход відб вся тематичний бібліотечний ро і ознайом-

ча бесіда “Я треба поводити себе під час літніх ані л на природі, на
доро ах, дома”

На Оболоні відкрили “Український історичний
клуб”
В рам ах ромадсь о о об’єднання “У раїна Славетна” за підтрим и

авторів прое т “У раїна: Історія вели о о народ ” В. З банова, радни-
а Президента У раїни А. Толсто хова, радни а, спеціально о Уповно-
важено о прем’єр-міністра У раїни, олови Оболонсь ої райдержадмі-
ністрації В. Антонова б ло від рито “У раїнсь ий історичний л б”.
У л бі діє вистав а артин оловно о х дожни а ст дії У раїнсь о о

батально о мистецтва Арт ра Орльонова, представлена е спозиція
раїнсь их ни з історії та льт ри У раїни, тематична вистав а “Во-

лодар Борисфена”, працює онференц-зал та ст дія інтернет-теле а-
нал “Історія. UA”.
Адреса л б : м. Київ, проспе т Героїв Сталін рада, б д. 6, орп. 7,

се ція 1

У Святошинському центрі зайнятості відбувся
семінар для підприємств району
Нещодавно Святошинсь ом районном центрі зайнятості відб вся

роз’яснювальний семінар для підприємств район . Тема занять —
провадження положень За он У раїни “Про зайнятість населення”.
Захід тривав за часті 20 фізичних осіб-підприємців, фахівців Свято-

шинсь о о районно о центр зайнятості та пенсійно о фонд У раїни в
Святошинсь ом районі столиці.
В ході семінар дире тором Центр зайнятості Т. Олефір та заст п-

ни ом дире тора Т. Говор н б ло надано інформацію ж рналістам про
механізм омпенсації роботодавцям єдино о внес та про видач ва -
чера на навчання особам, старшим за 45 ро ів.
Про спішний досвід співпраці зі Святошинсь им районним центром

зайнятості ж рналістам повідомила дире тор ТОВ “”Сіті Прес Компані”
К. Березня

Футболісти дніпровських дворових команд 
стали переможцями першості Києва
У столичном Б дин ф тбол відб лося рочисте за риття Чемпіо-

нат дворових оманд серед дітей та підліт ів за місцем їхньо о про-
живання “Ф тбол ожен двір”. Почесним остем свята став ре ордс-
мен чемпіонатів світ , олишній ф тболіст иївсь о о “Динамо” Оле
Сален о, я ий розповів, що й сам олись починав із дворово о ф тбо-
л . Відомий в мин лом нападни вр чив на ороди юним ф тболістам
оманди Дніпровсь о о район — переможцям першості міста Києва з
дворово о ф тбол ві овій ате орії 15-16 ро ів — і висловив споді-
вання, що вони на цьом не з пиняться й, дос оналюючи свою май-
стерність та наб ваючи досвід , з часом ратим ть най ращих л бах
світ

Новини районів

Новини районів

Вознесіння Господнє
На сороковий день після Христового 
Воскресіння відзначається свято 
Вознесіння Господнього, яке цьогоріч
припадає на 13 червня

Після Великодніх подій учні Хрис�

тові ще не цілком відчули все їхнє

значення. Їм було достатньо знати,

що Господь живий, що Він воскрес.

Вони повернулися з Єрусалима до

Галилеї, і там Він не раз являвся їм:

то на горі, то на березі озера. Світлий

мир зійшов у їхні душі, про майбутнє

вони мало замислювалися. Та і як

могла цим простим рибалкам дійти

до тями думка, що вони призначені

для підкорення світу Христовому!

Коли Ісус жив серед них, вони в

усьому покладалися на Нього. Тепер

Він знову з ними. Після випробувань

настав час спокою.

Вони не знали, що земна путь Ме�

сії вже завершена, що віднині їм самим треба прокладати дорогу Добрій Но�

вині.

Аж ось Він являєтся перед ними на одному з галилейських пагорбів. Усі

падають навколішки, і в тиші лунає Його голос: “Отже, йдіть, навчайте всі

народи, хрестячи їх в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх збері�

гати все, що Я заповів вам; і ось Я з вами по всі дні, до кінця віку” (Мф.

28:18�20).

А потім — знову Єрусалим. Єлеонська гора, де Ісус раніше любив бувати

з учнями. Звідти видно святе місто, а за ним — неозорі простори світу, що

жде апостолів...

Господь підняв руки і поблагословив їх. Осяйна хмара слави сховала Його.

Проте учні не відчули себе самотніми й покинутими. Віднині Спаситель

буде з ними завжди. Коли Він благословив їх, то хмара відділила Його від

них. Ця хмара і тепер ще не зникла: ми не бачимо Христа очима своїми ті�

лесними, але Він залишається тут, на землі. Він на землі — Він і на небі, Він

Бог — Він і людина, Він у вічності — Він і з нами у нашому короткому жит�

ті. Ми можемо доторкнутися до Нього, можемо почути Його голос, бо Гос�

подь з нами

Інформацію надано Синодальним 
відділом Української Православної Церкви

Оновлений дитсадок чекає 
на малечу
Дошкільний навчальний заклад № 7 Дарницького району цьогоріч
відкриває три нові вікові групи
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У Пирогові влаштували свято
вишивки і ткацтва
До Національного музею народної архітектури та побуту з’їхалися
майстри з різних куточків України

Народне художнє ткацтво вражає розмаїттям

видів, сировини, технік виконання, широтою

практичного застосування. І тканини для виго�

товлення одягу, і ті, що призначені для обладнан�

ня та оздоблення житла, свідчать про високий рі�

вень культури ткацтва та розвинений художній

смак майстрів регіону. Особливості орнаменту да�

ють можливість визначити територіальну належ�

ність автора.

Велика різноманітність робіт вражала всіх, хто

завітав на вихідних до Національного музею на�

родної архітектури та побуту України в Пирогові.

Не дивлячись навіть на те, що з погодою не дуже

склалося — впав величезний дощ із градом, —

кількість людей майже не зменшувалася. Безліч

робіт із волокна льону, бісеру, вовни дивували

гостей виставки. Всі намагалися вже в перший

день придбати своїм близьким та друзям пода�

рунки або просто купити щось собі на пам’ять.

“Для того, щоб збагачувалася культура вишив�

ки і ткацтва в Україні, потрібно, щоб сьогодні тут

не тільки були присутні майстри своїх робіт, але і

якомога більше людей. Я сьогодні цілий день

спостерігаю за тим, що багато киян забули про це

свято. На жаль, не всі зможуть побачити таланти

відомих майстрів, які втрачені 1000 років тому на

Кіровоградській землі... Дуже хочеться здивувати

український люд! А тому маю надію, що вже на�

ступного дня гостей на виставці збереться значно

більше”,— розповіла “Хрещатику” відома кірово�

градська килимарниця Валентина Доброволь�

ська.

На території Пирогова часто зустрічалися від�

відувачі та майстри у національних костюмах,

зайняті різноманітним ремеслом — ткалі, ліпни�

ки посуду з глини та інші. Прогулянки під україн�

ську народну музику взагалі стають чимось осо�

бливим, дарують незабутні відчуття. Під час на�

ціональних народних свят на території музею

проводилися тематичні театралізовані вистави.

Також поділилася своїми думками заслужений

майстер народної творчості України Лариса Зорі�

на. “Я вже не вперше приїжджаю на це свято в Пи�

рогів,— розповіла вона.— І знаю, що цього дня сю�

ди приїздять майстри з усієї України. Саме в ці дні

тут бувають вишивальниці і ткалі. Обожнюю такі

заходи не тільки за те, що можна показати чи про�

дати свої роботи, але й за те, що маю можливість

познайомитись з новими авторами, обмінятися

досвідом або просто приємно поспілкуватися”.

Неможливо пройти повз намети, де красуються

вишиті сукні Олени Абрамович. Виготовлені речі

з домотканого полотна, розробленого на льоні.

Майстриня створювала їх вручну впродовж трьох

місяців. Кожен майстер візерунки вигадує сам.

Шиють також і на замовлення. Кожна сукня — це

немов народження на світ дитини, у неї є своя до�

ля і своє призначення.

Нині вишитий одяг — це не лише данина моді,

а й прагнення повернутися до духовної та матері�

альної культури наших пращурів

Марія БЕГЕБА
спеціально для “Хрещатика”

Упродовж двох днів в Національном м зеї народної архіте т ри та поб т
У раїни, розташованом в Пиро ові, тривало свято вишив и і т ацтва. Свої
роботи представляли майстри з сієї У раїни. До слова, т т можна б ло не
лише помил ватися різноманітними вишиван ами, сарафанами, х ст ами —
здебільшо о р чної роботи, а й придбати їх. О рім цьо о, відвід вачі мали
на од спроб вати власнор ч зліпити орщи а чи щось вишити.

Свої роботи на святі в Пиро ові представляли майстри з сієї У раїни

В дитячом садоч часто проводять с ботни и, родинні свята, спортивні
зма ання та різноманітні льт рні заходи

До 1 вересня в дитсад №7 Дарниць о о район столиці від риють дві нові ясельні р пи і одн – молодшо о садово о ві
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5Хрещатик 12 червня 2013 року

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

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск № 59 (1187)

СЕРЕДА,
12 червня
2013 року

Про надання дозволу на створення органу 
самоорганізації населення “Будинковий комітет “

”Вулиця Академіка Богомольця, 7/14 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 113/9170 від 17 квітня 2013 року
Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 3, 8, 9, 11,

13, 14, 16, 17, 24 Закону України “Про органи самоорганізації населення”, рішення Київської міської ради від 26.09.2002 № 10/170
“Про органи самоорганізації населення в місті Києві”, враховуючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації
населення від 20.06.2012 № 29/233�КО�24418, протокол зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу са�
моорганізації населення від 14.06.2012 та список учасників зборів жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про надання дозволу на створення 
органу самоорганізації  населення 

“Комітет мікрорайону “Воскресенка” 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 111/9168 від 17 квітня 2013 року
Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 3, 8, 9, 11,

13, 14, 16, 17, 24 Закону України “Про органи самоорганізації населення”, рішення Київської міської ради від 26.09.2002 № 10/170
“Про органи самоорганізації населення в місті Києві”, враховуючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації
населення від 24.10.2012 № 29/233�КО�33084, протокол конференції жителів за місцем проживання по ініціюванню створення ор�
гану самоорганізації населення від 16.10.2012 та список учасників конференції жителів за місцем проживання від 16.10.2012, Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про надання дозволу на створення 
органу самоорганізації 

населення “Будинковий комітет 
“Вулиця Федора Ернста, 8” 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 112/9169 від 17 квітня 2013 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 3, 8, 9, 11,
13, 14, 16, 17, 24 Закону України “Про органи самоорганізації населення”, рішення Київської міської ради від 26.09.2002 № 10/170
“Про органи самоорганізації населення в місті Києві”, враховуючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації
населення від 24.01.2013 № КО�169, протокол зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорганіза�
ції населення від 15.12.2012 та список учасників зборів жителів за місцем проживання від 15.12.2012, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

112 вул. Хмельницького Богдана, 2 � 4, 3�б � 1/40 9 103,5 103,5 11,5 дорожні знаки

113 вул. Хмельницького Богдана, 15 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки /
паркомат

114 вул. Хмельницького Богдана, 17/52�а 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

115 вул. Хмельницького Богдана, 19 � 21�а 7 80,5 80,5 0,0 дорожні знаки

116 вул. Хмельницького Богдана, 23 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

117 вул. Хмельницького Богдана, 32 8 92,0 92,0 11,5 дорожні знаки

118 вул. Хмельницького Богдана, 30/10 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

119 вул. Хмельницького Богдана, 34�а�40/25 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

120 вул. Хмельницького Богдана, 39 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

121 вул. Хмельницького Богдана, 42/32 � 48, 33/34 � 35/1 18 207,0 207,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат

122 вул. Хмельницького Богдана, 49 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

123 вул. Хмельницького Богдана (від вул. Володимирської до
вул. Франка)

18 207,0 207,0 23,0 дорожні знаки

124 вул. Хмельницького Богдана, 53 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

125 вул. Хмельницького Богдана, 55 � 57 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

126 вул. Хмельницького Богдана, 57 � 57�б 11 275,0 126,5 11,5 дорожні знаки

127 вул. Хмельницького Б., 63�а 4 46 46 0,0 дорожні знаки

128 вул. Чорновола/вул. Глібова 20 500,0 230,0 23,0 дорожні знаки

129 вул. Чорновола В., 25 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

130 вул. Червоноармійська (від бульв. Т. Шевченка до пл. Л.
Толстого) 

17 195,5 195,5 23,0 дорожні знаки /
паркомати

131 вул. Червоноармійська  (від вул. П.Скоропадського до 
пл. Бессарабська)

13 149,5 149,5 11,5 дорожні знаки

132 вул. Щусєва (ст. м. "Сирець") 26 299,0 299,0 34,5 дорожні знаки

133 вул. Ярославів Вал, 14�б 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

134 вул. Ярославів Вал, 22 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

135 вул. Ярославів Вал, 23 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

136 вул. Ярославів Вал, 30/18 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

137 пл. Бессарабська, 2 14 161,0 161,0 11,5 дорожні
знаки/паркомат
и

138 пл. Європейська (біля буд. № 2 по вул. Хрещатик) 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки

139 пл. Львівська 23 264,5 264,5 23,0 дорожні знаки

140 пл. Перемоги, 1 22 253,0 253,0 23,0 дорожні знаки

141 пров. Бєлінського, 5�а / вул. Хмельницького Богдана, 57�б 6 69,0 69,0 0,0 дорожні знаки

142 пров. Георгіївський, 2 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

143 пров. Георгіївський, 5 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

144 пров. Рильський, 1�б/20 6 69,0 69,0 0,0 дорожні знаки

145 пров. Рильський, 5 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

146 пров. Рильський, 6 14 161,0 161,0 0,0 дорожні знаки

147 просп. Перемоги, 1�3 25 287,5 287,5 34,5 дорожні знаки /
паркомат

148 просп. Перемоги, 7 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

149 просп. Перемоги, 27 � 17 32 368,0 368,0 34,5 дорожні знаки /
паркомат

150 просп. Перемоги, 30 � 32 (сезонний з 01.05 по 01.10) 34 391,0 391,0 34,5 дорожні знаки /
паркомат

151 просп. Перемоги, 31 � 29 11 126,5 126,5 11,5 дорожні знаки

152 просп. Перемоги, 34 31 775,0 356,5 34,5 дорожні знаки

153 просп. Перемоги, 52/2 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

продовження, початок у 57(1185) від 7 червня 2013 року  та №58(1187) від 11 червня 2013 року

1. Дозволити створити орган самоорганізації населення та визначити
його назву — “Будинковий комітет “Вулиця Академіка Богомольця, 7/14”.

2. Визначити, що орган самоорганізації населення “Будинковий ко!
мітет “Вулиця Академіка Богомольця, 7/14” діє в межах території бу!
динку № 7/14 на вулиці Академіка Богомольця у Печерському районі
м. Києва.

Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживання від
14.06.2012, на території діяльності органу самоорганізації населення
“Будинковий комітет “Вулиця Академіка Богомольця, 7/14” мешкають
на законних підставах (зареєстровано за місцем проживання) 310 жи!
телів, у тому числі 280 жителів, які мають право голосу, станом на
14.06.2012.

3. Основними напрямками діяльності органу самоорганізації насе!
лення “Будинковий комітет “Вулиця Академіка Богомольця, 7/14” у Пе!
черському районі м. Києва є:

3.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцево!
го значення у межах Конституції і законів України.

3.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших
потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних по!
слуг.

3.3. Участь у реалізації соціально!економічного, культурного роз!
витку території діяльності органу самоорганізації населення, інших
місцевих програм.

4. Надати органу самоорганізації населення “Будинковий комітет

“Вулиця Академіка Богомольця, 7/14” у межах території його діяльно!
сті такі власні повноваження:

4.1. Представляти разом з депутатами Київради інтереси жителів у
Київраді, місцевих органах виконавчої влади.

4.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації
актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень Київра!
ди та її виконавчих органів, розпоряджень Київського міського голови,
рішень, прийнятих місцевими референдумами.

4.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів про!
грам соціально!економічного і культурного розвитку, бюджетів міста
Києва.

4.4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у за!
ходах щодо охорони навколишнього природного середовища, прове!
денні робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному ста!
ні прибудинкової території, обладнанні дитячих і спортивних майдан!
чиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо.

4.5. Організовувати на добровільних засадах участь населення у за!
ходах щодо ремонту приміщень загального користування із дотриман!
ням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт.

4.6. Здійснювати контроль за якістю надання громадянам, які меш!
кають у житловому будинку на території діяльності органу самооргані!
зації населення, житлово!комунальних послуг та за якістю проведених
у житловому будинку ремонтних робіт.

4.7. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам та органі!
заціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно!
освітньої, спортивно!оздоровчої та виховної роботи серед населення,
розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збе!
реженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні
пам’яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів.

4.8. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам,
сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабез!
печеним та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям!
сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити про!
позиції з цих питань до Київради.

4.9. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в
здійсненні ними протипожежних заходів, організовувати вивчення на!
селенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громад!
ського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки.

4.10. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним орга!
нам у забезпеченні охорони громадського порядку.

4.11. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян.
4.12. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які

мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації насе!
лення.

4.13. Сприяти депутатам Київради в організації зустрічей з вибор!
цями, прийому громадян і проведенні іншої роботи з мешканцями.

4.14. Інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації
населення, організовувати обговорення проектів його рішень з най!
важливіших питань.

5. Орган самоорганізації населення “Будинковий комітет “Вулиця
Академіка Богомольця, 7/14” набуває власних повноважень після його
легалізації у виконавчому органі Київради (Київській міській державній
адміністрації) в порядку, встановленому статтею 13 Закону України
“Про органи самоорганізації населення”.

6. Органу самоорганізації населення “Будинковий комітет “Вулиця
Академіка Богомольця, 7/14” в місячний термін після легалізації на!
правити до секретаріату Київради копії таких реєстраційних докумен!
тів: положення про орган самоорганізації населення, свідоцтва про ре!
єстрацію у виконавчому органі Київради (Київській міській державній
адміністрації), списку персонального складу членів органу самооргані!
зації населення. У разі легалізації шляхом державної реєстрації: сві!
доцтва про державну реєстрацію, довідки про ідентифікаційний код
(ЄДРПОУ).

7. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації насе!
лення “Будинковий комітет “Вулиця Академіка Богомольця, 7/14” у ме!
жах своїх повноважень здійснюють Київська міська рада та виконавчий
орган Київради (Київська міська державна адміністрація).

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

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко!
місію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, між!
народних зв’язків та інформаційної політики і на виконавчий орган Ки!
ївради (Київську міську державну адміністрацію).

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

1. Дозволити створити орган самоорганізації населення та визначи!
ти його назву — “Будинковий комітет “Вулиця Федора Ернста, 8”.

2. Визначити, що орган самоорганізації населення “Будинковий ко!
мітет “Вулиця Федора Ернста, 8” діє в межах території будинку № 8 на
вулиці Федора Ернста у Солом’янському районі м. Києва.

Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживання від
15.12.2012, на території діяльності органу самоорганізації населення
“Будинковий комітет “Вулиця Федора Ернста, 8” мешкає на законних
підставах (зареєстровано за місцем проживання) 178 жителів, у тому
числі 93 жителі, які мають право голосу станом на 15.12.2012.

3. Основними напрямками діяльності органу самоорганізації насе!
лення “Будинковий комітет “Вулиця Федора Ернста, 8” у Солом’ян!
ському районі м. Києва є:

3.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцево!
го значення у межах Конституції і законів України.

3.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших по!
треб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

3.3. Участь у реалізації соціально!економічного, культурного роз!
витку території діяльності органу самоорганізації населення, інших
місцевих програм.

4. Надати органу самоорганізації населення “Будинковий комітет
“Вулиця Федора Ернста, 8” у межах території його діяльності такі влас!
ні повноваження:

4.1. Представляти разом з депутатами Київради інтереси жителів у
Київраді, місцевих органах виконавчої влади.

4.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації
актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень Київра!
ди та її виконавчого органу, розпоряджень Київського міського голови,
рішень, прийнятих місцевими референдумами.

4.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів про!
грами соціально!економічного і культурного розвитку, бюджету міста
Києва.

4.4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у за!
ходах щодо охорони навколишнього природного середовища, прове!
денні робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному ста!
ні прибудинкової території, обладнанні дитячих і спортивних майдан!
чиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо.

4.5. Організовувати на добровільних засадах участь населення у за!
ходах щодо ремонту приміщень загального користування із дотриман!
ням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт.

4.6. Здійснювати контроль за якістю надання громадянам, які меш!
кають у житловому будинку на території діяльності органу самооргані!
зації населення, житлово!комунальних послуг та за якістю проведених
у житловому будинку ремонтних робіт.

4.7. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам та органі!
заціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно!
освітньої, спортивно!оздоровчої та виховної роботи серед населення,
розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збе!

реженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні
пам’яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів.

4.8. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам,
сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабез!
печеним та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям!
сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити про!
позиції з цих питань до Київради.

4.9. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в
здійсненні ними протипожежних заходів, організовувати вивчення на!
селенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громад!
ського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки.

4.10. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним орга!
нам у забезпеченні охорони громадського порядку.

4.11. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян.
4.12. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які

мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації насе!
лення.

4.13. Сприяти депутатам Київради в організації зустрічей з вибор!
цями, прийому громадян і проведенні іншої роботи з мешканцями.

4.14. Інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації
населення, організовувати обговорення проектів його рішень з най!
важливіших питань.

5. Орган самоорганізації населення “Будинковий комітет “Вулиця
Федора Ернста, 8” набуває власних повноважень після його легаліза!
ції у виконавчому органі Київради (Київській міській державній адмініс!
трації) в порядку, встановленому статтею 13 Закону України “Про ор!
гани самоорганізації населення”.

6. Органу самоорганізації населення “Будинковий комітет “Вулиця
Федора Ернста, 8” в місячний термін після його легалізації направити
до секретаріату Київради копії таких реєстраційних документів: поло!
ження про орган самоорганізації населення, свідоцтва про реєстрацію
у виконавчому органі Київради (Київській міській державній адмініс!
трації), списку персонального складу членів органу самоорганізації на!
селення. У разі легалізації шляхом державної реєстрації: свідоцтва про
державну реєстрацію, довідки про ідентифікаційний код (ЄДРПОУ).

7. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації насе!
лення “Будинковий комітет “Вулиця Федора Ернста, 8” у межах своїх
повноважень здійснюють Київська міська рада та виконавчий орган
Київради (Київська міська державна адміністрація).

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

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко!
місію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, між!
народних зв’язків та інформаційної політики і на виконавчий орган Ки!
ївради (Київську міську державну адміністрацію).

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

1. Дозволити створити орган самоорганізації населення та визначи!
ти його назву — “Комітет мікрорайону “Воскресенка”.

2. Визначити, що орган самоорганізації населення “Комітет мікро!

району “Воскресенка” у Дніпровському районі м. Києва діє в межах те!
риторії таких будинків:

вулиця Петра Запорожця, № 8!в;

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега
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бульвар Перова, N№ 14, 16, 16!а, 16!б, 16!в, 16!г;
проспект Алішера Навої, N№ 82, 86, 90.
Згідно з протоколом конференції жителів за місцем проживання від

16.10.2012 на території діяльності органу самоорганізації населення
“Комітет мікрорайону “Воскресенка” мешкають на законних підставах
(зареєстровано за місцем проживання) 2177 жителів, у тому числі
1876 жителів, які мають право голосу станом на 16.10.2012.

3. Основними напрямками діяльності органу самоорганізації насе!
лення “Комітет мікрорайону “Воскресенка” у Дніпровському районі м.
Києва є:

3.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцево!
го значення у межах Конституції і законів України.

3.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших по!
треб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

3.3. Участь у реалізації соціально!економічного, культурного роз!
витку території діяльності органу самоорганізації населення, інших
місцевих програм.

4. Надати органу самоорганізації населення “Комітет мікрорайону
“Воскресенка” у межах території його діяльності такі власні повнова!
ження:

4.1. Представляти разом з депутатами Київради інтереси жителів у
Київраді, місцевих органах виконавчої влади.

4.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації
актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень Київра!
ди та її виконавчого органу, розпоряджень Київського міського голови,
рішень, прийнятих місцевими референдумами.

4.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів про!
грами соціально!економічного і культурного розвитку, бюджету міста
Києва.

4.4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у за!
ходах щодо охорони навколишнього природного середовища, прове!
денні робіт заблагоустрою, озеленення та утримання в належному ста!
ні прибудинкових територій, обладнанні дитячих і спортивних майдан!
чиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо.

4.5. Організовувати на добровільних засадах участь населення у за!
ходах щодо ремонту приміщень загального користування із дотриман!
ням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт.

4.6. Здійснювати контроль за якістю надання громадянам, які меш!
кають у житлових будинках на території діяльності органу самооргані!
зації населення, житлово!комунальних послуг та за якістю проведених
у житлових будинках ремонтних робіт.

4.7. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам та органі!
заціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно!
освітньої, спортивно!оздоровчої та виховної роботи серед населення,
розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збе!
реженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні
пам’яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів.

4.8. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам,
сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабез!
печеним та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям!
сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити про!
позиції з цих питань до Київради.

4.9. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в
здійсненні ними протипожежних заходів, організовувати вивчення на!
селенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громад!
ського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки.

4.10. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним орга!
нам у забезпеченні охорони громадського порядку.

4.11. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян.
4.12. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які

мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації насе!
лення.

4.13. Сприяти депутатам Київради в організації зустрічей з вибор!
цями, прийому громадян і проведенні іншої роботи з мешканцями.

4.14. Інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації
населення, організовувати обговорення проектів його рішень з най!
важливіших питань.

5. Орган самоорганізації населення “Комітет мікрорайону “Воскре!
сенка” набуває власних повноважень після його легалізації у виконав!
чому органі Київради (Київській міській державній адміністрації) в по!
рядку, встановленому статтею 13 Закону України “Про органи самоор!
ганізації населення”.

6. Органу самоорганізації населення “Комітет мікрорайону “Воскре!
сенка” в місячний термін після легалізації направити до секретаріату
Київради копії таких реєстраційних документів: положення про орган
самоорганізації населення, свідоцтва про реєстрацію у виконавчому
органі Київради (Київській міській державній адміністрації), списку
персонального складу членів органу самоорганізації населення. У разі
легалізації шляхом державної реєстрації: свідоцтва про державну ре!
єстрацію, довідки про ідентифікаційний код (ЄДРПОУ).

7. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації насе!
лення “Комітет мікрорайону “Воскресенка” у межах своїх повноважень
здійснюють Київська міська рада та виконавчий орган Київради (Київ!
ська міська державна адміністрація).

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

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко!
місію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, між!
народних зв’язків та інформаційної політики і на виконавчий орган Ки!
ївради (Київську міську державну адміністрацію).

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

1. Дозволити створити орган самоорганізації населення та визначи!
ти його назву — “Будинковий комітет “Вулиця Бажова, 10”.

2. Визначити, що орган самоорганізації населення “Будинковий ко!
мітет “Вулиця Бажова, 10” діє в межах території будинку № 10 на ву!
лиці Бажова у Дніпровському районі м. Києва.

Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживання від
07.12.2012 на території діяльності органу самоорганізації населення
“Будинковий комітет “Вулиця Бажова, 10” мешкає на законних підста!
вах (зареєстровано за місцем проживання) 141 житель, у тому числі
128 жителів, які мають право голосу станом на 17.12.2012.

3. Основними напрямками діяльності органу самоорганізації насе!
лення “Будинковий комітет “Вулиця Бажова, 10” у Дніпровському
районі м. Києва є:

3.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцево!
го значення у межах Конституції і законів України.

3.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших по!
треб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

3.3. Участь у реалізації соціально!економічного, культурного роз!
витку території діяльності органу самоорганізації населення, інших
місцевих програм.

4. Надати органу самоорганізації населення “Будинковий комітет
“Вулиця Бажова, 10” у межах території його діяльності такі власні пов!
новаження:

4.1. Представляти разом з депутатами Київради інтереси жителів у
Київраді, місцевих органах виконавчої влади.

4.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації
актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень Київра!
ди та її виконавчого органу, розпоряджень Київського міського голови,
рішень, прийнятих місцевими референдумами.

4.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів про!
грами соціально!економічного і культурного розвитку, бюджету міста
Києва.

4.4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у за!
ходах щодо охорони навколишнього природного середовища, прове!
денні робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному ста!
ні прибудинкової території, обладнанні дитячих і спортивних майдан!
чиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо.

4.5. Організовувати на добровільних засадах участь населення у за!
ходах щодо ремонту приміщень загального користування із дотриман!
ням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт.

4.6. Здійснювати контроль за якістю надання громадянам, які меш!
кають у житловому будинку на території діяльності органу самооргані!
зації населення, житлово!комунальних послуг та за якістю проведених
у житловому будинку ремонтних робіт.

4.7. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам та органі!
заціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно!
освітньої, спортивно!оздоровчої та виховної роботи серед населення,
розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збе!

реженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні
пам’яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів.

4.8. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам,
сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабез!
печеним та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям!
сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити про!
позиції з цих питань до Київради.

4.9. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в
здійсненні ними протипожежних заходів, організовувати вивчення на!
селенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громад!
ського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки.

4.10. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним орга!
нам у забезпеченні охорони громадського порядку.

4.11. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян.
4.12. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які

мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації насе!
лення.

4.13. Сприяти депутатам Київради в організації зустрічей з вибор!
цями, прийому громадян і проведенні іншої роботи з мешканцями.

4.14. Інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації
населення, організовувати обговорення проектів його рішень з най!
важливіших питань.

5. Орган самоорганізації населення “Будинковий комітет “Вулиця
Бажова, 10” набуває власних повноважень після його легалізації у ви!
конавчому органі Київради (Київській міській державній адміністрації)
в порядку, встановленому статтею 13 Закону України “Про органи са!
моорганізації населення”.

6. Органу самоорганізації населення “Будинковий комітет “Вулиця
Бажова, 10” в місячний термін після легалізації направити до секрета!
ріату Київради копії таких реєстраційних документів: положення про
орган самоорганізації населення, свідоцтва про реєстрацію у виконав!
чому органі Київради (Київській міській державній адміністрації), спис!
ку персонального складу членів органу самоорганізації населення. У
разі легалізації шляхом державної реєстрації: свідоцтва про державну
реєстрацію, довідки про ідентифікаційний код (ЄДРПОУ).

7. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації насе!
лення “Будинковий комітет “Вулиця Бажова, 10” у межах своїх повно!
важень здійснюють Київська міська рада та виконавчий орган Київра!
ди (Київська міська державна адміністрація).

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

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко!
місію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, між!
народних зв’язків та інформаційної політики і на виконавчий орган Ки!
ївради (Київську міську державну адміністрацію).

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про надання дозволу на створення 
органу самоорганізації населення 

“Будинковий комітет “Вулиця Бажова, 10” 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 110/9167 від 17 квітня 2013 року
Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 3, 8, 9, 11,

13, 14, 16, 17, 24 Закону України “Про органи самоорганізації населення”, рішення Київської міської ради від 26.09.2002 № 10/170
“Про органи самоорганізації населення в місті Києві”, враховуючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації
населення від 17.12.2012 № 29/233�КО�35442, протокол зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу са�
моорганізації населення від 17.12.2012 та список учасників зборів жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про звернення Київської міської ради 
до Президента України, 
Верховної Ради України 

та Кабінету Міністрів України
Рішення Київської міської ради № 117/9174 від 17 квітня 2013 року

Відповідно до статті 47 Конституції України, статті 46 Житлового кодексу Української РСР, Закону України “Про місцеве самовря�
дування в Україні”, Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, Закону України “Про забезпечення організаційно�
правових умов соціального захисту дітей�сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, Закону України “Про охорону ди�
тинства” та на виконання Указу Президента України від 16 грудня 2011 року № 1163/2011 “Про питання щодо забезпечення реаліза�
ції прав дітей в Україні”, з метою створення належних умов для забезпечення реалізації житлових прав та законних інтересів ді�
тей�сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

24. Проект рішення
Київської міської
ради "Про
визначення
мінімальної
вартості місячної
оренди 1 кв. метра
загальної площі
нерухомого майна
фізичних осіб"

Визначення Київською міською
радою мінімальної вартості місячної
оренди 1 кв. метра загальної площі
нерухомого майна фізичних осіб для
подальшого її застосування при
спадкуванні фізичних осіб, які
передають нерухоме майно в
оренду, удосконалення процесу
залучення інвестиційних ресурсів до
проектів розвитку міської
інфраструктури

Перше півріччя Департамент комунальної
власності м.Києва
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

25. Проект рішення
Київської міської
ради "Про внесення
змін до рішення
Київської міської
ради від 22 вересня
2011 року
№34/6250 "Про
затвердження
Положення про
оренду майна
територіальної
громади міста
Києва"

Врахування пропозицій про внесення
змін до Положення про оренду
майна територіальної громади міста
Києва

протягом року Департамент комунальної
власності м.Києва
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

26. Проект рішення
Київської міської
ради "Про внесення
змін до рішення
Київської міської
ради від 22 вересня
2011 року
№34/6250 "Про
затвердження
Положення про
оренду майна
територіальної
громади міста
Києва"

Встановлення приватним закладам
загальної освіти та дошкільної освіти
орендної плати у розмірі 1 грн на рік

Перше півріччя Департамент комунальної
власності м.Києва
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

27. Проект рішення
Київської міської
ради "Про деякі
питання ведення
реєстру адрес,
реєстру вулиць та
інших поіменованих
об'єктів в місті
Києві"

Встановлення на території міста
Києва єдиного порядку реєстрації
адрес об'єктів нерухомості
(земельних ділянок, будівель і
споруд та їх частин) та всіх змін в
них, включаючи анулювання та
порядок ведення єдиного
загальноміського реєстру адрес
об'єктів нерухомості

Перше півріччя Департамент
містобудування та
архітектури
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

Додаток до рішення Київради
від 17.04.2013 № 99/9156

Доповнити додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 20.12.2012 №667/8951 
“Про затвердження плану діяльності Київської міської ради 

з підготовки проектів регуляторних актів 
на 2013 рік” позиціями 24, 25, 26, 27 такого змісту:

Про внесення доповнень до рішення  
Київської міської ради 

від 20.12.2012 № 667/8951 
“Про затвердження плану діяльності Київської

міської ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2013 рік” 

Рішення Київської міської ради № 99/9156 від 17 квітня 2013 року
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 7, 13, 32 Закону України “Про засади державної

регуляторної політики в сфері господарської діяльності",  статті 40 Регламенту Київради, з метою планування діяльності Київської
міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік для забезпечення здійснення державної
регуляторної політики у м. Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести доповнення до додатка до рішення Київської міської ради
від 20.12.2012 №667/8591 "Про затвердження плану діяльності Київської
міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік", що
додається.

2. Це рішення офіційно оприлюднити шляхом опублікування у газеті
Київської міської ради "Хрещатик".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію Київради з питань промисловості, інноваційної та регуляторної
політики.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега 

Додаток
до рішення Київради

17.04.2013 № 117/9174

ЗВЕРНЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
до Президента України, Верховної Ради України 

та Кабінету Міністрів України

У місті Києві послідовно реалізується житлова політика, спрямована на скорочення черги громадян, які перебувають на квартирному обліку, у
тому числі і за категорією обліку “особи, що повернулися з державних дитячих закладів, опікунів та піклувальників”. Разом з тим термін перебу!
вання на черзі скорочується дуже повільно. Особливо гостро житлова проблема стосується дітей!сиріт та дітей, позбавлених батьківського пік!
лування, які перебувають на квартирному обліку і відповідно до вимог статті 46 Житлового кодексу Української РСР мають бути забезпечені жит!
лом позачергово, оскільки нині основним напрямком забезпечення житлом громадян є їх участь у будівництві доступного житла.

Станом на 01 січня 2012 року в місті Києві на черзі квартирного обліку за категорією “особи, що повернулися з державних дитячих закладів,
опікунів або піклувальників” перебувало 230 сімей та одинаків, із них зараховано у 2009 році — 54 особи, у 2010 році — 36 осіб та у 2011 році —
36 осіб.

З числа дітей!сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають на квартирному обліку, щорічно покращують свої житлові
умови орієнтовно близько 10 громадян вказаної категорії (близько 4 % від перебуваючих на квартирному обліку). Натомість кількість зарахова!
них на квартирний облік склала 54 особи у 2009 році та по 36 осіб у 2010 та 2011 роках. Середньорічна розрахункова кількість дітей!сиріт та ді!
тей, позбавлених батьківського піклування, які були зараховані на квартирний облік у 2007 — 2011 році, складала 41 особу.

Ситуація щодо забезпечення житлом дітей!сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в місті Києві потребує прийняття комплексу за!
ходів правового, організаційного, адміністративного й економічного характеру, спрямованих на створення системи підтримки вказаної категорії
громадян в реалізації своїх прав на житло.

Враховуючи, що діти!сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, потребують соціального захисту і відповідно до статті 47 Конституції
України вони мають бути забезпечені житлом безоплатно, єдиним шляхом вирішення питання забезпечення житлом вказаної категорії громадян
є його будівництво за бюджетні кошти.

Доходи вказаної категорії громадян не дозволяють їм покращити свої житлові умови шляхом придбання квартир за ринковими цінами або
участі у будівництві доступного житла.

На виконання Указу Президента України від 16 грудня 2011 року № 1163/2011 “Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Укра!
їні”, з метою створення належних умов для забезпечення реалізації житлових прав та законних інтересів дітей!сиріт, дітей, позбавлених батьків!
ського піклування, та осіб з їх числа Київська міська рада прийняла Програму забезпечення житлом дітей!сиріт, дітей, позбавлених батьківсько!
го піклування, та осіб з їх числа на 2013 — 2015 роки.

Ця Програма дозволяє реалізувати конституційні права на отримання житла 230 громадян із числа дітей!сиріт та дітей, позбавлених батьків!
ського піклування, які перебувають на квартирному обліку в місті Києві станом на 01.01.2012, а також 164 громадян вказаної категорії, зараху!
вання яких на квартирний облік очікується протягом 2013 — 2015 років. Але, на превеликий жаль, у м. Києві останнім часом почастішали випад!
ки вимушеного продажу особами з числа дітей!сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, квартир, отриманих від держави, після при!
ватизації цього житла.

Такі необдумані вчинки дітьми!сиротами здійснюються під тиском непорядних ділків і шахраїв та призводять до того, що власниками цього
житла стають інші особи, а діти!сироти знову залишаються на вулиці.

З метою попередження та недопущення продажу житла особами з числа дітей!сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Київська
міська рада VI скликання просить врегулювати це питання на законодавчому рівні, розробивши відповідне положення про забезпечення дітей!
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальним житлом, право власності на яке вони можуть отримати після досягнення 25!
річного віку.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

1. Направити звернення Київської міської ради до Президента України,
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України згідно з додатком.

2. Офіційно оприлюднити це звернення в газеті Київської міської ради
“Хрещатик”.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі!
сію Київради з питань гуманітарної політики та постійної комісії Київради

з питань житлово!комунального господарства та паливно!енергетичного
комплексу.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега
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Полум’я захопить місто
Артисти продемонструють своє вміння володіти вогнем
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

14 і 15 червня в столиці
відб деться сьомий Київ-
сь ий фестиваль во ню.
Глядачам представлять не-
заб тнє шо за часті ра-
щих світових театрів і
сольних ви онавців цир о-
во о та во няно о мистец-
тва зі Швейцарії, Франції,
У орщини, Німеччини й
раїн СНД. Цьо о ро
фестиваль триватиме на
нових ло аціях — Співочо-
м полі і Р санівсь ом а-
налі.

У п’ятницю 14 червня шануваль�

ників яскравого шоу запрошують на

Русанівський канал, де відбудеться

презентація Київського фестивалю

вогню. Дійство розпочнеться о 20.30

з вогняних інсталяцій у вигляді літер

і фігур на берегах каналу. Потім по�

над 500 учасників фестивалю влаш�

тують полум’яну феєрію: вийдуть на

спеціальну понтонну сцену на воді з

сольними номерами. Завершиться

півторагодинна програма о 21.30 пі�

ротехнічним шоу на воді.

Наступного дня, 15 червня, на

Співочому полі захід стартує з 17�ї

години. За словами організаторів,

фестиваль щороку розширюється,

тож вони обрали нову локацію, що�

би вмістилися всі охочі. Працювати�

муть кілька сцен: денна, альтерна�

тивна і головна, на яких заплановані

виступи артистів циркового жанру,

шкіл вогню та барабанщиків, фаєр�

баттли, показові майстер�класи. Та�

кож відвідувачі зможуть придбати

сувенірну продукцію, різноманіт�

ний цирковий і вогненний реквізит

на ярмарку.

Найцікавіше видовище стартує о

21.00. На головній сцені Співочого

поля містерію вогню та циркової

майстерності глядачам продемон�

струють театри і сольні виконавці зі

Швейцарії, Франції, Угорщини, Ні�

меччини, а також країн СНД. Зокре�

ма це вогняна вистава “Театру, імені

якого не можна називати” з Санкт�

Петербурга, романтичний танець

від російського поп�дуету Степана

Юрінова і Катерини Стаканової,

поєднання циркової акробатики та

роботи з вогненним реквізитом від

херсонської естрадно�циркової сту�

дії Jin Roh, постановка за мотивами

“Лісової пісні” Лесі Українки від

київського колективу “ПротиНочі”,

хореографічна постановка в стилі

вестерн від гарячих харківських дів�

чат Fireshow Pantera і драйвова про�

грама САТ in RED Київського вог�

няного театру.

Віртуозністю порадують і євро�

пейські гості заходу. Французький

дует “Сюпер Шо” покаже вуличну

виставу з вогнем, угорський Magma

Firetheater приготував LAVA — парад

неймовірних вогняних костюмів у

фантастичному сюжеті, створеному

Ліндою Фаркаш. Французький дует

Jerome D. Menza & Simon Ze

Turtleson представить комічний но�

мер двох ув’язнених в пошуку за�

пальнички. Вперше в Україні глядачі

зможуть побачити справжній вогня�

ний орган популярного в Європі ар�

тиста з Німеччини — сера Генрі Хо�

та. Його шоу вражає складністю

інструменту в поєднанні з потужни�

ми фонтанами полум’я, що спала�

хує, підкорюючись музиці

Київсь ий фестиваль во ню
14 червня о 20.30, Р санів-

сь ий анал, б львар Давидова, 1.
Вхід вільний
15 червня з 17.00, Співоче

поле. Вхід: 25 рн

Незабаром в столиці відкриється виставка Русудан Петвіашвілі

Кияни побачать витвори 
грузинської диво�художниці

Талант Русудан проявився рано:

вже з півтора рочку вона почала ма�

лювати просто на стінах будинку. А

коли дівчинці виповнилося шість

років, у Тбілісі відкрилася її перша

персональна виставка. Пізніше

творчістю художниці захоплювалися

у Парижі, Відні, Будапешті, Мадри�

ді, Лондоні, Москві та США.

Кілька її робіт прикрашають

особистий кабінет президента Гру�

зії, що зіграло для Русудан певну

роль. Коли вийшов голлівудський

фільм “П’ять днів у серпні”, сцени

якого знімали і в кабінеті Саакаш�

вілі, німці, побачивши неперевер�

шені роботи, зателефонували ху�

дожниці й запропонували співро�

бітництво.

Ще під час навчання в Тбіліській

художній академії Русудан Петвіаш�

вілі проілюструвала книгу “Витязь в

тигровій шкурі” Шота Руставелі. Ще

одна її унікальна робота — ілюстра�

ція рукописної Біблії давньогрузин�

ською мовою, зроблена на телячій

шкірі. Русудан довірили ілюструвати

Євангеліє від Матвія: писати заго�

ловні літери у вигляді мініатюр. Сьо�

годні ця Біблія  вагою 100 кілограмів

зберігається в соборі святої Трійці в

Тбілісі. За рідкісний талант Кем�

бриджський біографічний центр

(Англія) включив Русудан Петвіаш�

вілі до книги “2000 видатних людей

ХХ століття”.

Русудан Петвіашвілі працює в

Тбілісі, але кілька місяців на рік

проводить у своїх майстернях в Па�

рижі, Берліні чи Женеві. Її часто за�

прошували виїхати за кордон, проте

художниця вважає важливим меш�

кати у рідній країні. Творити без пе�

рерви вона може до 12 годин, і тоді

рідні її не відволікають. Іноді Русу�

дан погоджується малювати на за�

мовлення, але тільки якщо це не об�

межує її творчу свободу. На своїх

картинах, схожих на казкові, худож�

ниця відображує дійсність, а роботи

відрізняються складністю та фігур�

ністю малюнків, яскравими насиче�

ними кольорами.

На один день з першою партією

картин Русудан Петвіашліві приїха�

ла до Києва, й “Хрещатику” вдалося

поспілкуватися з художницею.

— Ви завітали до Києва вперше. Як
плануєте провести час, що хочете від�
відати?

— Вже дуже давно хочу потрапити

в Києво�Печерську лавру, відоме ду�

ховне місце. Сподіваюся відвідати її

на кілька годин під час наступного

візиту, коли приїду на відкриття ви�

ставки. Також планую пройтися по

музеях.

— Які ваші роботи побачать відві�
дувачі столичної виставки?

— Частину малюнків ми привози�

мо з моєї галереї в Батумі — це чор�

но�біла графіка та живопис, буде

кілька малюнків і з Женевської гале�

реї. Всі вони різного періоду, проте

їх об’єднує алегорична тематика.

Більшість робіт виконані на шовку,

буде кілька й акварельних. Мої ж

масляні картини майже всі знахо�

дяться в приватних колекціях в Аме�

риці.

— З яких робіт ви починали свою
творчість? Чи відрізнялися вони від
нинішніх?

— Концепція залишилася такою

ж. Майже всі мої малюнки розпові�

дають історію, є кілька сюжетів, які

пов’язані між собою. І це завжди пе�

редано алегорично.

— До яких матеріалів ви звертали�
ся, малюючи картини? Як прийшли до
шовку?

— Спочатку це був папір, олівець,

картон, потім полотно, шовк, дере�

во... Коли я вичерпувала ту чи іншу

техніку або матеріал, переходила на

інше.

Ще з дитинства я мріяла малюва�

ти на шовку, але спочатку не вихо�

дило. Шовк дуже вбирає фарби, і я

довго не могла прийти до того, як

зробити яскраві картини: малювала

тушшю, аквареллю, випробувала всі

масляні фарби. Через якийсь час до

нього повернулася.

— Ваші картини дуже казкові. А
яка ваша улюблена казка?

— Про Попелюшку... (посміха�

ючись)

— В чому ви бачите свою творчу мі�
сію?

— В кожному моєму малюнку

присутня боротьба добра і зла, і зав�

жди добро перемагає. Найголовні�

ше — доброта, через неї можна зро�

бити все, хочу донести це до лю�

дей

Вистав а
Р с дан Петвіашвілі

Коли: 20 червня — 3 липня
Де: Київсь ий національний м -

зей російсь о о мистецтва, в л.
Терещен івсь а, 9, тел. (044)
234 62 18
Вартість вит а: 30 рн, для

пенсіонерів та ш олярів — 5 рн

Вист п орсь их остей "Magma Firetheater" під назвою "LAVA" зачаров є
естети ою та фантастичними во няними остюмами
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Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Картини Р с дан Петвіашвілі, любленої х дожниці Ми-
хайла Саа ашвілі, при рашають президентсь ий палац
Гр зії, збері аються в оле ціях Джорджа Б ша, Ільхама
Алієва, Тотіно Г ерро. Р с дан створює роботи в ні-
альній техніці — т шшю на шов в один доти , без
відрив від полотна. З 20 червня до 3 липня її рафі
на папері та розписи на шов змож ть оцінити і в Ки-
єві — в стінах М зею російсь о о мистецтва.

Р с дан Петвіашвілі є любленою х дожницею президента Гр зії Михайла
Саа ашвілі

В схожих на аз ові артинах Р с дан але орично відображ є дійсність,
боротьб добра та зла

Департамент ом нальної власності м. Києва ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) повідомляє про продаж на а ціоні об'є та
приватизації — нежилих приміщень площею 43,10 в. м на
в л. Б дівельни ів, 43/12, літ. "А"
Назва об'є та: Нежилі приміщення площею 43,10 в. м.

Адреса: 02100, м. Київ, в л. Б дівельни ів, 43/12, літ. "А".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Кер юча дире ція Дніпровсь-
о о район м. Києва".

Відомості про об'є т приватизації:
Нежиле приміщення № 1 ( р пи приміщень № 22) площею 43,10 в. м.
Ціна об'є та без ПДВ — 230 200 (двісті тридцять тисяч двісті) ривень.
ПДВ — 46 040 (соро шість тисяч соро ) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 276 240 (двісті сімдесят шість тисяч

двісті соро ) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10 % від почат ової ціни з рах ванням ПДВ —

27 624 (двадцять сім тисяч шістсот двадцять чотири) ривні.

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном

стані.
2. Всі витрати, пов'язані з ладанням до овор півлі-продаж об'є та

приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на
об'є т, бере на себе по пець.

3. Переможцю а ціон :
3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь

Товарної біржі "Перша ніверсальна біржа "У раїна" біржовий збір розмірі, що не
перевищ є 5 % від ціни продаж об'є та, я ий встановлюється біржею.

4. А ціон б де проведено 03 липня 2013 ро .
Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72, 17-й

поверх, офіс 41, Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна". Почато о 10.00.
5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ,

в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72, 17-й поверх, офіс 41, Товарна біржа "Перша
ніверсальна біржа "У раїна", в понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та
передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий
термін прийняття заяв — три дні до дати проведення а ціон .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на
рах но № 26004160029 в AT "Райффайзен Бан Аваль", од бан : 380805,
од ЄДРПОУ: 35252391, отрим вач: Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа
"У раїна".

7. Грошові ошти в розмірі — 27 624 ривні, що становлять 10 відсот ів від
почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но № 26004160029 в
AT "Райффайзен Бан Аваль", од бан : 380805, од ЄДРПОУ: 35252391,
отрим вач: Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 02100, м. Київ,

в л. Б дівельни ів, 43/12, літ. "А".
10.Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ,

в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72, 17-й поверх, офіс 41, Товарна біржа "Перша
ніверсальна біржа "У раїна", тел. (044) 362-64-53, (094) 927-34-53.

О олошення про намір передати в оренд об'є ти, що належать
до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва
та передані до сфери правління Солом'янсь ої районної в місті

Києві державної адміністрації

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

- нежитлове підвальне приміщення, розташоване за адресою: в л. Виборзь а, 12, за аль-
ною площею 24,2 в. м, цільове ви ористання — розміщення с б'є та осподарювання,
що здійснює поб тове обсл ов вання населення;

- нежитлове підвальне приміщення, розташоване за адресою: просп. Перемо и, 45, за-
альною площею 118,7 в. м, цільове ви ористання — розміщення с б'є та осподарю-
вання, що здійснює поб тове обсл ов вання населення;

- нежитлове приміщення, розташоване на 1 поверсі за адресою: в л. Виборзь а, 42, за-
альною площею 21,0 в. м, цільове ви ористання — розміщення інших ом нальних
підприємств;

- нежитлове підвальне приміщення, розташоване за адресою: в л. М. Донця, 25/89, за-
альною площею 170,0 в. м, цільове ви ористання — розміщення с б'є та осподарю-
вання, що здійснює поб тове обсл ов вання населення;

- нежитлове цо ольне приміщення, розташоване за адресою: в л. Стадіонна, 21/1, за-
альною площею 72,2 в. м, цільове ви ористання — розміщення офісних приміщень
ор анізацій інших видів діяльності;

- нежитлове підвальне приміщення, розташоване за адресою: в л. Уриць о о, 23, за аль-
ною площею 78,3 в. м, цільове ви ористання — розміщення афе, барів, за сочних,
афетеріїв, їдалень, б фетів, я і не здійснюють продаж товарів піда цизної р пи;

- нежитлове приміщення, розташоване на 1 поверсі за адресою: в л. Освіти, 22/8, за-
альною площею 32,2 в. м, цільове ви ористання — розміщення фіз льт рно-спортив-
но о за лад , діяльність я о о спрямована на ор анізацію та проведення занять різни-
ми видами спорт , спортивно о л б та с б'є та осподарювання, я ий здійснює інш
діяльність сфері спорт ;

- нежитлове приміщення, розташоване на 1 поверсі за адресою: в л. Освіти, 22/8, за-
альною площею 43,4 в. м, цільове ви ористання — розміщення фіз льт рно-спортив-
но о за лад , діяльність я о о спрямована на ор анізацію та проведення занять різни-
ми видами спорт , спортивно о л б та с б'є та осподарювання, я ий здійснює інш
діяльність сфері спорт .
Балансо трим вач: КП "Дире ція з правління та обсл ов вання житлово о фонд "

Солом'янсь ої районної в місті Києві державної адміністрації. Адреса: 03186, м. Київ,
в л. Соціалістична, 6, тел. 249-46-96, фа с 249-48-18.
- нежитлове приміщення, розташоване на 4 поверсі (87,7 в. м) та в підвалі (31,26 в. м)

СЗШ № 149 за адресою: в л. Петровсь о о, 1, за альною площею 118,96 в. м, цільо-
ве ви ористання — для розміщення с б'є та осподарювання, що здійснює освітню ді-
яльність (по одинно);

- нежитлове приміщення, розташоване на 1 поверсі ДНЗ № 648 за адресою: в л. Ф чи-
а, 11, за альною площею 70,2 в. м, цільове ви ористання — розміщення с б'є та ос-
подарювання, що здійснює освітню діяльність (по одинно).
Балансо трим вач: Управління освіти Солом'янсь ої районної в місті Києві державної

адміністрації. Адреса: 03087, м. Київ, в л. Пітерсь а, 12, тел. 242-21-71, фа с 242-21-71.
Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. За-

яви про оренд приймаються за адресою: 03020, просп. Повітрофлотсь ий, 41, Со-
лом'янсь а районна в місті Києві державна адміністрація.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 03020, м. Київ, просп. Повітрофлот-
сь ий, 41, Солом'янсь а районна в місті Києві державна адміністрація, відділ з питань май-
на ом нальної власності, імн. №№ 352, 359, телефони для довідо : 207-09-31, 207-09-32.

Дарниць ий районний с д м. Києва ви ли ає: відповідача Ляхова Михайла Оле сандро-
вича, останнє місце проживання я о о: м. Київ, в л. Гмирі, б д. 9, в. 78, в с дове засідання, я е
відб деться 28.08.2013 ро о 10.15 за адресою: м. Київ, в л. Кошиця, 5-а, аб. 204, для часті
с довом роз ляді цивільної справи за позовом ПАТ КБ "Приватбан " до Ляхова М. О. про
стя нення забор ованості за редитним до овором. При собі мати паспорт.

З оп блі ванням о олошення про ви ли відповідач вважається повідомленим про день, час
та місце роз ляд справи, і в разі неяв и йо о до с д справа може б ти роз лян та за йо о
відс тності.

Відповідач випад неяв и в с дове насідання зобов'язаний повідомити с д про поважність
причини неяв и.

С ддя Колесни О. М.

Ма симова Наталія Василівна, Петричен о Тетяна Василівна, проживаючі за адресою: м. Київ, в л.
Радянсь а, б. 11, в. 99, ви ли аються в я ості відповідачів Дарниць им районним с дом м. Киє-
ва в с дове засідання, я е відб деться 25 липня 2013 ро о 10.00 по цивільній справі за позовом
Мельнічен о Марії Теодорівни до Ма симової Наталії Василівни, Петричен о Тетяни Василівни, третя
особа: Бєлі ова Олена Василівна про припинення права на част спільном майні.

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 за йо о відс тності з ра-
х ванням наявних справі до азів.

Адміністративною оле ією Київсь о о обласно о територіально о
відділення Антимонопольно о омітет У раїни (далі — Відділення) розпочато
справ № 746/23-р-02-07-13 про пор шення за онодавства про захист е ономічної
он ренції товариством з обмеженою відповідальністю "Альфа Кепітал Плюс" та
товариством з обмеженою відповідальністю "Мале впровадж вальне підприємство
"Релос", передбачено о п н том 4 частини др ої статті 6 та п н том 1 статті 50
За он У раїни "Про захист е ономічної он ренції".

Подільсь а районна в місті Києві державна адміністрація о олош є про намір передати в
оренд приміщення 1 поверх площею 1,00 в. м, розташовано о в приміщенні ДШМ ім. Т рча а
за адресою: м. Київ, в л. Тираспольсь а, 49, для розміщення тор овельних автоматів, що
відп с ають продовольчі товари, з розрах н ом орендної плати в розмірі 86,25 рн без рах вання
ПДВ за перший місяць оренди.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, Контра това пл., 2, Подільсь а районна в

місті Києві державна адміністрація.
Довід ов інформацію можна отримати за телефоном 417-14-61.

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача Царю а Р слана
Віталійовича в с дове засідання, я е призначено на 10.30 04 липня 2013 ро по цивільній справі
за позовом Царю Т. М. до Царю а Р. В. про визнання втративши право орист вання жилим
приміщенням ( абінет № 9, пр. Мая овсь о о, 5-в, м. Київ).

С ддя Н. Д. Б ша

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

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає до с д я ості відповівача в
поряд ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни за позовом п блічно о а ціонерно о товариства
"У рСиббан " до Дячен а Володимира Петровича, Гл щен о Лесі Віталіївни про
стя нення забор ованості за до овором про надання споживчо о редит та застав
транспортно о засоб № 11386637000 від 22 серпня 2008 ро , відсот ів,
нарахованих за орист вання редитом, та пені, я е призначено на 25 червня
2013 ро об 11.30 за адресою: м. Київ — 01010, в л. М. Гайдана, 4, аб. 413
( олов ючий с ддя Со олов О. М.)

В разі неяв и в с дове засідання відповідачів — Дячен а Володимира Петровича,
остання відома адреса: м. Київ, в л. Садова, 1/14, ртожито , Гл щен о Лесі
Віталіївни, остання відома адреса: м. Київ, в л. Кольцова, 5, в. 189, справа б де
роз лян та за їх відс тності, відповідно до ст. 169 ЦПК У раїни.

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 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї
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СПОРТ
Хрещатик 12 червня 2013 року

Спортивні новини

Екстримальний спорт. В Пирогові проїхалися 
на квадроциклах
У неділю на в л. Червонопрапорній, 188 відб лися спортивні зма-
ання з антрі- рос IV- о етап К б а автомобільної федерації У ра-
їни для вадроци лів “Ukrainian Cross-Country”. Етап зма ань відб вав-
ся під назвою “Пиро ів. Київсь е літо”. Всьо о на старт вийшло 54 е і-
пажи з Києва, З рів и, Кірово рада, Донець а, Стаханова, Л ансь а,
Лисичансь а, Хар ова, С м, Крю івщини. Переможцями зма ань в а-
те оріях стали: Єв ен Товсти (“ATV-Junior”), Ні іта Гонтовой (“UTV-
Junior”), Оле сандр Валявсь ий (“ATV-Cross”), Арсеній Котляр (“ATV-
Light”), Єв ен Рахмайлов (“ATV-Medium”), Віталій С ш о (“ATV-Hard”),
Оле Кошелап/Ні іта Степаню (“UTV-800”), Денис Халаїмов/Михайло
Світличний (“UTV-1000”)

Багатоборство. У столиці визначилися 
найсильніші атлети
У Києві відб вся від ритий чемпіонат У раїни, часть я ом взяли

46 спортсменів з У раїни, Росії та Білор сі. За словами оловно о тре-
нера вітчизняної збірної Оле а Пла сіна, це б ла перша “проба пера” —
провести зма ання на базі Центрально о спортивно о л б Збройних
сил У раїни, де найближчим часом б де спор джено спеціально при-
значений для с часно о п’ятиборства спорт омпле с. Він с ладати-
меться із зали для фехт вання, басейн , он рно о поля та стадіон з
триб нами. Майб тній омпле с дасть можливість проводити всі види
п’ятиборства в одном місці та відчинить двері Федерації с часно о
п’ятиборства У раїни для проведення престижних міжнародних т рні-
рів в У раїні. В запе лій боротьбі перше та др е місце посіли Денис
Павлю (м. Київ) та Р слан На онечний (Донець а обл.), набравши од-
на ов с марн іль ість очо — 5844. Почесне третє місце виборов
росіянин Павло Се ретєв із рез льтатом 5828. У зма аннях серед жіно
від само о почат три молодих спортсмен и зі світовим іменем —
Анастасія Спас, Ганна Б ря та Ірина Хохлова — очолили т рнірн таб-
лицю й зма алися за звання чемпіон и. Цьо о раз свою першість під-
твердила переможниця двох етапів К б а світ та бронзова призер а
фінал К б а світ Ганна Б ря (Л ансь а обл.), набравши 5468 п н -
тів. “Срібло” дісталося Ірині Хохловій (Донець а обл.) — 5348. Бронзо-
вою призер ою стала Анастасія Спас (Донець а обл.), я а після невда-
ло о вист п в он рі фініш вала з 5072-ма оч ами

Дзюдо. Артем Блошенко — переможець 
Кубка Європи з дзюдо

На К б Європи з дзюдо, я ий відб вся Таллінні (Естонія) раїнці
завоювали дві на ороди. У ва овій ате орії 100 трі мф вав Артем
Блошен о. На шлях до перемо и він здолав Флавіо Орлі а (Швейцарія),
Давида Бітієва (Росія), Рем о ван ден Брін а (Нідерланди) та Михайла
Косяшні ова (Росія). Однієї перемо и не вистачило Гевор Хачатрян
(66 ) для завоювання золотої медалі. Наш дзюдоїст виявився ращим
поєдин ах із Фає Ньїєю (Фінляндія), Денисом Лаврентьєвим (Росія),

Андре Соаресою (Порт алія) та Найтоном Бернсом (Вели обританія). У
фіналі Гевор зазнав пораз и від К ннара Копса (Нідерланди)

Температура +23°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 78 %

Температура +23°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 74 %

Температура +20°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 82 %

Прогноз погоди на 12 червня 2013 року

ОВНИ, нічо о не ш од йте, а щедро тр сіть аманцем заради
себе та близь их! За оханим слід по азати себе в сій расі, про-
демонстр вавши лицарсь і я ості, аби перетворитися для об’є та
своєї пристрасті на джерело непереборної спо си. Тримайтеся
Близнят.
ТЕЛЬЦЯМ день бажано присвятити армонізації стос н ів із до-

мочадцями — ви ч дова сімейна бере иня, т т вас ніхто не спро-
можний перевершити! Влаштов йте сімейні торжества, запрош й-
те остей і чар йте всіх, хто волею долі опиниться пор ч. Із бла о-
вірними б дьте я нит а з ол ою, пристосов йтеся й всьом
йдіть на омпроміс. Др жіть із Ра ами.
БЛИЗНЯТА, нама айтеся впродовж дня отримати ма сималь-

ний заряд позитивних емоцій, наповнити д шевне “депо” свіжими
емоційними враженнями. Я що вам потрібно по оворити з домо-
чадцями про важливі справи, дійти з оди в непороз міннях — не
поспішайте і перенесіть розмов на вечір: цей час члени родини
проявлять більше розс дливості й бла ородства.
РАКИ, я що бажання жити расиво, на широ но візьме о-

р — то на раще. Ши йте в насолод та задовольняйте свої
примхи, заб вши про е ономію. Я аж ть народі: “хто жаліє си-
р , том варени ів не їсти”. Це стос ється й інтимної сфери, я а
потреб є ч ттєвих “ апіталів”. Близнята, Терези, Тельці, Діви — до
ваших посл .
ЛЕВИ чар ватим ть п блі аристо ратичною щедрістю, з ле -

істю виріш ючи важливі проблеми. Я що ваша ар’єра залежить
від жін и, остері айтеся вст пати з нею від ритий онфлі т чи
близь і стос н и, спроб йте пом’я шити свої претензії расивим
омпліментом чи проявами ва и. З домочадцями ладьте, демон-
стр ючи взірець сім’янина — за нехт вання сімейними обов’яз а-
ми доля по арає. Др жіть із Близнятами.
ДІВИ, день наповнений армічними сит аціями й промайне на

фоні сюжетів мин ло о, я і вима ають терміново о доопрацюван-
ня, чо о та не хочеться робити, але треба. Головне — прибор а-
ти плотсь і бажання та тяжіння до надмірностей, бо саме ці апос-
ни и стан ть на заваді. На ар’єрном небосхилі сяє сонце дачі,
т т ви — пест н долі, тож не зволі айте! З Ра ами др жіть.
ТЕРЕЗИ, дефілюйте на п бліці, веселіться, втім, розва и мож ть

завдати ш оди аманцю — але дармівщини не передбачається,
доведеться платити не лише за себе, але й за тих, з им приємно
проводите дозвілля. За збит и не переживайте, втрати швид о
омпенс ються долею. Ра ів сл хайтеся.
СКОРПІОНИ, для пош ів спонсора — до інця місяця золота

пора. Не слід сиротіти наодинці, ви по ли ані ро вати в парі, ді-
лити з половин ою щастя й оре, радість і ж рб порівн . На
ар’єрних теренах не вдавайтеся до маніп ляцій, інтереси ділових
союзни ів врахов йте ( них ба аті рес рси), але власні зад ми
ставте на чільне місце і неодмінно випередж йте он рентів! Пас-
ти задніх чи проп с ати о ось перед вам протипо азано. Три-
майтеся Близнят, Козеро ів.
СТРІЛЬЦІ, б дьте в центрі ва и, заряджайте п блі веселим

настроєм та оптимізмом, одночасно пильн ючи, аби ваші дефілю-
вання не позначилися не ативно на роботі та здоров’ї. В шлюбних
стос н ах знов медовий місяць, тож оді воювати за першість —
ріплюйте союз любов’ю, по и с п тни и демонстр ють ан ель-

сь е бла ородство. Сл жіть Близнятам.
КОЗЕРОГИ, на тлі сл жбових лопотів при от йтеся до форс-

мажорних сит ацій, я і дещо розчар ють, не виправдавши споді-
вань на любовні чи матеріальні спіхи. До 26 червня вам визначе-
но спішно рости не за верти аллю, а за сл жбовою оризонтал-
лю, що позитивно вплине й на фінансове становище. З бла овір-
ними живіть д ша в д ш , ол бтеся, неодмінно освідч йтеся в о-
ханні. Словесний еротизм діятиме ма ічно на їхні в ха.
ВОДОЛІЇ, я що ви заці авлені зміцненні шлюбно о союз , не

влаштов йте сцен ревнощів, хоча привід знайдеться, а б дьте з
милими завжди пор ч — інтимний потя між вами не повинен з а-
сати. В діловій співпраці, аби он ренти не перейшли доро , ліп-
шою страхов ою стане творчий хист. Ви он йте робот з родзин-
ою ори інальності на вищом реативном рівні.
РИБИ, навіть оли ви переповнені свят овим настроєм, не заб -

вайте, що сьо одні не вихідний, а робочий день. Аби не “завалити
посівн ”, менше а торств йте, працюйте з творчим орінням та де-
монстр йте, що б дь-я а праця є престижною: від президентсь ої
посади до роботи прибиральниці. В домашній царині все ч дово,
верховодьте домочадцями, насолодж йтеся владою та щастям,
затівайте апітальні ремонти, енеральні прибирання — й неодмін-
но позб вайтеся старих речей

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  1 2  Ч Е Р В Н Я

ранок день вечір

Оболонські держслужбовці —
найсильніші волейболісти
У Києві відбулися змагання в рамках спартакіади "Здоровий киянин"
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Нещодавно в Київсь ом
спортивном ліцеї-інтерна-
ті відб лися спортивні
зма ання з волейбол в
рам ах Київсь ої місь ої
спарта іади серед оманд
державних сл жбовців.
Пройшовши різь сито р -
пово о т рнір , стадій
плей-офф та, власне, са-
мо о фінал , переможцем
зма ань стала оманда
Оболонсь ої РДА. Срібні
на ороди здоб ли волей-
болісти з КМДА, а на тре-
тю сходин п’єдестал
пошани піднялися держ-
сл жбовці з Шевчен ів-
сь ої РДА.

Перед матчами всі 10 колективів

були розподілені на 4 групи. У Групі

А відбір проходили дрежслужбовці

Шевченківської, Голосіївської та

Дніпровської РДА. До групи В увій$

шли Подільська, Печерська та Обо$

лонська РДА. Група С — в дуелі спе$

речалися Святошинська РДА та

КМДА, а в четверому дуеті мірялися

силами Солом’янська та Деснян$

ська РДА. Загалом вже на стадії гру$

пового турніру стало зрозуміло, що

до четвірки найкращих потраплять

шевченківські, оболонські, дніпров$

ські волейболісти, а також команда

КМДА. Саме ці колективи протягом

усього відбору демонстрували від$

мінну гру та досить упевнено пере$

гравали суперників.

Півфінали виявилися дуже на$

пруженими. Кожен волейболіст

прагнув продемонструвати всі свої

найкращі якості й здобути можли$

вість поборотися за золоті нагороди

турніру. Однак змагання є змаган$

ня — і в них є переможці та перемо$

жені. Тож за підсумками 1/2 фіналу

в матчі за перше місце мали зустрі$

тися Оболонська РДА та КМДА.

Саме фінал подарував незабутні

емоції глядачам турніру. Жодна з

команд не хотіла здаватися, а довгі

розіграші тримали у напрузі всіх

присутніх. Цілком логічно, що піс$

ля двох зіграних партій рахунок у

зустрічі був рівним і доля “золота”

вирішувалася у заключному третьо$

му сеті. Тут на перший план ви$

йшли не лише індивідуальна май$

стерність спортсменів, а й уміння

справлятися з нервовим напружен$

ням. У цьому компоненті сильні$

шими виявилися оболонці, тому

вони й перемогли. Гравці з команди

КМДА задовольнилися другим міс$

цем.

У так званому “малому фіналі”

Шевченківська РДА досить упевне$

но обіграла колег із Дніпровського

району з рахунком 2:0. Після наго$

родження один із вболівальників,

який побажав залишитися невідо$

мим, зазначив: “Сьогодні я побачив,

як держслужбовці проявляють ха$

рактер не у себе в кабінетах, а на

спортивних майданчиках. Маю від$

значити, що їм вдалося мене здиву$

вати. Такої майстерності я від них не

очікував. Цікаво було спостергіати,

як чиновники змінили свої костюми

на спортивну форму”
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Цей день в історії 12 червня

1667 — придворний лі ар Лю-
дови а XIV Жан-Батист Дені зро-
бив перше в світі спішне пере-
ливання рові 15-річном хлоп-
чи ові
1773 — народився Емшел

Ротшильд, амери ансь ий бан-
ір, один із засновни ів відомої
династії
1897 — Карл Елзенер запа-

тент вав знаменитий швейцар-
сь ий армійсь ий ніж
1929 — завершилися льотні

випроб вання першо о ба ато-
місно о пасажирсь о о літа а
АНТ-9 онстр ції Т полєва
1963 — Нью-Йор пройшла

прем'єра фільм «Клеопатра» з
Елізабет Тейлор оловній ролі
1975 — створено Львівсь ий

істори о-архіте т рний заповід-
ни

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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У зма аннях з волейбол взяло часть 10 оле тивів

За альне ерівництво під отов и та проведення Київсь ої місь ої
спарта іади серед державних сл жбовців здійснювалося ор анізацій-
ним омітетом під ерівництвом Департамент освіти і на и, молоді
та спорт ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (КМДА) Управ-
лінням державної сл жби Головдержсл жби У раїни в місті Києві та
Київсь ій області та Київсь ою місь ою ор анізацією фіз льт рно-
спортивно о товариства “Спарта ”.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”
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