
У співпраці з бізнесом
У столиці в тестовому режимі розпочав роботу веб�портал для інвесторів

Київ для дітей
До 1 вересня у столиці модернізують 20 садочків

Новий політ "Ластівки"
Дитячий садочок № 679, що знахо�

диться на проспекті Г. Гонгадзе, 32�Д

("Ластівка"), був збудований ще у 1982

році. Понад тридцять років навчальний

заклад щорічно ставав другою домівкою

для майже 250�ти малюків. Декілька ро�

ків тому половина приміщень дитячого

садочка перебувала в оренді — 6 примі�

щень закладу площею понад 1 тисячу

кв. м для власних потреб використову�

вала приватна фірма. Однак нині всі

кімнати використовуватимуть для по�

треб дітей. Після реконструкції, яка

тривала 2 місяці, у дитсадку функціонує

одинадцять груп загального розвитку. У

оновленому навчальному садочку на�

вчатимуться майже 250 дітей. Як розпо�

віла директор закладу Тетяна Безмило�

ва, ще на початку року черга до ДНЗ

складала 152 дітей, тепер же всі вони

матимуть змогу навчатися та розвива�

тися у сучасних та комфортних примі�

щеннях.

"У нашому закладі весь простір органі�

зований таким чином, щоб діти могли

вільно гратися, навчатися, розвиватися і

почувати себе комфортно",— зазначила

пані Безмилова.

Для малюків, за бажанням батьків, пра�

цюватиме також група інтенсивного розу�

мового розвитку, де малечу навчатимуть

іноземним мовам, етиці та приділятимуть

увагу художньо�естетичному розвитку.

Створена тут також і окрема інклюзив�

на група — для дітей із синдромом Дауна.

Наразі навчатимуться тут шестеро діток.

Допомагатимуть розвиватися малюкам

не лише вихователь, а й лікар�дефекто�

лог. За словами Тетяни Безмилової, осо�

бливі діти не будуть ізольовані від решти

вихованців, гратиметься малеча разом.

Така практика для міста стане постій�

ною. Про це "Хрещатику" розповіла ди�

ректор Департаменту освіти і науки, мо�

лоді та спорту Оксана Добровольська. "У

цьому році ми намагаємося зробити так,

щоб у кожному районі, у кожному до�

шкільному закладі, який відкривається

чи в якому відновлювалися групи, ство�

рювали б групи і для дітей з особливими

потребами",— відмітила пані Доброволь�

ська.

Місце, де комфортно дітям

1 вересня цього року дитячі голоси за�

лунають і у чотирьох відновлених групах

ДНЗ № 771 Деснянського району міста:

дві ясельні — для дітей раннього віку та

дві для старших вихованців. Загалом до�

шкільна установа додатково прийме 80

вихованців. Як розповіла директор за�

кладу Любов Кривенко, частина примі�

щень садочка понад 20 років перебувала

у оренді. Після капітального ремонту для

дітей функціонуватимуть 14 вікових

груп, харчоблок, медичний блок, праль�

ня, музичний і фізкультурний зали, ме�

тодичний кабінет, кабінет практичного

психолога. До слова, під час модернізації

по всій будівлі були замінені дах, підлога

та двері. Також приведені до ладу стіни та

стеля, перекладені всі інженерні комуні�

кації.

На урочистості з цієї нагоди завітали

заступник Київського міського голови —

секретар  Київради Галина Герега, за�

ступник голови КМДА Віктор Корж, го�

лова Деснянської райдержадміністрації

Станіслав Прокопенко, а також мешкан�

ці району.

"У цих сучасних групах дошкільного

закладу створено всі умови для всебічно�

го розвитку малюків, максимального

розкриття творчого потенціалу, інтелек�

ту, таланту кожної дитини. Я маю надію,

що в таких умовах діткам буде дуже при�

ємно і комфортно займатися і вони раду�

ватимуть своїх вихователів та батьків но�

вими здобутками",— зазначила Галина

Герега.

Це вже восьмий дитячий садочок, у

якому цього року відкриють оновлені

групи. До кінця 2013�го таких закладів

буде двадцять. Про це заявив голова

КМДА Олександр Попов.

"До 1 вересня ми плануємо відкрити

20 дошкільних закладів, а це майже

4 400 нових місць для дітей. За темпами

надання додаткових місць в ДНЗ Київ

сьогодні є лідером серед інших регіонів

України. Так, за останні два роки ми по�

новили близько 9 тисяч місць у до�

шкільних закладах. Разом із будівниц�

твом нових дитсадків ми відновлюємо

роботу дошкільних навчальних закла�

дів, які експлуатуються не за призна�

ченням, ремонтуємо приміщення та по�

вертаємо їх дітям",— наголосив Олек�

сандр Попов.

За словами очільника міськадміністра�

ції, роботи у цьому напрямку не припи�

няються. До кінця 2013 року запланова�

но поновити роботу ще 80�ти груп.

На ці цілі з міської скарбниці виділено

80 млн грн, 70 % з яких профінансовані у

першому півріччі, аби вже 1 вересня сто�

личні малюки змогли завітати до нових

та охайних дошкільних закладів

Після апітально о ремонт в ДНЗ № 771 Деснянсь о о район для малечі ф н ціон ватим ть 14 ві ових р п, харчобло , медичний бло , пральня, м зичний і фіз льт рний зали,
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Від ідеї до реалізації 

Місь а влада втілюватиме ідеї переможців др о о
сезон он рс "Страте іЯ"
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На Дніпрі незаконно видобувають
пісок 

За останній місяць Київсь ою міжрайонною
е оло ічною про рат рою виявлено два
римінальних правопор шення

СТОР. 3

Влада стає ближчою до молоді 
Протя ом липня 39 ст дентів стаж ватим ться в
КМДА
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У номері

Новини
У столиці продемонструють
унікальні можливості системи
містобудівного кадастру
Сьо одні о 15.00 заст пни дире тора столично о

Департамент містоб д вання та архіте т ри Андрій
Вавриш продемонстр є можливості нової еле трон-
ної системи містоб дівно о адастр , я а з 1 липня
ви ляді еоінформаційно о портал почне працю-

вати на повн пот жність.
Геопортал від риє дост п сім иянам до важли-

вих містоб дівних даних столиці. Там б де розміще-
но інформацію про зелені зони, пам'ятни и архіте -
т ри, охоронні стат си об'є тів, житлові б дин и,
ш оли, сад и, пар и та ін. Кожен меш анець столи-
ці, не виходячи з дом , зможе отримати інформацію
про завершені б дівництва місті, ознайомитися з
арто рафічними матеріалами, вивчити транспортн
систем та дізнатись про плани її розвит , ознайо-
митися з перелі ом об'є тів льт рної спадщини та
ба ато іншо о. Корист вач еопортал матиме змо-

побачити цілісн артин містоб дівно о розвит
Києва, он ретно о район чи мі рорайон . У той же
час він зможе довідатися про різноманітні аспе ти
містоб д вання аж до план вання он ретних б -
дин ів чи вартир.
Мета та ої від ритої системи містоб дівно о а-

дастр — забезпечити иян інформацією про розви-
то міста та про містоб дівні плани. Та ож містоб -
дівний адастр дозволить інвесторам оперативно
відслід ов вати інформацію і на її основі приймати
інвестиційні рішення

У Дарницькому районі почала діяти
Громадська гуманітарна рада
Нещодавно відб лося перше засідання Громад-

сь ої манітарної ради при олові Дарниць ої РДА,
я а б ла створена з метою врах вання с спільно
знач щих інтересів вирішенні найважливіших пи-
тань манітарно о розвит район сфері освіти,
на и, льт ри, мистецтва, охорони здоров'я, інте-
ле т альної та творчої діяльності.
На засіданні б ло затверджено персональний

с лад ради. До неї ввійшли: Анатолій Гнатю , засл -
жений артист У раїни, Іван Грищен о, ре тор Націо-
нально о ніверситет техноло ії та дизайн , Костян-
тин Маси , державний та політичний діяч, Оле Міч -
рін, дире тор дитячо-юнаць ої спортивної ш оли
"Переможець", Леся Грицишин, начальни правлін-
ня охорони здоров'я Дарниць о о район та інші.
Новообрані члени Громадсь ої манітарної ради

запропон вали до наст пно о засідання під от вати
пропозиції щодо діяльності ради. О рім цьо о, вони
об оворили основні напрям и своєї діяльності

На Подолі реорганізують схему
руху транспорту
У зв'яз з новою онцепцією, що передбачає ор-
анізацію пішохідної зони на Поштовій площі й в ли-
ці Са айдачно о, б де реор анізовано схем р х
транспорт на Подолі. Про це під час онлайн- онфе-
ренції реда ції азети "Комсомольсь а правда"
розповів заст пни олови КМДА Михайло К ч . Він
та ож зазначив, що це дозволить вирішити питання
відс тності ліво о поворот (я що їхати від мост
Патона до центр через Володимирсь ір ).
Крім то о, за словами пана К ч а, довелося від-

мовитися від почат ової ідеї створити пар ін на По-
штовій площі, що спочат передбачалося прое том
ре онстр ції, через с ладнощі з облашт ванням
в'їздів і виїздів.
"Робити пар ін на мал іль ість місць недоціль-

но, та й це не вирішить проблем міста. Я що ж
створювати вели іль ість місць для пар вання,
то необхідно облаштов вати додат ові в'їзди й виїз-
ди, а їх на Поштовій площі зробити с ладно. Крім
то о, онфі рація та висота приміщень та ож не-
можливлюють б дівництво вели о о пар ін ",— за-
значив Михайло К ч та додав, що зв'яз з цим
б ло прийнято рішення дозволити провести інвес-
тиційний он рс на б дівництво тор овельних при-
міщень

За словами Руслана Крамаренка, на

сайті представлений весь портфель

інвестпроектів, максимум інформації

про них — стадія реалізації, обсяг ін�

вестицій. Ознайомитись із сайтом

можна за посиланням http://kia.

ragex.kiev.ua/

"Завдяки цьому нам, з одного боку,

стане простіше спілкуватися з бізнесом,

а з іншого — це дисциплінує наших чи�

новників, адже всі бюрократичні зволі�

кання і зриви термінів з їхнього боку

одразу будуть фіксуватися на сайті.

Сайт у першу чергу розроблений для ін�

вестора, який має знайти для себе ви�

черпну інформацію і знати, куди та з

якими документами йому рухатись да�

лі",— пояснив заступник голови КМДА

Руслан Крамаренко.

Він наголосив, що для того, аби україн�

ська столиця мала змогу досягти таких по�

казників розвитку, які мають інші європей�

ські міста, була розроблена Стратегія роз�

витку Києва до 2025 року. Документ вклю�

чає стратегічне бачення майбутнього Києва

та план дій, який дозволить втілити його в

життя. Основа розвитку столиці — це реалі�

зація 9�ти ініціатив, які призведуть до по�

тужних змін в економіці та зроблять життя

комфортнішим. При цьому вартість проек�

тів, включених до Стратегії розвитку Києва

до 2025 року, складає 22 млрд доларів США.

"Сьогодні столиця України є ключо�

вим центром економічної активності, фі�

нансовим та інвестиційним центром, ге�

нерує більше 30 % державного бюджету у

вигляді податків та отримує половину

іноземних інвестицій у країну",— заува�

жив заступник голови КМДА
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Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
"Хрещатик"

Усі інвестиційні прое ти Києва відтепер можна знайти на одном рес рсі — тестовом режимі
розпочав робот сайт ом нально о підприємства "Київсь е інвестиційне а ентство", я ий пост -
пово наповнюється інформацією. Завдя и цьом столичній владі стане простіше спіл ватися з
бізнесом, а з іншо о — це дисциплін є посадовців, адже всі бюро ратичні зволі ання і зриви
термінів з їхньо о бо одраз б д ть фі с ватися на сайті. Про це заявив заст пни олови Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації Р слан Крамарен о.
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Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Місь а влада продовж є а тивно працювати, аби чер а до ди-
тячих садоч ів столиці зни ла остаточно. Та , лише за два
останні ро и Києві з'явилося 9 тисяч нових місць дош іль-
них за ладах. Сюди відносяться не лише зб довані дитсад и, а
й ті приміщення, я і раніше не ви ористов вались за призна-
ченням і нині поверн ті ом нальн власність. Попри позитив-
ні зр шення, проблема чер и до ДНЗ все ще а т альна для
міста. Тож та робот столична влада припиняти не збираєть-
ся. Днями нове життя отримали відраз два садоч и Поділь-
сь ом та Деснянсь ом районі міста, а до ново о навчально о
ро запрацює ще 20 модернізованих за ладів.
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Новини

Столичній громаді повернули земельну ділянку
на Подолі
Господарсь ий с д визнав за онними позовні вимо и про рат ри Ки-

єва та зобов’язав столичн б дівельн омпанію поверн ти орендован
нею земельн ділян площею понад 3000 м2 на в л. Червонопільсь ій
Подільсь ом районі вартістю майже 6,5 млн рн. Я повідомили “Хре-
щати ” в прес-сл жбі столичної про рат ри, 2008 році Київрадою для
б дівництва житлово-офісно о омпле с з підземним пар ін ом та за-
ладами ромадсь о о харч вання б ло передано в оренд ТОВ “Пателі
Лізин ” земельн ділян площею понад 3000 м2. Одна продовж 5-ти
ро ів б дівництво навіть не розпочиналося. Після то о, я стро дії до о-
вор оренди за інчився, заб довни йо о не поновлював. Тож про ра-
т ра зверн лась до с д з вимо ою поверн ти землю столичній ромаді.
Рішенням Господарсь о о с д від 25.06.2013 позов про рат ри Києва
задоволено, а спірн ділян поверн то до ом нальної власності

Деснянські двірники отримали ключі 
від квартир
Завдя и реалізації та впровадженню соціальних ініціатив Президента

У раїни та ий подар но най ращі працівни и КП “Дире ція з правлін-
ня та обсл ов вання житлово о фонд ” та КП УЗН отримали до Дня о-
м нальни а, я ий відзначався березні. За підтрим и олови Деснян-
сь ої РДА Станіслава Про опен а вартирний подар но став реальніс-
тю вже за іль а місяців. “Сьо одні най ращі ом нальни и район от-
римали соціальне житло — вартири б дин по в л. Шолом-Алейхе-
ма, 11-а. Це — перші ро и на шлях ви онання та впровадження соці-
альних ініціатив Президента У раїни. І в майб тньом районна влада
пріоритетним напрям ом своєї діяльності обиратиме соціальн під-
трим піль ових ате орій населення та розвито і реалізацію про ра-
ми “Соціальне житло”,— с азав Станіслав Про опен о. Житловий б ди-
но по в лиці Шолом-Алейхема, 11-а — олишній ртожито , в я ом
зроблено переплан вання та апремонт. Квартири — світлі та затишні,
із пласти овими ві нами, с часним ремонтом, новою сантехні ою. Се-
ред новоселів і двірни и Володимир Шевч та йо о др жина, спільний
стаж я их становить 24 ро и. Зверн вшись до Президента У раїни Ві -
тора Ян овича під час прямо о ефір телепрое т “Діало з раїною” 22
люто о цьо о ро , Володимир Шевч став одним із володарів нової
вартири. За алом за останніх 2 ро и за про рамою “Соціальне житло”
Деснянсь ом районі отримали вартири 30 осіб

Цифра дня

14 100 000 
тонн вантажів було відправлено Південно�Західною залізницею у
січні—травні 2013 року, що на 3,9 % більше, ніж за січень—травень
минулого року 
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Капремонт ескалаторів між станціями 
“Палац спорту” та “Площа Льва Толстого” 
відтерміновано  
Керівництво КП “Київсь ий метрополітен” вирішило відтермін вати

проведення планово о апремонт ес алаторів на пересадочном в з-
лі між станціями “Палац спорт ” та “Площа Льва Толсто о”, почато
я о о б в запланований на 2 липня, до повно о завершення анало іч-
них робіт на пересадочном в злі “Золоті ворота” — “Театральна”.
Після детально о вивчення пасажиропото фахівці підприємства
дійшли виснов , що хара терно о для період відп сто зменшення
іль ості пасажирів не спостері ається. Тож, аби не створювати не-
зр чностей для иян, метрополітенівці вирішили перенести терміни
ви онання ремонт ес алаторів на зазначеном пересадочном в злі.
На адаємо, що наразі за інч ється заміна ес алатора № 4 на переса-
дочном в злі між станціями “Золоті ворота” та “Театральна”. 4 липня
він б де зап щений робот , після чо о з 8 липня до 2 серпня на ре-
монт зачиниться с сідній ес алатор — № 3. Усьо о з почат ниніш-
ньо о ро Київсь ом метрополітені вже відремонтовано 5 ес ала-
торів із 13 запланованих. Ремонт а ре атів між станціями “Палац спор-
т ” та “Площа Льва Толсто о” триватиме до інця серпня

У Шевченківському районі замінили 
понад 400 м бітум7перлітових тепломереж
Фахівці ПАТ “Київенер о” протя ом травня—червня замінили понад

400 м ма істральних тр бопроводів по в лиці Ванди Василевсь ої, що
Шевчен івсь ом районі столиці. Роботи проводилися за рах но ін-

вестпро рами омпанії на 2013 рі . Їх за альна вартість ся н ла понад
3,5 млн ривень. Замінено зношені ма істральні тр бопроводи діамет-
ром 400 мм на с часні попередньо ізольовані тр бопроводи, арантій-
ний термін е спл атації я их становить близь о 50-ти ро ів. Роботи на
даній ділянці розпочалися зв’яз із зношеністю тепломережі, я
б ло про ладено ще 1976 році. До то о ж цей тр бопровід б ло про-
ладено за біт м-перлітовою техноло ією, тобто без анальним спосо-
бом просто ґр нті. Термін е спл атації та их мереж становить 15 ро-
ів. Вони швидше знош ються та вразливі до орозії. “Заміна ділян и
мережі по в л. Ванди Василевсь ої дозволить мініміз вати іль ість
пош оджень цьом житловом масиві я під час опалювально о се-
зон , та і вліт під час ідравлічних випроб вань”,— зазначив дире -
тор стр т рно о відо ремлено о підрозділ “Київсь і теплові мережі”
ПАТ “Київенер о” Єв ен Гл ша

У Київському національному академічному 
театрі оперети відбулося закриття 787го сезону
У неділю на сцені Київсь о о національно о а адемічно о театр опе-

рети відб вся рандіозний ала- онцерт з на оди за риття 78- о теат-
рально о сезон . У яс равій шо -про рамі лядачі побачили люблені хі-
ти та нові несподівані прем’єри. Дивовижний світ інтри ючої ри, чар -
ючо о спів та запально о танцю полонить серце, а вл чні жарти, сцено-
рафічні новації та свят ова атмосфера подар вали арний настрій при-
с тнім. Традиційний ала- онцерт — це свят овий за лючний а орд 78-
о театрально о сезон , я ий видався насиченим та ці авим. Та , під йо-
о завіс Національна оперета влашт вала перший Міжнародний м зич-
ний фестиваль “О-ФЕСТ”, що об’єднав на одній сцені найвідоміших ви-
онавців жанр оперети, опери та мюзи л з 10-ти раїн світ та
прем’єр ори інально о пере лад раїнсь ою мовою бродвейсь о о
мюзи л ле ендарно о амери ансь о о омпозитора Ко ла Портера “Ці-
л й мене, Кет!”. За важимо, що після 30 червня тр па театр іде на а-
ні ли. Одна відпочино б де недов им — же з серпня Національна
оперета У раїни б де з новими силами та ідеями от ватися до від рит-
тя 79- о театрально о сезон , в я ом здив є та порад є ба атим репер-
т аром. У планах більше 20-ти вистав, рандіозні м зичні прое ти, теат-
ральні прем’єри, ори інальні онцерти, а та ож “О-ФЕСТ” 2014 ро

Від ідеї до реалізації
Міська влада втілюватиме ідеї переможців другого сезону конкурсу
"СтратегіЯ"
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Най ращі ідеї иївсь их
ш олярів та ст дентів —
переможців он рс
“Страте іЯ” — місь а вла-
да втілюватиме життя.
Днями заст пни олови
КМДА Р слан Крамарен о
та бізнесмен Оле сандр
Карда ов провели рочис-
т церемонію на ороджен-
ня переможців др о о и-
ївсь о о он рс іннова-
ційних прое тів “Страте-
іЯ”.

Змагання проходили у трьох номі�

націях — “Зелене місто”, “Елек�

тронне місто”, “Гостинне місто”. І,

на відміну від першого сезону, у двох

категоріях — “Шкільні проекти” та

“Студентські проекти”. Цікаво, що

учасниками конкурсу уже зацікави�

лися вітчизняні бізнес�інкубатори

та закордонні ІТ�компанії.

“З майже сотні проектів до фіналу

дішла лише чверть, і сьогодні ми на�

городжуємо кращих. Хочу зазначи�

ти, що торік лише десята частина

проектів були визнані життєздатни�

ми, тож можна сказати, що за рік

якість конкурсу зросла у 2,5 разу. Це

дуже “дорослий” результат — у

справжньому бізнесі частка бізнес�

проектів, що виживають, становить

15 %. Принаймні 10 проектів ми

зможемо реалізувати. Так, я особис�

то познаймив з Олександром Попо�

вим автора ідеї з боротьби з кашта�

новою міллю, і очільник КМДА за�

дум підтримав, тож будемо реалізо�

вувати. Крім того, найближчим ча�

сом вирішимо, як реалізувати про�

ект ІТ�парку”,— зазначив Руслан

Крамаренко.

За його словами, проект боротьби

із каштановою міллю полягає у тому,

аби на деревах розвішувати паперові

коробочки з комахами, які харчую�

ться шкідниками. Безпечність і

ефективність цієї ідеї підтвердили

фахівці інституту біології. “Є еконо�

мічні розрахунки, що такий метод

значно дешевший, ніж обробляти

каштани хімією чи робити спеціаль�

не щеплення”,— наголосив заступ�

ник голови КМДА.

Зацікавив міську владу і проект

“Рейтинговий сайт скарг та пропо�

зицій для КМДА” — схожий задум

буде реалізовано на базі міського

Контактного центру, та створення у

місті гірськолижних спусків. Автор

запропонував розташувати їх на Во�

лодимирській гірці, але, на думку

Руслана Крамаренка, аби втілити у

життя цю, без сумніву, цікаву про�

позицію, треба змінити локацію.

Крім того, талановитими київ�

ськими дітьми зацікавилися і пред�

ставники закордонних ІТ�компаній.

Микола Гілко на два тижні поїде на

стажування у Москву в “Лаборато�

рію Касперського”.

“Я запропопонував створити парк

у формі “собачки” — @ — і встано�

вити там скульптури Віктора Глуш�

кова, Стіва Возняка, Стіва Джобса,

Біла Гейтса та інших особистостей,

які фактично створили нове інфор�

маційне суспільство. Обов’язковим

атрибутом у парку має стати Wi�

Fi,— розповів “Хрещатику” Микола

Гілко. У Москві хлопець планує по�

черпнути якнайбільше професійних

нюансів обраного ним фаху програ�

міста. Проте залишатися у столиці

сусідньої держави хлопець не пла�

нує — своє майбутнє бачить поки

що лише у Києві.

Олександр Кардаков, який вста�

новив спеціальний Гран�прі — ста�

жування “Тиждень з інвестором”,

вирішив нагородити авторів проекту

“Нариси древнього міста” Олексан�

дра Румянцева та Олексія Єкимен�

ка. Хлопці створили кілька повно�

метражних фільмів, які складалися

із невеличких сюжетів про ту чи ін�

шу пам’ятку столиці. На думку

Олексія Румянцева, короткі ролики,

які розповідають історію тієї чи ін�

шої станції метрополітену, можна

крутити на однойменних станціях

підземки, і таким чином зробити її

більш цікавою для туристів. Проект

студентів настільки сподобався біз�

несмену, що він особисто вирішив

взяти участь у його реалізації.

“Ми дуже задоволені результата�

ми другого сезону нашого конкурсу.

Розширивши аудиторію учасників,

ми таким чином збільшили спектр

проектної тематики, і дійсно, серед

запропонованих робіт було чимало

дуже цікавих і перспективних”,—

наголосив відомий український біз�

несмен, засновник компаній "Ін�

ком" і "Датагруп" Олександр Карда�

ков

Влада стає ближчою до молоді
Протягом липня 39 студентів стажуватимуться в КМДА
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Молоді та ініціативні, а оловне пер-
спе тивні — саме та і 39 ст дентів
столичних вишів протя ом місяця
стаж ватим ться місь адміністра-
ції. Вони на ромадсь их засадах
працюватим ть радни ами олови
КМДА, йо о заст пни ами та ерів-
ни ами стр т рних підрозділів місь-
ої влади. Відповідні дипломи ст -
дентам днями рочисто вр чили
стінах столичної адміністрації. А 50
представни ів обдарованої молоді з
на оди свята (Дня молоді) отримали
одноразов стипендію Київсь о о
місь о о олови.

Таку співпрацю міста з молоддю запропонува�

ли самі студенти. Ініціаторка програми Катерина

Пуйо розповіла “Хрещатику”, що задум полягав у

тому, аби влада все ж таки стала трішки ближчою

до молоді, зрозуміла її проблеми і потреби. “Нам

важливо, щоб керівництво міста враховувало на�

шу точку зору на те, що відбувається у Києві, й

розділяло наші погляди. Думаю, що у такій спів�

праці нам вдасться досягти компромісу”,— від�

значила дівчина.

Охочих потрапити

на стажування у

міськадміністрації ви�

явилося надто багато,

тому найкращих від�

бирали за результата�

ми тестів та співбесі�

ди. Студенти кажуть,

що питання ставили

зовсім не важкі — зде�

більшого вони стосу�

валися особистих

якостей молодих людей, ніж якихось професій�

них навиків. Зокрема запитували, чого студенти

хочуть від життя, як хочуть надалі розвиватися й

де мріють працювати.

Протягом стажування керівники супроводжу�

ватимуть своїх стажерів скрізь. “Ми будемо з ран�

ку до вечора з нашими стажерами. Вони матимуть

доступ до усіх документів і побачать усі нюанси

нашої роботи: спілкування з громадянами сто�

совно їх проблем, зу�

стрічі з медиками, сту�

дентами, працівниками

столичних підприємств

тощо”,— зазначив за�

ступник голови КМДА

Віктор Корж.

Відзначимо, подібна

ініціатива у місті реалі�

зується вперше. “Над�

звичайно приємно, що

запропонували ідею

безпосередньо представники студентського са�

моврядування столиці,— зазначив голова КМДА

Олександр Попов.— Переконаний, що стажуван�

ня в органах місцевої влади стане гарною прак�

тичною базою та допоможе молодим людям ви�

значитися з планами на майбутнє”.

Очільник міськадміністрації зауважив, що за�

лучення молоді до суспільних справ сприяє фор�

муванню їхньої громадської свідомості. Крім то�

го, активна участь молодих людей у житті міста, а

їх близько 25 % усіх киян,— це невід’ємна складо�

ва розвитку сучасного демократичного суспіль�

ства та ще один крок на шляху до реалізації про�

грами Президента України “Заможне суспіль�

ство, конкурентоспроможна економіка, ефектив�

на держава”. До речі, Олександр Попов також ма�

тиме двох радниць, які розкажуть керівнику міста

своє бачення розвитку столиці.

Окрім цього, до Дня молоді 50 найкращих

представників обдарованої молоді отримали од�

норазову стипендію Київського міського голови.

А молоді митці, спортсмени, викладачі, які зро�

били особистий внесок у розвиток виробництва,

науки, освіти, культури і спорту столиці, отрима�

ли подяки за свою роботу

За рік якість конкурсу зросла у 2,5 разу. Це дуже
"дорослий" результат, адже у справжньому бізнесі

частка бізнес�проектів, що виживають, становить 15 %.
Тож принаймні 10 проектів місто зможе реалізувати 

Протягом липня 39 студентів
столичних вишів стажуватимуться у
міськадміністрації на громадських

засадах: вони працюватимуть
радниками голови КМДА, його
заступниками та керівниками

структурних підрозділів

З на оди Дня молоді 50 най ращих представни ів обдарованої молоді отримали одноразов стипендію
Київсь о о місь о о олови

Заст пни олови КМДА Р слан Крамарен о взяв часть церемонії на ородження переможців др о о иївсь о о
он рс інноваційних прое тів "Страте іЯ"
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Ділові новини

Підпільних підприємців 
легалізують
Столичні фахівці Міндоходів

продовж ють наст п на “тіньове”
ведення підприємниць ої діяль-
ності, зазначають відомстві. У
переважній більшості ва он-
тролюючо о ор ан привертають
фізособи, я і надають посл и
чи займаються тор івлею неве-
ли их об’ємах та не вважають за
потрібне офіційно реєстр вати
бізнес. Проте це втрати бюджет
ви ляді несплачених подат ів,

том робота даном напрям
триває. Та , при відпрацюванні
інформації, отриманої від тери-
торіально о правління Головав-
тотрансінспе ції в місті Києві,
б ли виявлені фа ти надання
двома меш анцями Деснянсь о-
о район неофіційних посл з
перевезення пасажирів та ванта-
жів. З ними проведено роз’яс-
нювальн робот , рез льтаті
чо о ромадяни зареєстр ва-
лись приватними підприємцями,
обрали спрощен систем опо-
дат вання та наразі сплач ють
подат и. Інший випадо “тіньо-
во о” ведення бізнес виявлено
при проведенні моніторин сай-
тів без оштовних о олошень в
Інтернеті. Трьох меш ано Дніп-
ровсь о о район , я і ви он ва-
ли роботи зі створення сайтів,
омп’ютерно о про рам вання
та надавали платні онс льтації з
питань інформатизації, зал чено
до держреєстрації.
Неле альні стоматоло ічні по-

сл и надавала меш ан а Шев-

чен івсь о о район . Цей фа т
фахівці Міндоходів з’яс вали
ході моніторин листіво , отрі
без оштовно розповсюдж ють
поблиз станцій метрополітен .
Після бесіди з представни ами
подат ової інспе ції, фізособа
стала на облі та обрала вид ді-
яльності: стоматоло ічна пра ти-
а. “В азані випад и — непооди-
но і,— зазначила начальни ГУ
Міндоходів м. Києві Ірина Носа-
чова.— Щодня працівни и Мін-
доходів виявляють “тіньових” під-
приємців. Завдя и роз’ясню-
вальній роботі неле альних біз-
несменів пере он ють додерж -
ватися чинно о за онодавства:
зареєстр ватися та сплач вати
подат и. З почат 2013 ро фа-
хівцями ГУ Міндоходів м. Києві
виявлено та зал чено до держав-
ної реєстрації майже 5 тисяч
осіб, я і сплатили 1 млн 105 тис.
рн подат ів”

Бізнес реєструють 
по�новому

З 1 липня 2013 ро ф н ції з
реєстрації юридичних осіб та фі-
зичних осіб-підприємців передані
до Державної реєстраційної
сл жби, на ад є прес-сл жба ві-
домства. “Більшість державних
реєстраторів розміщ ються тих
самих приміщеннях, де їх зви ли
бачити люди. Проте паралельно
протя ом двох-трьох місяців ми
б демо ш ати нові більш ом-
фортні приміщення для реєстра-
ції. Крім то о, працюватимемо

над поліпшенням матеріально-
технічної бази, адже все це впли-
ває, в перш чер , на я ість і
швид ість обсл ов вання, а та-
ож вводити нові зр чні серві-
си”,— зазначив олова У рдерж-
реєстр Дмитро Ворона.
За алом з почат ро в У ра-

їні зареєстровано понад 100 тис.
с б’є тів осподарсь ої діяльно-
сті. Зо рема зареєстровано
23 060 юридичних осіб та 79 550
фізичних осіб-підприємців. При
цьом найбільше новостворених
с б’є тів осподарювання реєс-
тр ється сфері тор івлі. Та , з
почат ро в У раїні зареєстро-
вано 6458 фізосіб-підприємців,
основним видом діяльності я их є
тор івля в неспеціалізованих ма-
азинах переважно прод тами
харч вання, напоями та тютюно-
вими виробами. З та им видом
діяльності б ло зареєстровано
лише 186 юросіб

У столиці розвивається 
сфера послуг

За січень-травень 2013 ро
обся посл , реалізованих спо-
живачам підприємствами сфери
посл столиці, становив
43854,0 млн рн, що порівняль-
них цінах на 2,7% вище рівня від-
повідно о період мин ло о ро .
Я повідомляє ГУ статисти и
м. Києві, середньом за звітний
період на одн особ реалізовано
посл на 15398,2 рн. Одним
підприємством сфери посл
середньом за січень-травень

реалізовано посл на 6953,2
тис. рн. Найбільшим цей по аз-
ни б в Печерсь ом , Шевчен-
івсь ом , Подільсь ом районах,
найменшим — Святошинсь ом
та Дарниць ом .
У травні цьо о ро обся по-

сл , реалізованих споживачам
підприємствами сфери посл ,
становив 9457,9 млн рн, що на
4,2% вище ( порівняльних цінах)
відповідно о місяця мин ло о ро-
. Майже третин (33,1%) за-
ально о обся реалізованих по-
сл с лали посл и інформації та
теле ом ні ацій, 22,3% — транс-
порт , с ладсь о о осподар-
ства, пошти та р’єрсь ої сл ж-
би, 16,2% — посл и щодо здійс-
нення професійної, на ової та
технічної діяльності. Част а по-
сл , реалізованих населенню за
травень 2013 ро , становила
29,5% від за ально о обся ре-
алізованих посл і с лала 2786,1
млн рн

У Києві перехоплюють 
підробки

За озна ами пор шення прав
інтеле т альної власності з по-
чат цьо о ро Київсь ою між-
ре іональною митницею б ло
приз пинено митне оформлення
товарів більш ніж 300 випад ах.
Більшість виявлених пор шень
стос ється імпортованої поб то-
вої та омп’ютерної техні и, мо-
більних телефонів, промислових
зраз ів, запчастин, прод ції ме-
дично о призначення, осметич-

ної та парф мерної прод ції, і -
рашо та одя тощо. Зо рема
заходи із захист прав інтеле т -
альної власності застосов ва-
лись до та их відомих зна ів для
товарів та посл , я : Panasonic,
Samsung, Bosch, Sony, Canon,
Philips, Electrolux, Harley
Davidson, Dove, Make up for ever,
“Э смо”, “ЯМ”, “Яртиз”, “ШААЗ”,
Disney, Lee, Wrangler, Winx Club,
Makel, Schneider Electric, TP-Link,
Apple та Iphone. За з оди право-
власни ів, митне оформлення я
ори інальної прод ції, та і тієї,
імпорт вання я ої не пор ш вало
їхні майнові права, поновлюва-
лось та товари вип с ались на
раїнсь ий рино . Контрафа -

тна прод ція, в залежності від
обставин та рішення правовлас-
ни а, може б ти вил чена за
прото олом про пор шення мит-
них правил, знищена або ж де-
мар ована. Зміна ідентифі ацій-
них зна ів чи мар вання на то-
варах або їх па овці дозволяє
с н ти озна и тор ової мар и та
неможливлює випад и при-
дбання споживачами невідомих
товарів під мар ою відомо о
бренд . Співробітни и Міндохо-
дів столиці опрацьов ють ще 6
фа тів приз пинення митно о
оформлення за озна ами пор -
шення прав інтеле т альної
власності. Останній випадо —
відомий парф мерний бренд за-
явив свої права навіть на 1 фла-
он парф мів, я ий ромадянин
пересилав в міжнародном по-
штовом відправленні

На Дніпрі незаконно 
видобувають пісок
За останній місяць Київсь ою

міжрайонною е оло ічною про-
рат рою виявлено два римі-

нальних правопор шення за
фа тами здійснення ідротехніч-
них робіт з намив піс в межах
річ и Дніпро. Я інформ є прес-
сл жба Дніпровсь ої е оло ічної
про рат ри, за ви ладеними в
ЗМІ фа тами намив піс між
Південним та Дарниць им мос-
тами в місті Києві розслід ється
римінальне провадження, вне-
сене до Єдино о реєстр дос -
дових розслід вань за озна ами
злочин , передбачено о ч. 3 ст.
239-2 КК У раїни (неза онне за-
володіння землями водно о
фонд , що спричинило тяж і на-
слід и). Дос дове розслід вання
проводиться в річ овом порт
“Київ” ГУ МВС У раїни в м. Ки-
єві. Процес альне ерівництво
римінальном провадженні
здійснюється Київсь ою між-
районною е оло ічною про ра-
т рою. Разом з цим, Державній
е оло ічній інспе ції місті Ки-
єві, Державній інспе ції сіль-
сь о о осподарства місті Ки-
єві, Інспе ції архіте т рно-б ді-
вельно о онтролю місті Києві
надані дор чення щодо прове-
дення перевіро за онності ви-
ористання зазначеної земель-
ної ділян и, том числі при б -
дівництві. За рез льтатами ін-
спе ційних перевіро б д ть
вжиті ріш чі заходи про рор-
сь о о реа вання

3

КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 2 липня 2013 року

Паростки життя
В Україні активно розвивається ринок здорових продуктів харчування

Людина вирощує зернові культу�

ри для харчування вже приблизно 10

тис. років. Раніше зерно мололи,

змішували з водою і їли як кашу.

Пізніше з каші на гарячих каменях

або в попелі пекли хлібні коржики із

зерна дуже грубого помелу та води.

Відтворювати стародавню рецептуру

пращурів — хліб із пророщеного

зерна пшениці і жита на основі зер�

нових заквасок, без дріжджів і бо�

рошна — однією з перших почала

вітчизняна компанія “УкрЕкоХліб”.

При виготовленні такої продукції

використовуються лише натуральні

інгредієнти без будь�яких хімічних

смакових добавок. До основи з про�

рослих зерен додають соняшникову

або гірчичну олію, насіння соняш�

ника й гірчиці, курагу, родзинки,

чорнослив, пластівці вівсяні, солод,

кмин. Таким чином хліб зберігає

свою здорову поживність.

Лікарські властивості

Окрім пшениці, паростки біль�

шості культур містять клітковину.

Так цей продукт не перетравлюєть�

ся в шлунку, але відіграє визначаль�

ну роль у регуляції перистальтики

кишечника. Його нестача призво�

дить до застійних явищ, запорів то�

що. Однак головна роль клітковини

полягає у тому, що вона є субстра�

том для природної мікрофлори

кишківника. Як розповіла “Хреща�

тику” технолог компанії Світлана

Глущенко, хліб з цільного зерна не

лише зберігає всі поживні речовини

зернових культур, а завдяки про�

ростанню набуває нових властивос�

тей, змінюючи свій хімічний склад.

Кількість вітамінів та інших корис�

них речовин при цьому значно

збільшується, натомість кількість

вуглеводів зменшується. Подібна

унікальна технологія допомагає

створити умови для ферментації, у

процесі чого виникає багато по�

живних речовин. Давно забутий

спосіб виготовлення хліба за такою

технологією дозволяє отримати

унікальний за своїми харчовими

якостями продукт, який допомагає

людському організмові своїм віта�

мінним комплексом. Склад мікро�

елементів у такому хлібі в 7�10 разів

більше, ніж у звичайному. Це під�

тверджують і медичні фахівці. Так,

у висновку Інституту екогігієни і

токсикології ім. Л. І. Медведя МОЗ

України зазначено, що хліб з про�

рощених зерен пшениці та жита,

без використання дріжджів, доціль�

но вживати в дієтичному і оздоров�

чому харчуванні. Особливо для лю�

дей, які мають хронічні захворю�

вання серцево�судинної системи з

підвищеним вмістом холестерину в

крові. Також, за висновками екс�

пертів, дана продукція якнайкраще

допомагатиме своїми поживними

речовинами та вітамінами люд�

ському організму, хворому на ате�

росклероз, цукровий діабет, ожи�

ріння, при порушеннях мікробіоце�

нозу кишківника. Якщо ви мешка�

єте в екологічно забруднених райо�

нах, то постійне вживання даного

продукту не лише покращить ваше

самопочуття, а й за нетривалий час

виведе з організму всі шкідливі ре�

човини.

Секрет технології
Насправді ніякого секрету немає.

Підприємством повністю адаптова�

но технологію виготовлення хлібної

продукції з пророщеного зерна без

використання дріжджів, борошна,

хімічних розпушувачів. Головні

складові виробництва — зернові за�

кваски і натуральні інгредієнти. Са�

ме тому така продукція має оздо�

ровчі властивості. А розроблена

спеціалістами підприємства техно�

логія дає можливість у промислових

умовах забезпечити природну фер�

ментацію зерна, в процесі якої утво�

рюється величезний спектр вітамі�

нів, мінералів, амінокислот, жирів і

вуглеводів, а також зберігається

максимальний їх вміст у складі го�

тової продукції. Всі речовини регу�

люють, відновлюють і стабілізують

правильну дію життєво важливих

функцій організму в будь�якому ві�

ці, підвищують імунітет. Такі вітамі�

ни як РР, С, Е потрібні для стимуля�

ції статевої функції, нормального

функціонування м’язових, нерво�

вих клітин тощо. Вітаміни групи В

необхідні для повноцінної діяльно�

сті серцево�судинної системи,

м’язів і зору. А клітковина виводить

із організму токсини, стимулює мо�

торику кишківника.

Вітамінна скарбниця
У паростках пшениці, зокрема,

міститься 461 фермент, 32 вітаміни,

39 макро� і мікроелементів та аміно�

кислот. У процесі проростання утво�

рюються травні ферменти, що роз�

щеплюють складні речовини на

більш прості, які містяться у насінні.

При вживанні паростків у їжу на�

вантаження на травну систему люд�

ського організму зменшується май�

же на 90 %, оскільки разом із паро�

стками людина отримує, з одного

боку, вже розщеплені, прості речо�

вини, а з іншого — додаткову фер�

ментну систему. Паростки — це не

лікарська куля, спрямована проти

якогось конкретного симптому. Це

їжа — особлива та цілюща.

Вивченню цілющих властивостей

паростків велику увагу приділяли лі�

карі. У 1940 році доктор К. Моерман

із Нідерландів вилікував свого пер�

шого пацієнта, який страждав на рак

шлунка, за допомогою дієти, однією

з головних компонентів якої були

паростки зерен. Це починання довгі

роки підтримував двічі лауреат Но�

белівської премії Л. Полінг. Лише у

1987 році дієта К. Моермана була за�

тверджена Міністерством охорони

здоров’я країни як метод лікування

злоякісних новоутворень.

Лікар із Швейцарії К. Шмідт у

1974 році зробила доповідь на між�

народному симпозіумі про результа�

ти лікування хворих, в раціон харчу�

вання яких вона включала кашу з

пророщеної пшениці. Добавка цьо�

го компонента приводила до поміт�

ної активізації захисних сил організ�

му. Після прийому в їжу паростків

злаків відбувається відновлення

первинних густоти і кольору волос�

ся, гостроти зору. При регулярному

вживанні пророщених зерен зубна

тканина не піддається карієсу, відбу�

вається зміцнення розхитаних зубів,

зникають ознаки пародонтозу. До�

повідачка також зазначила, що при

харчуванні паростками організм на�

буває підвищену стійкість проти

простудних захворювань, зникають

запальні явища у бронхах і легенях.

Така їжа може розглядатися як на�

дійний профілактичний та лікуваль�

ний засіб при схильності до захво�

рювань шлунково�кишкового трак�

ту (включаючи виразкову хворобу

шлунка та дванадцятипалої кишки),

екземі тощо.

Органічний рух

Завдяки своїм корисним власти�

востям органіка впевнено завойовує

популярність серед покупців. Сьо�

годні ринок здорових продуктів хар�

чування активно розвивається, а

представлений споживачеві асорти�

мент, у тому числі хлібних виробів,

постійно удосконалюється. Україна,

маючи значний потенціал для ви�

робництва органічної сільськогос�

подарської продукції, її експорту та

споживання на внутрішньому рин�

ку, вже досягла певних результатів

розвитку. За даними Федерації орга�

нічного руху України, площа серти�

фікованих сільськогосподарських

угідь в країні, задіяних під вирощу�

вання різноманітної органічної про�

дукції, складає більше чверті міль�

йона гектарів, а наша держава зай�

має 21�ше місце серед світових кра�

їн�лідерів органічного руху. Частка

сертифікованих органічних площ

серед загального об’єму сільгосп�

угідь складає майже 0,7 %. При цьо�

му Україна займає перше місце у

східноєвропейському регіоні щодо

сертифікованої площі органічної

ріллі, спеціалізуючись переважно на

виробництві зернових, зернобобо�

вих та олійних культур. Дослідження

Федерації органічного руху свідчать,

що сучасний внутрішній споживчий

ринок органічних продуктів в Укра�

їні почав розвиватись з 2006�2007

рр., склавши: у 2007 році — 500 тис.

євро, в 2008 році — 600 тис. євро, у

2009�му — 1,2 млн євро, 2010�го цей

показник зріс до 2,4 млн євро, у

2011 р.— до 5,1 млн євро, а в 2012

році — до 7,9 млн євро

Сергій БУДЬКО
директор компанії Via�Development, 
експерт у сфері органічного бізнесу

Асортимент ор анічних (е оло ічно чистих) про-
д тів харч вання в У раїні зростає щоро . Най-
більше їх продають Києві. У ма азинах є імпортні
ор анічні прод ти і вітчизняні. Вітчизняні прод -
ти — хліб, борошно, р пи, овочі, фр ти, баштанні
льт ри, молочні прод ти (в лючаючи сир і брин-

з ), яйця, со и, джеми, м’ясо та вироби з м’яса, со-
няшни ова олія, мед, фіточай.
За он, що ре лює рино ор анічних прод тів в

У раїні, ще не прийнятий. Сертифі ація найчастіше
здійснюється за стандартами Євросоюз (EU). Її ні-
альність поля ає в том , що сертифі ється не ін-
цевий прод т, а процес вирощ вання і перероб и.
Господарство, підприємство, я і пройшли сертифі-

ацію, мають право ви ористов вати на ети етці,
па овці спеціальне мар вання. За цим мар ван-
ням по пець ле о може знайти в ма азині ор аніч-
ні прод ти.
Дея і ор анічні осподарства пра ти ють прямі

продажі з достав ою додом (через сайт). Ціни на
ор анічні прод ти вищі, ніж на звичайні. Ос іль и
вищі я ість, орисність і безпе а. Слаб ий ор аніч-
ний бон с мають борошно, р пи, моло о. Більш
висо ий — м’ясо, яйця, со и, мед, овочі.
Перспе тивними напрям ами ор анічно о бізнес я

вважаю пе арство (хліб — прод т повся денно о
попит ) і онсервацію овочів (прод ція тривало о
збері ання). Напри лад, Польщі, е ономі а я ої
У раїні близь а, широ о розвинена випіч а ор аніч-
но о хліба. Ще один шлях — ор анічний Private Label
в мережевих ма азинах. Ми бачили і п вали та і
прод ти в німець их та франц зь их с пермар етах.

КОМПЕТЕНТНО

Олена ДМИТРІЄВА
“Хрещатик”

Сьо одні лобальною проблемою людства є проблеми з
я істю харчової прод ції, бо саме це є тією важливою
перед мовою, від я ої значною мірою залежить здо-
ров’я б дь-я ої нації. Саме нераціональне та незбалан-
соване харч вання є одним із найважливіших фа торів
ризи вини ненні серцево-с динних захворювань,
діабет , виснаження тощо. Ос іль и одним із основних
прод тів харч вання є хліб, “Хрещати ” вирішив з’яс -
вати, я і хлібні вироби варто вживати, щоб підтрим ва-
ти своє здоров’я в добром стані.

Світова пра ти а
В Ан лії б дь-я ій аптеці

можна придбати с шені паро-
ст и пшениці. У США продають-
ся пастеризовані парост и, роз-
терті в порошо або спресовані
в пі л и, і амери анці орис-
т ються ними, я сіллю. У вели-
ій іль ості в них міститься віта-
мін Е, я ий необхідний для під-
трим и статевої ф н ції, нор-
мально о ф н ціон вання м’язо-
вих літин, нервових і літин пе-
чін и. Вітамін РР, С та інші. Віта-
міни р пи В необхідні для нор-
мально о ф н ціон вання нер-
вової, серцево-с динної систем,
м’язів і ор ан зор . Кліт овина
виводить із ор анізм то сини,
стим лює мотори иш ови а.
Хром і літій — це ті мі роелемен-
ти, я і рід о з стрічаються, во-
ни — сл жбовці при профіла ти-
ці хронічно о нервово о висна-
ження. Калій підтрим є ислот-
но-л жн рівнова , зміцнює
серцевий м’яз. Залізо необхідне
своїми червоними ров’яними
тільцями, йо о потрібно вживати
поєднанні з вітаміном С ( ва-

шена ап ста, артопля, пет-
р ш а, ріп). Взим , оли дже-
рело вітамінів різ о с ороч єть-
ся, ви ористов йте молоді паро-
ст и пшениці або р дзи. Ці
зелені парост и можна дрібно
нарізати і додавати в салати,
заправляти с пи, додавати в
арніри.

У 2010 році “У рЕ оХліб” ви-
п с ав три види хліба, я ий ре-
алізов вався лише Київсь ій
області. Починаючи з 2011 ро ,
асортимент прод ції збільшив-
ся до 16-ти наймен вань. Зва-
жаючи на збільшення заці авле-
ності та роз міння необхідності
здорово о харч вання, 2012
році завод зап с ає лінію по ви-
отовленню ново о прод т —
хлібців із проросло о зерна пше-
ниці. Одночасно нала одж ється
виробництво здобної б л и з
різними сма ами. Та ож підпри-
ємство вдалося до е сперимен-
т — вперше вивело на вітчизня-
ний рино три види е оло ічних
пасо : б л а здобна “Пасхальна”
і “Свят ова”, а та ож е с “Свят-
овий без ц р ”. До рецепт р-
них с ладових ви отовленні
даної прод ції входять та і ін-
редієнти: проросле зерно пше-
ниці, олія соняшни ова, дріжджі
пресовані, сіль хонна та питна
вода. На полицях ма азинів
можна побачити і с харі з про-
рощених зерен пшениці “Рос-
то ” з ж равлиною та оріхами, і
хлібці хр ст і “Росто ” з мор-
сь ою сіллю, і печиво здобне
“Хр мти ” із пророщених зерен
пшениці, а та ож печиво здобне
“Хр мти ” з насінням соняха,
нж т та льон з пророщених

зерен пшениці. О рім хліба, спе-
ціалісти омпанії працюють над
розроб ами ма аронних виробів
з проросло о зерна.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”
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Про надання дозволу на створення 
органу самоорганізації населення 

“Будинковий комітет 
"Провулок Литовський, 4/30” 

у Голосіївському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 308/9365 від 22 травня 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 02.04.2013 № 08�КО�789, протокол зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоор�
ганізації населення від 30.03.2013 та список учасників зборів жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити створити орган самоорганізації населення та визначи�
ти його назву — “Будинковий комітет “Провулок Литовський, 4/30”.

2. Визначити, що орган самоорганізації населення “Будинковий ко�
мітет “Провулок Литовський, 4/30” діє в межах території будинку
№ 4/30 у провулку Литовському у Голосіївському районі м. Києва.

Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживання від
30.03.2013 на території діяльності органу самоорганізації населення
“Будинковий комітет “Провулок Литовський, 4/30” мешкає на законних
підставах (зареєстровано за місцем проживання) 26 жителів, у тому
числі 14 жителів, які мають право голосу станом на 30.03.2013.

3. Основними напрямками діяльності органу самоорганізації насе�
лення “Будинковий комітет “Провулок Литовський, 4/30” у Голосіїв�
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
“Провулок Литовський, 4/30” у межах території його діяльності 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 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 “Провулок
Литовський, 4/30” набуває власних повноважень після його легалізації
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 “Прову�
лок Литовський, 4/30” в місячний термін після легалізації направити до
секретаріату Київради копії таких реєстраційних документів: положен�
ня про орган самоорганізації населення, свідоцтва про реєстрацію у
виконавчому органі Київради (Київській міській державній адміністра�
ції), списку персонального складу членів органу самоорганізації насе�
лення. 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 “Провулок Литовський, 4/30” у межах сво�
їх 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

Про підтримку депутатських запитів 
посадовим особам

Рішення Київської міської ради № 531/9588 від 22 травня 2013 року
Відповідно до статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, частин сьомої та восьмої статті 49 Закону Укра�

їни “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 9 Регламенту Київської міської ради, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Автор запиту Короткий зміст запиту

Депутатська фракція "УДАР 
(Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка"

1. Клюс
Олександр Васильович

Прокурору міста Києва 
Бескишкому М. Г. 
Щодо застосування тарифів на житлово�комунальні послуги для мешканців кв. № 9
буд. № 3 на бульварі Шевченка

2 Клюс 
Олександр Васильович

Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) 
Кулаковському Ю. П. 
Щодо надання витягу з бази даних міського земельного кадастру

Депутатська фракція "Блок Юлії Тимошенко � "Батьківщина"

3. Новак 
Інна Віліївна

Голові Київської міської державної адміністрації 
Попову О. П.
Щодо проекту рішення "Про деякі питання ведення реєстрів адрес, вулиць та інших
поіменованих об'єктів у місті Києві"

4. Нікульшин 
Дмитро Олександрович

Голові Київської міської державної адміністрації 
Попову О. П. 
Щодо повторного звернення про належне утримання будинку № 17�а на вул.
Ярославів Вал

Депутатська фракція "Демократична партія України"

5. Лаврененко 
Віталій Іванович

Голові Київської міської державної адміністрації 
Попову О. П. 
Щодо жахливої організації перевезення пасажирів міською електричкою

6. Лаврененко 
Віталій Іванович

Голові Київської міської державної адміністрації 
Попову О. П. 
Щодо ситуації з РВП № 6, який розташовано на вул. Прирічній

7. Костюк 
Світлана Миколаївна

Голові Київської міської державної адміністрації 
Попову О. П. 
Щодо відновлення асфальтового покриття на проспекті Правди, 80, 80�а, 80�б, 80�
в у Подільському районі

8. Костюк 
Світлана Миколаївна

Голові Київської міської державної адміністрації 
Попову О. П. 
Щодо проведення ремонту під'їздів № 1 та № 2 на просп. 64�б у Подільському
районі

Депутатська фракція "Партія регіонів"

9. Тесленко 
Павло Петрович

Голові Київської міської державної адміністрації 
Попову О. П.
Щодо ремонту дороги на вул. Алма�Атинській та Прорізній

Депутатська фракція "Спортивний Київ"

10. Самохін 
Олексій Юрійович

Голові вищої кваліфікаційної комісії суддів України � судді Верховного суду
України 
Самсіну І. Л. 
Щодо встановлення та функціонування МАФів

Депутатська група "Соціальна справедливість"

11. Шлапак 
Алла Василівна

Голові Київської міської державної адміністрації 
Попову О. П. 
Начальнику відділу ДАІ Шевченківського РУ ГУ МВС України в місті Києві 
Головку А. І. 
Щодо паркування авто на вул. Дмитрівській у Шевченківському районі

12. Шлапак 
Алла Василівна

Голові Київської міської державної адміністрації 
Попову О. П.
Щодо ремонтно�будівельних робіт біля будинків №№ 22, 26 на вул. Кіквідзе

Позафракційні депутати

13. Овраменко 
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації
Попову О. П. 
Щодо виконання доручення тимчасової контрольної комісії Київради про
незавершене будівництво на території загальноосвітньої школи № 234 на вул.
Райдужній, 12 у Дніпровському районі

14. Овраменко 
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації 
Попову О. П.
Щодо ремонту сходових клітин у будинку № 13�в на вул. Райдужній у
Дніпровському районі

15. Овраменко 
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації 
Попову О. П. 
Щодо аварійного стану будинку № 25 на бульварі Перова у Дніпровському районі

16. Овраменко 
Олена Вікторівна

Голові Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації 
Кравченку С. О. 
Щодо виконання доручення тимчасової контрольної комісії Київради про
незавершене будівництво на території загальноосвітньої школи № 234 на вул.
Райдужній, 12 у Дніпровському районі

17. Овраменко 
Олена Вікторівна

Начальнику Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації) 
Добровольській О. М. 
Щодо виконання доручення тимчасової контрольної комісії Київради про
незавершене будівництво на території загальноосвітньої школи № 234 на вул.
Райдужній, 12 у Дніпровському районі

1. Підтримати депутатські запити, внесені депутатами Київради та ого�
лошені на пленарному засіданні Київради 22.05.2013, згідно з додатком.

2. Посадовим особам, яким направлено депутатський запит, надати
офіційну письмову відповідь на нього Київраді і депутатам Київради про�
тягом десяти днів з моменту отримання запиту.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови — секретаря Київради.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додаток
до рішення Київради

від 22.05.2013 № 531/9588

Депутатські запити посадовим особам, 
внесені депутатами Київради 

та підтримані на пленарному засіданні 
Київради 22.05.2013

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про присвоєння імені воїна�афганця, 
людини�легенди Віктора Максименка 

гімназії № 34 “Либідь”
Подільського району

Рішення Київської міської ради № 320/9377 від 22 травня 2013 року
Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, вра�

ховуючи звернення Київської міської спілки ветеранів Афганістану від 28 березня 2012 року № 43 та гімназії № 34 “Либідь” від 26
березня 2012 року № 34, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Присвоїти ім’я воїна�афганця, людини�легенди Віктора Максименка
гімназії № 34 “Либідь” Подільського району.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адмініс�
трації) провести організаційно�правові заходи щодо виконання пункту 1
цього рішення.

3. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської місь�
кої ради “Хрещатик”.

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

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про реорганізацію кінотеатрів
комунальної власності 

територіальної громади 
міста Києва

Рішення Київської міської ради № 336/9393 від 22 травня 2013 року
Відповідно до статей 104, 106, 107 Цивільного кодексу України, частини тридцятої статті 26 Закону України “Про місцеве само�

врядування в Україні”, Закону України “Про культуру”, з метою ефективного використання комунального майна територіальної
громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати комунальне підприємство “Кінотеатр “Братисла�
ва”, комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) “Кінотеатр “Київська
Русь”, комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) “Кінотеатр “Лейпціг”,
комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) “Кінотеатр “Ленінград”, ко�
мунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) “Кінотеатр “Росія”, кому�
нальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) “Кінотеатр “Флоренція”, кому�
нальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) “Кінотеатр “Загреб”, кому�
нальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) “Кінотеатр “ім. Т. Шевченка”
шляхом їх приєднання до комунального підприємства виконавчого ор�
гану Київради (Київської міської державної адміністрації) “Київкіно�
фільм”.

2. Встановити, що комунальне підприємство виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) “Київкінофільм” є
правонаступником усіх прав, обов’язків та майна кінотеатрів кому�
нальної власності територіальної громади міста Києва, зазначених у
пункті 1 цього рішення.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській
державній адміністрації):

3.1. Утворити комісію з припинення кінотеатрів комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва, зазначених у пункті 1 цього
рішення.

3.2. Здійснити організаційно�правові заходи щодо виконання пунк�
ту 1 цього рішення.

3.3. Затвердити передавальні акти.
3.4. Привести свої розпорядження у відповідність до цього рішення.
4. Встановити двомісячний строк для пред’явлення кредиторами

своїх вимог з дня опублікування повідомлення про припинення кому�
нальних підприємств, зазначених у пункті 1 цього рішення, шляхом
приєднання до комунального підприємства виконавчого органу Київ�
ради “Київкінофільм”.

5. Оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради “Хреща�
тик”.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко�
місію Київської міської ради з питань власності та постійну комісію Ки�
ївської міської ради з питань культури та туризму.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега



Продовження, початок у номері 26 червня 2013 року
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 2 липня 2013 року

3. За дорученнями заступника голови Київської міської державної адмініс�
трації безпосередньо працює відділ організаційного забезпечення діяльності
заступника голови Київської міської державної адміністрації.

4. В межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяль�
ність структурних підрозділів безпосереднього підпорядкування: 

Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації);

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації);

Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації);

управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації);

управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

Служби у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації).

5. Сприяє діяльності закладів освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної
культури і спорту інших форм власності, розташованих на території м. Києва.

6. Сприяє взаємодії з територіальними підрозділами міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади згідно з визначеним колом повнова�
жень.

РОЗДІЛ 4
КОСТЮК М. Д.

заступник голови Київської міської державної адміністрації
1. Забезпечує виконання положень Конституції України, законів України

“Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про місцеве самоврядування в
Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, інших законів України, поста�
нов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів
України, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київсько�
го міського голови.

2. Забезпечує здійснення повноважень виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) з питань реалізації дер�
жавної політики у сферах телекомунікацій, інформатизації, теле� та радіомов�
лення, поштового зв’язку на території м. Києва; щодо організації ефективно�
го функціонування інфраструктури дорожньо�транспортного комплексу міс�
та, проведення єдиної транспортної політики в питаннях розвитку підпри�
ємств транспорту різних форм власності; у сфері туризму і курортів.

Організовує діяльність підпорядкованих структурних підрозділів виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
підприємств, установ та організацій комунальної власності м. Києва у сфері
охорони державної таємниці.

У межах своїх повноважень згідно з функціями, що випливають з покладе�
них на нього завдань і визначеного кола питань:

забезпечує розроблення та контроль за виконанням заходів щодо реалі�
зації доручень Президента України, Програми діяльності Кабінету Міністрів
України;

організовує співпрацю з суб’єктами господарювання у відповідній галузі,
забезпечує складення графіків та плану дій з ними.

У межах своїх повноважень здійснює функції щодо:
організації ефективного функціонування інфраструктури дорожньо�транс�

портного комплексу міста;
проведення єдиної транспортної політики в питаннях розвитку підпри�

ємств транспорту різних форм власності;
формування та виконання Програми інформатизації міста Києва.
Організовує впровадження комплексної системи захисту інформації та

контролює її стан.
Сприяє взаємодії із спілками, товариствами, асоціаціями, громадськими

об’єднаннями, які діють у галузі туризму.
Бере участь у розробленні проектів відповідних державних, міжгалузевих,

галузевих, регіональних і міжрегіональних програм.
У межах своїх повноважень взаємодіє з Міністерством інфраструктури

України та іншими центральними органами виконавчої влади, постійними ко�
місіями Київської міської ради, районними в місті Києві державними адмініс�
траціями.

Відповідно до своїх повноважень організовує підготовку проектів розпоря�
джень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації), проектів рішень Київської міської ради, що подаються на
розгляд Київської міської ради виконавчим органом Київської міської ради
(Київською міською державною адміністрацією), і матеріалів з окремих пи�
тань для розгляду на засіданнях Колегії виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).

3. За його дорученнями безпосередньо працює відділ організаційного за�
безпечення діяльності заступника голови Київської міської державної адмініс�
трації.

4. В межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяль�
ність структурних підрозділів безпосереднього підпорядкування:

Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації);

управління туризму виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).

5. Сприяє взаємодії з територіальними підрозділами міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади згідно з визначеним колом повнова�
жень.

6. Координує діяльність:
державного територіально�галузевого об’єднання “Південно�Західна за�

лізниця”;
підприємств, установ і організацій річкового, автомобільного та вантажно�

го транспорту незалежно від форм власності;
державного підприємства “Проектний інститут “Укрметротунельпроект”;
підприємств, установ і організацій зв’язку, кабельного телебачення та по�

штового зв’язку незалежно від форм власності.

РОЗДІЛ 5
КРАМАРЕНКО Р. М.

заступник голови Київської міської державної адміністрації
1. Забезпечує виконання положень Конституції України, законів України

“Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про місцеве самоврядування в
Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, інших законів України, поста�
нов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів
України, рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського го�
лови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації).

2. Забезпечує здійснення повноважень виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) з питань виконання дер�
жавних і регіональних програм соціально�економічного та культурного роз�
витку, у галузі комплексного соціально�економічного розвитку території, удо�
сконалення розміщення на території міста продуктивних сил, розвитку між�
регіональних зв’язків, здійснення структурної перебудови економіки міста,
ефективного проведення економічних реформ, спрямованих на створення
ринкової економіки; у галузі бюджету та фінансів, планування і обліку, подат�
кової політики, банківської діяльності, організації виставкової діяльності, що�
до реалізації державної політики в галузі використання та охорони земель 
м. Києва.

Організовує діяльність підпорядкованих структурних підрозділів виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
підприємств, установ та організацій комунальної власності у сфері охорони
державної таємниці, бере участь у розробленні (уточненні) мобілізаційного
плану м. Києва.

Сприяє формуванню системи фінансово�кредитної, консультативної та ін�
формаційної підтримки підприємництва.

Сприяє залученню іноземних інвестицій для розвитку економічного потен�
ціалу м. Києва.

Сприяє зовнішньоекономічним зв’язкам промислових підприємств, уста�
нов та організацій, розташованих на території міста, незалежно від форм
власності та відомчої підпорядкованості, розвитку їхньої експортної бази і
збільшенню виробництва продукції на експорт.

Погоджує зовнішньоекономічні договори, що укладаються структурни�
ми підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), підприємствами, установами та органі�
заціями, заснованими на комунальній власності територіальної громади
міста Києва.

Координує роботу щодо здійснення державної реєстрації іноземних інвес�
тицій в місті Києві, договорів про спільну інвестиційну діяльність за участю ін�
весторів, видачі ліцензій на експорт та імпорт товарів, разових індивідуаль�
них ліцензій в межах, визначених Міністерством економічного розвитку і тор�
гівлі України.

Сприяє ефективному використанню природних, трудових і фінансових ре�
сурсів м. Києва та залученню інвестицій. Здійснює координацію діяльності
управлінь економіки та фінансових управлінь районних в місті Києві держав�
них адміністрацій.

Забезпечує:
організацію роботи з розроблення, узагальнення та контролю за виконан�

ням заходів щодо реалізації завдань, викладених у посланнях Президента
України до Верховної Ради України, Програмі діяльності Кабінету Міністрів
України;

складання балансів трудових ресурсів.
Бере участь у розробленні проектів відповідних державних, міжгалузевих,

галузевих, місцевих і міжрегіональних програм.
Забезпечує підготовку та подання в установленому порядку до Міністер�

ства економічного розвитку і торгівлі України пропозицій, спрямованих на за�
безпечення збалансованого розвитку продуктивних сил та підвищення рівня
життя населення м. Києва.

Організовує роботу з проведення аналізу соціально�економічної ситуації
та розроблення прогнозів динаміки споживання населенням міста товарів на�
родного споживання та послуг.

Забезпечує розробку та подання на затвердження Київської міської ради
проекту бюджету м. Києва, організовує виконання бюджету м. Києва.

Організовує роботу по підготовці та подає в установленому поряд�
ку до органів виконавчої влади вищого рівня пропозиції до проекту
Державного бюджету України, пропозиції щодо обсягу коштів Держав�
ного бюджету України для їх розподілу між місцевими бюджетами,
розмірів дотацій і субсидій, дані про зміну складу об’єктів, що підля�
гають бюджетному фінансуванню, баланс фінансових ресурсів для
врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджет�
ного вирівнювання, виходячи із забезпеченості мінімальних соціальних
потреб.

Погоджує пропозиції щодо розміщення на території міста Києва нових під�
приємств та інших об’єктів незалежно від форм власності.

Забезпечує організаційно�методичне керівництво, координує діяль�
ність структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві дер�
жавних адміністрацій з питань розроблення прогнозів економічного і со�
ціального розвитку міста та районів на середньостроковий період, про�
грам економічного і соціального розвитку районів м. Києва на коротко�
строковий період, забезпечує взаємодію з районними в місті Києві дер�
жавними адміністраціями під час розроблення відповідних державних,
місцевих, галузевих програм, а також під час розв’язання інших проблем
комплексного розвитку продуктивних сил території. Здійснює контроль за
виконанням всіх місцевих цільових програм.

Організовує роботу з:
розроблення довгострокових та середньострокових прогнозних показни�

ків балансів фінансових і грошових доходів та витрат населення, балансу міс�
цевих будівельних матеріалів;

проведення комплексного аналізу розвитку економіки міста, визначає
шляхи структурно�інвестиційної політики та пріоритети соціально�економіч�
ного розвитку території;

розроблення програм соціально�економічного розвитку м. Києва, відпо�
відних галузевих програм, бере участь у розробці окремих розділів інших
програм.

Забезпечує реалізацію державної політики ціноутворення в порядку і ме�
жах, визначених законодавством.

Вносить в установленому порядку на розгляд Київської міської ради про�
позиції щодо прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природ�
но�заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають
особливій охороні.

Подає пропозиції Київській міській раді і здійснює відповідні заходи щодо
реалізації її рішень про приватизацію, надання, передачу і продаж, вилучен�
ня (викуп) земельних ділянок. Контролює роботу щодо забезпечення дотри�
мання земельного законодавства, вирішення питань щодо використання і
охорони земель, виконання погоджених проектів і схем землеустрою, проек�
тів внутрішньогосподарського землеустрою.

Організовує підготовку і подає на розгляд Київської міської ради проекти
рішень з земельних питань.

В установленому порядку вносить пропозиції щодо фінансування земель�
ної реформи з місцевого бюджету, фінансування інших заходів у сфері зе�
мельних відносин.

Візує проекти договорів купівлі�продажу та оренди земельних ділянок до
передачі на розгляд Київському міському голові, проекти державних актів на
право власності та право постійного користування землею.

У межах своїх повноважень взаємодіє з Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною
службою статистики України, Державною службою експортного контро�
лю України та іншими центральними органами виконавчої влади, постій�
ними комісіями Київської міської ради, районними в місті Києві держав�
ними адміністраціями.

Відповідно до своїх повноважень організовує підготовку проектів розпоря�
джень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації), проектів рішень Київської міської ради, що подаються на
розгляд Київської міської ради виконавчим органом Київської міської ради
(Київською міською державною адміністрацією), і матеріалів з окремих пи�
тань для розгляду на засіданнях Колегії виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).

3. За дорученнями заступника голови Київської міської державної адмініс�
трації безпосередньо працює відділ організаційного забезпечення діяльності
заступника голови Київської міської державної адміністрації.

4. В межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяль�
ність департаментів безпосереднього підпорядкування:

Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації);

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації);

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

5. Сприяє взаємодії з територіальними підрозділами міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади згідно з визначеним колом повнова�
жень.

6. Координує діяльність:
товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями “Ді�

ловий центр “Європа”;
ТОВ “Інтерсервіс — Каштан”;
ТОВ “Етна”;

СП “Мрія Даві Дан”;
ТОВ “Канком”;
СП ТОВ “Міжнародний офісно�готельний центр”.

РОЗДІЛ 6
КУЧУК М. І.

заступник голови Київської міської державної адміністрації
1. Забезпечує виконання положень Конституції України, законів України

“Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про місцеве самоврядування в
Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, інших законів України, поста�
нов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів
України, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київсько�
го міського голови.

2. Забезпечує здійснення повноважень виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) з питань реалізації дер�
жавної політики у сфері містобудування та архітектури на території міста Ки�
єва, розроблення, подання на затвердження в установленому порядку та ре�
алізації Генерального плану м. Києва, іншої містобудівної документації, за�
безпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітекту�
ри, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної доку�
ментації; у галузі капітального будівництва та будівництва житла і забезпе�
чення населення столиці житловою площею та осіб, які потребують поліп�
шення житлових умов, соціальним житлом; залучення інвестицій у житлове
будівництво; створення і координацію діяльності житлово�будівельних коопе�
ративів до введення в експлуатацію житлових будинків; залучення інвесторів,
в тому числі й іноземних, для реконструкції житлового фонду; з питань вирі�
шення проблеми забезпечення житлом інвесторів, які зазнали збитків внаслі�
док діяльності групи інвестиційно�будівельних компаній “Еліта�центр”.

Організовує діяльність підпорядкованих структурних підрозділів виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
підприємств, установ та організацій комунальної власності м. Києва у сфері
охорони державної таємниці, бере участь у розробленні (уточненні) мобіліза�
ційного плану м. Києва.

У межах своїх повноважень взаємодіє з Міністерством регіонального роз�
витку, будівництва та житлово�комунального господарства України, міністер�
ствами та іншими центральними органами виконавчої влади, постійними ко�
місіями Київради, районними в місті Києві державними адміністраціями.

У межах своїх повноважень згідно з функціями, що випливають з покладе�
них на нього завдань і визначеного кола питань:

забезпечує розроблення та контроль за виконанням заходів щодо реалі�
зації доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, голови Київ�
ської міської державної адміністрації;

організовує роботу з проведення аналізу стану розвитку галузей госпо�
дарства міста і забезпечує здійснення заходів щодо подальшого їхнього роз�
витку;

координує роботу щодо спорудження (створення) пам’ятників і монумен�
тів, а також пам’ятних дошок.

Відповідно до своїх повноважень організовує підготовку проектів розпоря�
джень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації), проектів рішень Київської міської ради, що подаються на
розгляд Київської міської ради виконавчим органом Київської міської ради
(Київською міською державною адміністрацією), і матеріалів з окремих пи�
тань для розгляду на засіданнях Колегії виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).

3. За дорученнями заступника голови Київської міської державної адмініс�
трації безпосередньо працює відділ організаційного забезпечення діяльності
заступника голови Київської міської державної адміністрації.

4. В межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяль�
ність структурних підрозділів безпосереднього підпорядкування:

Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації);

Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5. Координує діяльність спільних підприємств, господарських товариств,
в тому числі:

ПАТ “Київметробуди; АТХК “Київміськбуд”; АК “Київреконструкція”; ПАТ
“Київпроект”.

6. Сприяє взаємодії з територіальними підрозділами міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади згідно з визначеним колом повнова�
жень.

7. Здійснює керівництво:
комісією з вирішення проблеми забезпечення житлом інвесторів, які за�

знали збитків внаслідок діяльності групи інвестиційно�будівельних компаній
“Еліта�центр”;

комісією з визначення черговості укладання попередніх договорів з потер�
пілими від діяльності групи інвестиційно�будівельних компаній “Еліта�Центр”.

РОЗДІЛ 7
ПУЗАНОВ О. Г.

заступник голови Київської міської державної адміністрації — 
керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
1. Забезпечує виконання положень Конституції України, законів України

“Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про місцеві державні адміністра�
ції”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, інших законів України, постанов
Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів Укра�
їни, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київського
міського голови.

2. Забезпечує здійснення повноважень виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) щодо реалізації держав�
ної політики України, внутрішньої політики, розвитку місцевого самовряду�
вання; реалізації державної політики у галузі дозвільної системи у сфері гос�

подарської діяльності та у сфері надання адміністративних послуг, державної
політики з питань електронного урядування та захисту інформації; в інформа�
ційній та видавничій сферах; у галузі забезпечення законності, правопоряд�
ку, прав і свобод громадян; управління майном, захисту майнових прав те�
риторіальної громади м. Києва; приватизації; реклами та рекламної діяльно�
сті; управління архівною справою; взаємодії та розвитку зв’язків з судами,
правоохоронними органами.

Організовує діяльність підпорядкованих структурних підрозділів виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
підприємств, установ та організацій комунальної власності м. Києва у сфері
охорони державної таємниці, антитерористичної діяльності, взаємодії з суда�
ми та правоохоронними органами, бере участь у розробленні (уточненні) мо�
білізаційного плану м. Києва.

У межах своїх повноважень взаємодіє з Державним комітетом телебачен�
ня та радіомовлення України, Адміністрацією Державної служби спеціально�
го зв’язку та захисту інформації України, Національним агентством України з
питань державної служби, постійними комісіями Київської міської ради,
районними в місті Києві державними адміністраціями.

У межах своїх повноважень згідно з функціями, що випливають з покладе�
них на нього завдань і визначеного кола питань:

забезпечує розроблення та контроль за виконанням заходів щодо реалі�
зації доручень Президента України, Програми діяльності Кабінету Міністрів
України;

бере участь у розробці окремих розділів відповідних галузевих програм,
місцевих програм, організовує і контролює їх виконання;

організовує роботу з проведення аналізу стану розвитку галузей госпо�
дарства міста і забезпечує здійснення заходів щодо подальшого їхнього роз�
витку.

Забезпечує розроблення та здійснення заходів з розвитку місцевої інфор�
маційної інфраструктури.

Здійснює в межах своїх повноважень функції щодо виконання (здійснен�
ня) місцевих інформаційно�видавничих програм, розвитку інформаційної ін�
фраструктури, формування та виконання міських цільових програм з розвит�
ку електронного урядування та захисту інформації.

Організовує роботу з:
розроблення та реалізації заходів, спрямованих на розвиток і захист на�

ціонального інформаційного простору, підтримку засобів масової інформації,
видавничої справи на території міста Києва;

функціонування офіційного веб�порталу Київської міської влади.
Здійснює в межах своїх повноважень функції щодо погодження контрактів

з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до кому�
нальної власності територіальної громади міста Києва, та погодження кон�
трактів з керівниками підприємств, установ та організацій державної форми
власності.

Співпрацює та забезпечує взаємодію з політичними партіями, громад�
ськими організаціями, професійними спілками та їх об’єднаннями для забез�
печення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, екологічних, со�
ціальних, культурних та інших інтересів з урахуванням загальнодержавних і
місцевих інтересів, організовує роботу по забезпеченню додержання закон�
них прав цих об’єднань громадян.

Забезпечує виконання заходів щодо організації правового інформування
та виховання населення.

Забезпечує контроль за виконанням заходів щодо охорони громадської
безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю та корупцією.

Відповідно до своїх повноважень організовує підготовку проектів розпоря�
джень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації), проектів рішень Київської міської ради, що подаються на
розгляд Київської міської ради виконавчим органом Київської міської ради
(Київською міською державною адміністрацією), і матеріалів з окремих пи�
тань для розгляду на засіданнях Колегії виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).

3. В межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяль�
ність структурних підрозділів безпосереднього підпорядкування:

Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації);

Державного архіву м. Києва.
4. Очолює апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації).
У разі відсутності заступника голови Київської міської державної адмініс�

трації — керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) (відрядження, відпустка, хвороба) ке�
рівництво роботою апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) здійснює перший заступник керівника
апарату.

4. За дорученнями заступника голови Київської міської державної адмініс�
трації безпосередньо працюють:

відділ організаційного забезпечення діяльності заступника голови Київ�
ської міської державної адміністрації — керівника апарату виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації пра�
цівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керів�
ників державних підприємств, установ та організацій.

5. Сприяє взаємодії з територіальними підрозділами міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади згідно з визначеним колом повнова�
жень.

6. Є відповідальною особою за співпрацю з Урядовим уповноваженим з
питань антикорупційної політики.

7. Здійснює керівництво Київською міською міжвідомчою координаційно�
методичною радою з правової освіти населення.

Заступник голови —
керівник апарату О. Пузанов

Додаток 1 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 12.06.2013 р. № 925

ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ
голови Київської міської державної адміністрації, 

першого заступника голови Київської міської державної адміністрації, 
заступників голови Київськоїміської державної адміністрації та заступника

голови Київської міської державної адміністрації — керівника апарату 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) у разі їх відсутності
Попова О. П. � Голубченко А. К.

Голубченка А. К. � Крамаренко Р. М.

Костюка М. Д. � Кучук М. І.

Крамаренка Р. М. � Голубченко А. К.

Коржа В. П. �. Пузанов 0. Г.

Кучука М. І. � Костюк М. Д.

Пузанова 0. Г. � Корж В. П.

Заступник голови —
керівник апарату О. Пузанов



6

ДОКУМЕНТ
Хрещатик 2 липня 2013 року

Додаток 2 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 12.06.2013 р. № 925

РОЗПОДІЛ 
повноважень щодо координації діяльності районних в місті Києві 

державних адміністрацій
Голубченко А. К. � Печерський

Костюк М. Д. � Голосіївський 
Святошинський

Крамаренко Р. М. � Оболонський 
Дарницький

Корж В. П. � Солом’янський

Кучук М. І. � Дніпровський 
Шевченківський

Пузанов О. Г. � Деснянський 
Подільський

Заступник голови —
керівник апарату О. Пузанов

Додаток 3 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 12.06.2013 р. № 925

РОЗПОДІЛ
комунальних об’єднань та комунальних підприємств, що підпорядковані

структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), діяльність яких координується

першим заступником голови Київської міської державної адміністрації,
заступниками голови Київської міської державної адміністрації 

та заступником голови Київської міської державної адміністрації — 
керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Голубченко А. К. Департамент міського благоустрою та збере�

ження природного середовища
Комунальне підприємство 
“Плесо”

Комунальне підприємство 
“Київблагоустрій”

Комунальне підприємство
“Загальноміський інформаційний центр 
реагування на тривожні виклики
та надзвичайні події в м. Києві — “Київ�112”

Комунальна аварійно�рятувальна служба “Ки�
ївська служба порятунку”

Комунальне підприємство “Київський міський
Будинок природи”

Комунальне об’єднання “Київзеленбуд”

Комунальне підприємство 
по утриманню зелених насаджень 
Голосіївського району

Комунальне підприємство по 
утриманню зелених насаджень 
Дарницького району

Комунальне підприємство по 
утриманню зелених насаджень 
Деснянського району

Комунальне підприємство по 
утриманню зелених насаджень 
Дніпровського району

Комунальне підприємство по
утриманню зелених насаджень
Оболонського району

Комунальне підприємство по
утриманню зелених насаджень
Печерського району

Комунальне підприємство по 
утриманню зелених насаджень
Подільського району

Комунальне підприємство по
утриманню зелених насаджень
Солом’янського району

Комунальне підприємство по
утриманню зелених насаджень
Святошинського району

Комунальне підприємство по
утриманню зелених насаджень
Шевченківського району

Комунальне підприємство
“Лісопаркове господарство
”Конча�Заспа”

Комунальне підприємство 
“Дарницьке лісопаркове
господарство”

Комунальне підприємство 
“Святошинське лісопаркове
господарство”

Комунальне підприємство
“Лік“

Комунальне підприємство
“Притулок для тварин”

Комунальне підприємство
“Центр ідентифікації тварин”

Київський зоологічний парк
загальнодержавного значення

Комунальне підприємство “Київська міська 
лікарня ветеринарної медицини”

Департамент житлово�комунальної інфра�
структури

Комунальне підприємство
”Київкомунсервіс”

Комунальне підприємство
“Водно�інформаційний центр”

Комунальне підприємство
”Київводфонд”

Комунальне підприємство
“Дирекція з капітального
будівництва та реконструкції
“Київбудреконструкція”

Комунальне підприємство
“Київський міський туристично�інформаційний
центр”

Ритуальна служба СКП
“Спеціалізований комбінат
підприємств комунально�
побутового обслуговування”

Ритуальна служба СКП
“Київський крематорій”

Комунальне підприємство по
переробці нерудних
будівельних матеріалів

Комунальне підприємство
“Київське комунальне
автотранспортне підприємство
№ 2737”

� Комунальне підприємство
підрядне спеціалізоване
ремонтно�будівельне
управління

Державний історико�меморіальний 
Лук’янівський
заповідник

Комунальне підприємство
“Група впровадження проекту
з енергозбереження в
адміністративних і
громадських будівлях
м. Києва”

Комунальне підприємство “Міськпаливо”

Державне комунальне
підприємство “Київжитлотеплокомуненерго”

Департамент промисловості та розвитку під�
приємництва

Київське комунальне науково�виробниче під�
приємство “Кавітрон”

Комунальне підприємство
“Київський завод алюмінієвих
будівельних конструкцій”

Комунальне підприємство “Володимирський
ринок”

Комунальне підприємство “Бессарабський ри�
нок”

Комунальне підприємство “Житній ринок”

Комунальне підприємство “Київські ринки”

Комунальне підприємство “Домашній магазин”

Комунальне підприємство “Міський магазин”

Комунальне підприємство “Київський іподром”

Комунальне підприємство “Поділ�Нерухомість”

Комунальне підприємство “Світоч” м. Києва

Комунальне підприємство “Ріко”

Комунальне підприємство
“Київський міський
бізнес�центр”

Корж В. П. Департамент охорони здоров’я Комунальне підприємство “Фармація”

Комунальне підприємство
“Київська міська стоматологічна поліклініка”

Комунальне підприємство
“Київський центр нових
технологій в стоматології”

Комунальне підприємство
“Стоматологія”
Солом’янського району

Комунальне підприємство 
“Стоматологія Дніпровського району м. Києва”

Комунальне підприємство
“Молочна фабрика�кухня”

ТМО “Стоматологія”

Київська міська клінічна лікарня “Київський
міський центр серця”

Київський міський центр екстреної медичної
допомоги служби медицини катастроф

Комунальне підприємство ”Фармація”

Заклади охорони здоров’я, що
підпорядковані Департаменту
охорони здоров’я

Департамент освіти і науки, молоді 
та спорту

Київський університет імені Бориса Грінченка

Комунальне підприємство
“Центр науково�освітніх
інновацій та моніторингу”

Комунальне підприємство “Київський водний
стадіон”

Комунальне підприємство “Спортивний ком�
плекс”

Комунальна установа
“Київський міський
правобережний центр для ВІЛ�
інфікованих дітей та молоді”

Комунальна установа
“Київський міський
лівобережний центр для ВІЛ�
інфікованих дітей та молоді”

Заклади освіти, фізичної
культури та спорту, що
підпорядковані Департаменту
освіти і науки, молоді та
спорту

Департамент культури Комунальне підприємство
“Агентство по обслуговуванню
театральної та концертної
діяльності”

Комунальне підприємство
“Дирекція театрально�концертних 
та спортивно�видовищних кас”

Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра

Київська дитяча академія мистецтв

Комунальний вищий навчальний 
заклад училище хореографічного мистецтва
“Київська муніципальна українська 
академія танцю імені Сержа Лифаря”

Київська муніципальна
академія естрадного 
та циркового мистецтв

Комунальне підприємство 
“Київкультурасервіс”

Комунальне підприємство 
“Київська спадщина”

Комунальне підприємство 
“Київкінофільм”

Комунальне підприємство 
“Кінотеатр “Братислава”

Комунальне підприємство 
“Кінотеатр “Ленінград”

Комунальне підприємство 
“Кінотеатр “Лейпціг”

Комунальне підприємство 
кінотеатр “Росія”

Комунальне підприємство 
“Кінотеатр “Екран”

Комунальне підприємство
“Кінотеатр ім. Т. Шевченка”

Комунальне підприємство 
“Кінотеатр ім. Ю. Гагаріна”

Комунальне підприємство
“Кінотеатр “Київська Русь”

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

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

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

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

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

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

Святошинсь а районна в місті Києві державна адміністрація
о олош є про намір передати в оренд об'є ти, щодо я их надійшли заяви:

- нежитлове приміщення, розташоване на 2 поверсі НВК "ДНЗ-ЗНЗ "С зір'я" за
адресою: в л. Героїв Космос , 15А, за альною площею 68,4 в. м, для занять
тхе вондо та розвиваючої імнасти и. Розмір орендної плати за один 2,90 рн.

- нежитлове приміщення, розташоване на 2 поверсі СЗШ №253 за адресою:
в л. Жмеринсь а, 34, за альною площею 171,0 в. м, для занять тхе вондо та
розвиваючої імнасти и. Розмір орендної плати за один 6,70 рн. Добова
орендна плата 128,68 рн.

Балансо трим вач — Управління освіти Святошинсь ої районної в місті Києві
державної адміністрації в л. Я ба Коласа, 6А, м. Київ, тел. 274-97-00.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення.
Телефон для довідо : 424-12-69.

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 2-0-279/12 Кате орія 10

РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вітня 2013 ро Печерсь ий районний с д м. Києва с ладі:
олов ючо о с дді — Вол ової С.Я.

при се ретарі Топал А.І.,

роз лян вши від ритом с довом засіданні в приміщенні с д м. Києва цивільн справ за заявою
товариства з обмеженою відповідальністю "СК ДИВО-БУД" про визнання недійсними втрачених ве селів і
відновлення прав на них, заінтересовані особи: приватне а ціонерне товариство "На ово-виробничий
онцерн "У рнафтінвест", приватне підприємство "Ком Б д Сервіс".

ВИРІШИВ:

Заяв товариства з обмеженою відповідальністю "СК ДИВО-БУД" про визнання недійсними втрачених
ве селів і відновлення прав на них, задовольнити, визнати недійсними прості ве селі, ве селедавцем я их є
приватне а ціонерне товариство "На ово-виробничий онцерн "У рнафтінвест" (ідентифі аційний од
22908289), першим ве селедержателем — товариство з обмеженою відповідальністю "Промб рб д"
(ідентифі аційний од 32862345), індосантом — приватне підприємство "Ком Б д Сервіс" (ідентифі аційний
од 36382607), а саме: простий ве сель номер блан № АА 0136901 с мою 500 000,00 рн, с ладений
25 червня 2007 р. м. Києві, стро та місце платеж — за пред'явленням, але не пізніше 25 червня 2015 p.,
м. Київ; простий ве сель номер блан № АА 0136902 с мою 500 000,00 рн, с ладений 25 червня 2007 р.
м. Києві, стро та місце платеж — за пред'явленням, але не пізніше 25 червня 2015 p., м. Київ; простий
ве сель номер блан № АА 0136903 с мою 500 000,00 рн, с ладений 25 червня 2007 р. м. Києві, стро та
місце платеж — за пред'явленням, але не пізніше 25 червня 2015 p., м. Київ; простий ве сель номер блан
№ АА 0136904 с мою 500 000,00 рн, с ладений 25.06.2007 р. м. Києві, стро та місце платеж — за
пред'явленням, але не пізніше 25 червня 2015 p., м. Київ; простий ве сель номер блан № АА 0136906 с мою
500 000,00 рн, с ладений 05 липня 2007 р. м. Києві, стро та місце платеж — за пред'явленням, але не
пізніше 25 червня 2015 p., м. Київ; простий ве сель номер блан № АА 0136907 с мою 500 000,00 рн,
с ладений 5 липня 2007 р. м. Києві, стро та місце платеж — за пред'явленням, але не пізніше 25 червня
2015 p., м. Київ; простий ве сель номер блан № АА 0136908 с мою 500 000,00 рн, с ладений 5 липня
2007 р. м. Києві, стро та місце платеж — за пред'явленням, але не пізніше 25 червня 2015 р. м. Києві;
простий ве сель номер блан № АА 0136909 с мою 500 000,00 рн, с ладений 5 липня 2007 р. м. Києві,
стро та місце платеж — за пред'явленням, але не пізніше 25 червня 2015 p., м. Київ; простий ве сель номер
блан № АА 0136910 с мою 500 000,00 рн, с ладений 5 липня 2007 р. м. Києві, стро та місце платеж —
за пред'явленням, але не пізніше 25 червня 2015 p., м. Київ; простий ве сель № АА 0136911 с мою 500 000,00
рн, с ладений 5.07.2007 р. м. Києві, стро та місце платеж — за пред'явленням, але не пізніше 25 червня
2015 p., м. Київ; простий ве сель номер блан № АА 0136912 с мою 500 000,00 рн, с ладений 5 липня
2007 р. м. Києві, стро та місце платеж — за пред'явленням, але не пізніше 25 червня 2015 p., м. Київ;
простий ве сель номер блан №АА0136913 с мою 500 000,00 рн, с ладений 5 липня 2007 р. м. Києві, стро
та місце платеж — за пред'явленням, але не пізніше 25 червня 2015 p., м. Київ; простий ве сель номер блан
№ АА 0136914 с мою 500 000,00 рн, с ладений 5 липня 2007 р. м. Києві, стро та місце платеж — за
пред'явленням, але не пізніше 25 червня 2015 p., м. Київ; простий ве сель номер блан № АА 0136915 с мою
500 000,00 рн, с ладений 5 липня 2007 р. м. Києві, стро та місце платеж — за пред'явленням, але не
пізніше 25 червня 2015 p., м. Київ; простий ве сель номер блан № АА 0136917 с мою 500 000,00 рн,
с ладений 10 липня 2007 р. м. Києві, стро та місце платеж — за пред'явленням, але не пізніше 25 червня
2015 p., м. Київ; простий ве сель № АА 0136918 с мою 500 000,00 рн, с ладений 10 липня 2007 р. м. Києві,
стро та місце платеж — за пред'явленням, але не пізніше 25 червня 2015 p., м. Київ; простий ве сель номер
блан № АА 0136919 с мою 500 000,00 рн, с ладений 10 липня 2007 р. м. Києві, стро та місце платеж —
за пред'явленням, але не пізніше 25 червня 2015 p., м. Київ; простий ве сель номер блан № АА 0136920
с мою 500 000,00 рн, с ладений 10 липня 2007 р. м. Києві, стро та місце платеж — за пред'явленням, але
не пізніше 25 червня 2015 p., м. Київ; простий ве сель номер блан № АА 0136921 с мою 500 000,00 рн,
с ладений 10 липня 2007 р. м. Києві, стро та місце платеж — за пред'явленням, але не пізніше 25 червня
2015 p., м. Київ; простий ве сель номер блан № АА 0136922 с мою 750 000,00 рн, с ладений 10 липня
2007 р. м. Києві, стро та місце платеж — за пред'явленням, але не пізніше 25 червня 2015 p., м. Київ;
простий ве сель номер блан № АА 0136923 с мою 750 000,00 рн, с ладений 10 липня 2007 р. м. Києві,
стро та місце платеж — за пред'явленням, але не пізніше 25 червня 2015 p., м. Київ; простий ве сель номер
блан № АА 0136924 с мою 773 600,00 рн, с ладений 10 липня 2007 р. м. Києві, стро та місце платеж —
за пред'явленням, але не пізніше 25 червня 2015 p., м. Київ.

Відновити права товариства з обмеженою відповідальністю "СК ДИВО-БУД" (ідентифі аційний од 33295906;
місцезнаходження: 01013, м. Київ, в л. Б дінд стрії, 5) на втрачені ве селі, ве селедавцем я их є приватне
а ціонерне товариство "На ово-виробничий онцерн "У рнафтінвест" (ідентифі аційний од 22908289),
першим ве селедержателем — товариство з обмеженою відповідальністю "Промб рб д" (ідентифі аційний
од 32862345), індосантом — приватне підприємство "Ком Б д Сервіс" (ідентифі аційний од 36382607), а
саме: простий ве сель номер блан № АА 0136901 с мою 500 000,00 рн, с ладений 25 червня 2007 р. м.
Києві, стро та місце платеж — за пред'явленням, але не пізніше 25 червня 2015 p., м. Київ; простий ве сель
номер блан № АА 0136902 с мою 500 000,00 рн, с ладений 25 червня 2007 р. м. Києві, стро та місце
платеж — за пред'явленням, але не пізніше 25 червня 2015 p., м. Київ; простий ве сель номер блан № АА
0136903 с мою 500 000,00 рн, с ладений 25 червня 2007 р. м. Києві, стро та місце платеж -за
пред'явленням, але не пізніше 25 червня 2015 p., м. Київ; простий ве сель номер блан № АА 0136904 с мою
500 000,00 рн, с ладений 25.06.2007 р. м. Києві, стро та місце платеж — за пред'явленням, але не пізніше
25 червня 2015 p., м. Київ; простий ве сель номер блан № АА 0136906 с мою 500 000,00 рн, с ладений 05
липня 2007 р. м. Києві, стро та місце платеж — за пред'явленням, але не пізніше 25 червня 2015 p., м. Київ;
простий ве сель номер блан № АА 0136907 с мою 500 000,00 рн, с ладений 5 липня 2007 р. м. Києві,
стро та місце платеж — за пред'явленням, але не пізніше 25 червня 2015 p., м. Київ; простий ве сель номер
блан № АА 0136908 с мою 500 000,00 рн, с ладений 5 липня 2007 р. м. Києві, стро та місце платеж —
за пред'явленням, але не пізніше 25 червня 2015 р. м. Києві; простий ве сель номер блан № АА 0136909
с мою 500 000,00 рн, с ладений 5 липня 2007 р. м. Києві, стро та місце платеж — за пред'явленням, але
не пізніше 25 червня 2015 p., м. Київ; простий ве сель номер блан № АА 0136910 с мою 500 000,00 рн,
с ладений 5 липня 2007 р. м. Києві, стро та місце платеж — за пред'явленням, але не пізніше 25 червня
2015 p., м. Київ; простий ве сель номер блан № АА 0136911 с мою 500 000,00 рн, с ладений 05.07.2007 р.
м. Києві, стро та місце платеж — за пред'явленням, але не пізніше 25 червня 2015 p., м. Київ; простий

ве сель номер блан № АА 0136912 с мою 500 000,00 рн, с ладений 5 липня 2007 р. м. Києві, стро та
місце платеж — за пред'явленням, але не пізніше 25 червня 2015 p., м. Київ; простий ве сель номер блан
№ АА 0136913 с мою 500 000,00 рн, с ладений 5 липня 2007 р. м. Києві, стро та місце платеж — за
пред'явленням, але не пізніше 25 червня 2015 p., м. Київ; простий ве сель номер блан № АА 0136914 с мою
500 000,00 рн, с ладений 5 липня 2007 р. м. Києві, стро та місце платеж — за пред'явленням, але не
пізніше 25 червня 2015 p., м. Київ; простий ве сель номер блан № АА 0136915 с мою 500 000,00 рн,
с ладений 5 липня 2007 р. м. Києві, стро та місце платеж — за пред'явленням, але не пізніше 25 червня
2015 p., м. Київ; простий ве сель номер блан № АА 0136917 с мою 500 000,00 рн, с ладений 10 липня
2007 р. м. Києві, стро та місце платеж — за пред'явленням, але не пізніше 25 червня 2015 p., м. Київ;
простий ве сель номер блан № АА 0136918 с мою 500 000,00 рн, с ладений 10 липня 2007 р. м. Києві,
стро та місце платеж — за пред'явленням, але не пізніше 25 червня 2015 p., м. Київ; простий ве сель номер
блан № АА 0136919 с мою 500 000,00 рн, с ладений 10 липня 2007 р. м. Києві, стро та місце платеж —
за пред'явленням, але не пізніше 25 червня 2015 p., м. Київ; простий ве сель номер блан № АА 0136920
с мою 500 000,00 рн, с ладений 10 липня 2007 р. м. Києві, стро та місце платеж — за пред'явленням, але
не пізніше 25 червня 2015 p., м. Київ; простий ве сель номер блан № АА 0136921 с мою 500 000,00 рн,
с ладений 10 липня 2007 р. м. Києві, стро та місце платеж — за пред'явленням, але не пізніше 25 червня
2015 p., м. Київ; простий ве сель номер блан № АА 0136922 с мою 750 000,00 рн, с ладений 10 липня
2007 р. м. Києві, стро та місце платеж — за пред'явленням, але не пізніше 25 червня 2015 p., м. Київ;
простий ве сель номер блан № АА 0136923 с мою 750 000,00 рн, с ладений 10 липня 2007 р. м. Києві,
стро та місце платеж — за пред'явленням, але не .пізніше 25 червня 2015 p., м. Київ; простий ве сель номер
блан № АА 0136924 с мою 773 600,00 рн, с ладений 10 липня 2007 р. м. Києві, стро та місце платеж —
за пред'явленням, але не пізніше 25 червня 2015 p., м. Київ.

Рішення може б ти ос аржене до Апеляційно о с д м. Києва через районний с д протя ом десяти днів з дня
отримання опії рішення.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація о олош є про намір
передати в оренд нежитлове цо ольне приміщення, щодо я о о надійшла заява,
площею 88,7 в. м за адресою: м. Київ, в л. Лютерансь а, 16.

Ма симальний термін оренди 2 ро и 364 дні. Мета ви ористання за заявою ініціатора
оренди — для розміщення опорно о п н т еле тромехані ів з ліфтів, з розрах н ом
орендної плати в розмірі 12896,75 рн без 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, в л. С ворова, 15,

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація.
Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 280-15-39, 280-02-20.

Бала а Оле сандр Ми олайович, зареєстрований за адресою: м. Київ, в л.
Дра оманова, б. 1-К, в. 46, ви ли ається в я ості відповідача Дарниць им
районним с дом м. Києва в с дове засідання, я е відб деться 25 липня 2013 ро
о 14.30 по цивільній справі за позовом Узлій Оле сандра Ві торовича до Бала и
Оле сандра Ми олайовича, треті особи: ВДВС Дарниць о о РУЮ в м. Києві, ВГіРФО
Дарниць о о РУГУ МВС У раїни в м. Києві про с нення переш од здійсненні
права орист вання і розпорядження своїм майном, виселення меш анців й зняття
їх з реєстраційно о облі , вселення власни а вартири.

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

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

С ддя Л.К. Леонтю

Шановні Хоростовсь ий Сер ій Ед ардович та Д бовець а
Галина Ми олаївна, повідомляємо вам, що 08.07.2013 р. б де
проводитись встановлення меж с міжної з вашими земельної
ділян и за адресою: в л. Садова, 63, ділян а 64 Дарниць ом
районі м. Києва. Просимо б ти прис тніми об 11 одині 08.07.2013
за в азаною адресою.

Управління житлово- ом нально о осподарства Печерсь ої районної
в місті Києві державної адміністрації о олош є он рс на заміщення
ва антної посади:

-провідно о спеціаліста технічно о відділ житлово- ом нально о осподарства.

Вимо и: вища освіта, стаж роботи. Звертатися за адресою: м. Київ,
в л. Мос овсь а, 37/2, імн. 11, тел. 254-50-35.

Адміністративною оле ією Одесь о о обласно о територіально о
відділення Антимонопольно о омітет У раїни 30.05.2013 р. прийняті рішення
по справам №28-02/2013, №29-02/2013, №30-02/2013, №37-02/2013, №38-
02/2013, №39-02/2013, №40-02/2013 відносно ТОВ "Реммашрезерв" ( од ЄДРПОУ-
37133342) та ТОВ "Славерс" ( од ЄДРПОУ — 37349644). До ладна інформація про
прийняті рішення розміщена на офіційном веб-сайті АМКУ www.amc.gov.ua.

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Смирнова-
Ласточ іна, 10-Б, ( аб. № 51), ви ли ає на 05.07.2013 ро о 10.30 відповідача Гридюш а
Оле сандра Ми олайовича по справі за позовом Державно о архів м. Києва до Гридюш а
О.М. про відш од вання ш оди.

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

С ддя Савиць ий О.А.

Солом'янсь ий районний с д м. Києва (м. Київ, в л. М. Кривоноса, 25, аб. 14) ви ли ає на
11.30 на 05.08.2013 ро Фріх Дж лію Бен Мохамедівн , я відповідача по цивільній справі за
позовом Нечипорен о Олени Володимирівни до Фріхи Дж лії Бен Мохамедівни; третя особа:
Житлово-б дівельний ооператив "Марс-5" про визнання особи та ою, що втратила право
орист вання жилим приміщенням.
При цьом повідомляємо, що в разі Вашої неяв и в с дове засідання без поважних причин або

не повідомлення про причини своєї неяв и, с д виріш є справ на підставі наявних ній до азів.
С ддя Шереметьєва Л.А.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація о олош є про намір передати в оренд нежитлове цо ольне приміщення, щодо я о о
надійшла заява, площею 50,1 в. м за адресою: м. Київ, в л. Лютерансь а, 4. Ма симальний термін оренди 2 ро и 364 дні. Мета ви ористання за
заявою ініціатора оренди — для розміщення опорно о п н т з обсл ов вання ліфтів, в розмірі 7530,00 рн без 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,
в л. С ворова, 15, Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація. Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 280-15-39, 280-02-20.

Повідомляємо орист вача земельної ділян и № 82.415.084 по

пров л Лисо ірсь ом , 33, про те, що б де відб ватися встановлення

зовнішніх меж 08.07.2013 р. о 10.00.

Посвідчення особи, я а постраждала внаслідо чорнобильсь ої атастрофи,
ате орія 1, серія А, № 101973 та в лад № 611590 на ім’я Мєдвєдєва
Оле сандра Сер ійовича вважати недійсними.

С В Е К О Р В К І П У

Е Р У Д И Ц І Я Д І Р
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Відповіді на сканворд 
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Спортивні новини

Фотофакт

Спортивне життя. 200 волонтерів будуть 
допомагати в організації юнацького Євробаскету
Я повідомив дире тор т рнір Євробас ет 2015 Мар іян Л б ів-

сь ий, місцевий ор анізаційний омітет зал чить близь о 200 добро-
вільців, я і стан ть співор анізаторами U-16 чемпіонат Європи з бас-
етбол 2013 ро серед чолові ів: "Ми вже мали спішний досвід во-
лонтерсь о о прое т під час УЄФА Євро 2012. Тоді це б ла, власне,
перша вели а міжнародна спортивна подія, я а проходила нашій ра-
їні, і спіх я ої б ло б важ о явити без часті тисяч добровільців, я і
допома али ор анізаторам під час проведення т рнір . Проведення
юнаць о о Євробас ет цьо о ро та ож передбачає зал чення во-
лонтерів. Приємно, що ба ато хто із волонтерів, я і працювали на Єв-
ро 2012, з радістю по одилися брати часть цьо орічном волонтер-
сь ом прое ті". За словами пана Л б івсь о о, менш я за місяць від
момент від риття реєстрації, станом на сьо одні, в МОК подали заяв-
и 275 волонтерів (серед я их 90 % — це волонтери з досвідом робо-
ти під час УЄФА Євро 2012), серед них, о рім раїнців, є ромадяни
та их раїн, я США, Вели обританія, Нідерланди, Канада, Китай, Є и-
пет, Росія, Іра , Йорданія, Маро о, Т реччина, Ні ерія. Координатор
волонтерсь о о прое т МОК "Євробас ет 2015" Тетяна Місь ова роз-
повіла, що з перших днів від почат реєстрації, не дивлячись на від-
с тність ре лами, а тивність серед бажаючих стати волонтерами на
час юнаць о о чемпіонат б ла висо ою. Реєстрація волонтерів трива-
тиме до 5 липня, а 13—14 липня заплановано проведення співбесід із
андидатами. Після цьо о б д ть сформовані р пи волонтерів по на-
прямам діяльності. За іль а тижнів до почат т рнір волонтери про-
йд ть дистанційне навчання, а та ож тренін и під ерівництвом їх без-
посередньо о менеджера

Стрибки у висоту. Богдан Бондаренко — 
переможець етапу "Діамантової ліги"
Бо дан Бондарен о на етапі "Діамантової лі и", я ий відб вся Бір-

мін емі (Вели обританія), ви рав зма ання в се торі для стриб ів ви-
сот . У раїнець по азав най ращий рез льтат на 2,36 м. Він перелетів
через пере ладин з першої спроби і встановив не лише власний ре-
орд, а й повторив ре орд зма ань британця Стіва Сміта та бинця
Хав'єра Сотомайора. Сотомайор подолав цю висот в Бірмін емі
1993 році, а Сміт повторив йо о дося нення 1999-м

Футбол. Збірна команда "КДЮСШ&15" — 
чемпіон Дитячо&юнацької ліги
На стадіоні "Діназ" (с. Демидів, Київсь а область) відб лася фіналь-

на ра т рнір оманд U-15 Дитячо-юнаць ої ф тбольної лі и У раїни.
Призове місце виборола збірна оманда "КДЮСШ-15" 1998 ро наро-
дження, я а перемо ла ФК "При арпаття" (м. Івано-Фран івсь ) з ра-
х н ом 1:0. Третє місце завоювала оманда ФК "Шахтар" (м. Кривий
Рі ), я а перемо ла ф тболістів з оманди "Спарта " (м. Сімферополь)
з рах н ом 3:1. У т рнірі брали часть оманди: "КДЮСШ-15" (Київ),
СДЮШОР "Спарта " (Сімферополь), "При арпаття" (Івано-Фран івсь )
та "Шахтар" (Кривий Рі )

Температура +18°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 60 %

Температура +23°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 50 %

Температура +21°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 57 %

Прогноз погоди на 2 липня 2013 року
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Енер етична динамі а дня невисо а (наповнена армічни-
ми сит аціями), том збавте життєвий темп, робіть те, що
приносить ористь, задовольняє пра тичні інтереси. З пова-
ою ставтеся до ч жої праці, матеріальних надбань, ні о о
не рити йте, е ономте природні рес рси, не смітіть ро-
шима. Недбалість та без осподарність — то воро и дня, що
помстяться, відібравши вас здоров'я чи наславши злидні.
ОВНИ, очі йте подар н ів та приємних сюрпризів і не заб дь-

те поділитися ними з рідними. А домочадці в свою чер поспри-
яють реалізації вашо о ненаситно о "хоч ". Дбайте про родинне
бла опол ччя, любіть рідний рай, шан йте фамільні традиції і
пам'ятайте: ба атіє той, хто дає!
ТЕЛЬЦІ, нині ви ерой дня, беріть ініціатив свої р и і дійте.

Слід а тивіз вати діяльність на всіх фронтах — за ладається діло-
вий місячний ци л. Зміна життєво о ландшафт б де най ращим
тоні ом, зарядить свіжими життєдайними враженнями. Гарно при-
чеп ріться, модна обнов а додасть особливо о шарм .
БЛИЗНЯТА, по ора стін пробиває і людей єднає, не лізьте на

бари ади, медит йте під бла о овійні мелодії природи, змиріться,
я що опинилися при тими до безлічі обставин — поповнюйте
енер етичне депо і заробляйте роші. Ліві та бла одійні таємні
джерела приб т до ваших посл , тіль и не с рміть про це до-
в ола, роші люблять тиш ...
РАКИ сяють яс равою харизмою і мають висо ий шанс поліп-

шити матеріальний стат с завдя и підтримці др зів. Можливо, вас
заці авлять ори інальні методи приб т ів, одна ліпше не е спери-
мент вати, це ризи овано, віддайте перева традиційним та пе-
ревіреним способам зба ачення.
ЛЕВИ, я що вас ці авить майб тнє ар'єри та заробіт и, мерщій

підлещ йтеся до шефа, перед сім зачар йте йо о расивими ма-
нерами і одночасно станьте джерелом се ретної інформації. Це
вам вдасться на "відмінно", а оловне — вселить впевненість
власних силах й допоможе ви оренити омпле си, що та остан-
ньої пори отр юють ваше життя.
ДІВИ, працелюбність — це ф ндамент вашо о спіх . Одна не

реб йте матеріальною ви одою, то ціл ом нормально, н ти спи-
н за опій и — д рний зна , том домовляйтеся з роботодавцями
(я і налаштовані демо ратично) про оплат і не смійте надривати-
ся за опій и. Не заб дьте про др зів, поряд з ними фартитиме.
ТЕРЕЗИ, одна бджола мед наносить мало, зате в рті вас че-

ає дача. Тр д оле тиві принесе наба ато більше віддачі, ніж
самостійний бізнес. Працюючи на інших, ви одночасно працюєте й
на себе. А тим паче союзни ам поталанить на роші, хорош реп -
тацію, впливов підтрим , тож і вам перепаде ласий шмат на-
дбань. Можна брати редит, вима ати повернення бор ів.
СКОРПІОНИ, важно присл хайтеся до висловлювань власн

адрес й спроб йте поліпшити ч ж д м про себе, аби завоюва-
ти позитивн реп тацію. Домовляйтеся про співпрацю, онс ль-
т йтеся з фахівцями, матеріальна заці авленість нині домін є, і це
відповідає осмічній про рамі. Пра тична т рбота з вашо о бо —
най раще заохочення для співпраці.
СТРІЛЬЦІ, життя перетворюється на сл жб сервіс , де домін є

д х бартерних взаємопосл . Я що відносини є ви ідними, надій-
ними з матеріальної точ и зор , підстав с аржитися на долю не б -
де. Головне не пор ш вати дано о слова. Дбайте про здоров'я,
нині є шанс позб тися нітючих болячо , отримати валіфі ован
медичн допомо .
КОЗЕРОГИ, вашом житті наст пає на рід ість щаслива см -

а, що триватиме близь о двох діб. Сміливо план йте справи та
заходи, ви онання я их вима ає р нтовності, пра тичності, послі-
довності, спо ійної обстанов и, омфортних мов, надол ж йте
про алини роботі. У шлюбних пар свят ова пора насолод, ви не-
сподівано з'яс єте, що здатні знов за охатися в обранця і не м -
читися д м ою, що сіли не свої сани.
ВОДОЛІЇ, не рвіться на волю, п'ян ий д х свободи вам піде

на ш од , займіться хатніми справами, відпочиньте олі сім'ї,
тоді здоров'я додасться, а домочадці б д ть вам безмежно
вдячні.
РИБИ, сімейна а ра б де наповнена патріархальним д хом, що

сприятиме бла одатним взаєминам із домочадцями та вирішенню
поб тових проблем. Зараз необхідно нала одити взаємини з мо-
лоддю, підібравши лючи до їхніх сердець. А ось ділові взаєми-
ни слід внести додат ов ясність, поб д вавши їх на більш пра -
тичних і ви ідних мовах. Ува а осиротілим серцям: давнє знайом-
ство може перерости любовн пристрасть

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Динамо" перше 
в "Об'єднаному турнірі"
Кияни здобули другу перемогу поспіль
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У неділю відб вся др ий
т р в рам ах розі раш
"Об'єднано о т рнір ". У
звітном матчі оманда
Оле а Блохіна протистояла
пітерсь ом "Зеніт ". У
першом таймі оманди
обмінялися олами і на пе-
рерв пішли за нічийно о
рах н . А ось др ій по-
ловині ри "біло-синім"
вдалося дотисн ти с пер-
ни а і здоб ти важлив пе-
ремо . Та им чином після
двох зі раних т рів столич-
ний л б вийшов на перше
місце, маючи своєм а -
тиві дві перемо и.

Подивитися на протистояння "Зе�

ніта" і "Динамо" на НСК "Олімпій�

ський" прийшло понад двадцять ти�

сяч глядачів. Команди почали гру

досить активно. Вже на 2�й хвилині

Денис Гармаш, пройшовши трьох

опонентів, виконав простріл уздовж

воріт, який виявився невдалим. В

атаці у відповідь Кержаков заробив

небезпечний стандарт на самій лінії

штрафного, але пробив не точно.

Кияни одразу відчули себе господа�

рями, що, втім, не дивно. На 6�й

хвилині Роман Безус метрів з два�

дцяти п'яти потужно пробив під по�

перечину прямо по центру, проте

голкіпер пітерського клубу, хоч і не

без зусиль, але цей удар відбив. "Си�

ньо�біло�блакитні" відповіли, у

свою чергу, дальнім пострілом Кос�

тянтина Зирянова, але не точно. А

незабаром рахунок був відкритий.

На 11�й хвилині після подачі Олега

Гусєва з кутового Денис Гармаш ви�

грав верхову боротьбу і пробив у

дальній кут воріт. Повівши в рахун�

ку, кияни намагалися збільшити

свою перевагу. Спочатку удар Арте�

ма Кравця заблокував захисник, а

потім Лукман Аруна вистрілив по�

руч зі штангою. У пітерців у цей час

ніяк не виходило навіть підібратися

до воріт Олександра Шовковського.

На 16�й хвилині Данні закинув м'яч

вперед на Андрія Аршавіна, але гол�

кіпер випередив нападника "Зеніта".

Однак на 20�й хвилині Аршавін таки

домігся свого. Андрій прорвався на

лівому фланзі, увійшов у штрафний

майданчик і відкотив м'яч на Вікто�

ра Файзуліна. Якщо з першим уда�

ром Олександр Шовковський впо�

рався, то вже з другим не зміг.

Після того, як рахунок став 1:1,

гра зосередилася в основному у цен�

трі поля. Команди намагалися діяти

на пристойних швидкостях, але в ці

хвилини захист обох клубів явно пе�

регравав напад. У підсумку перший

тайм переможця так і не виявив. А

після його закінчення відбулася очі�

кувана презентація динамівцями

своїх новачків Джермейна Ленса,

Дьємерсі Мбокані та Юнеса Бель�

ханда.

У перерві команди значно онови�

ли склади. У "Динамо" на полі з'яви�

лися Сергій Сидорчук, Ніко Кран�

чар, Дуду і Адмір Мехмеді. Кияни

тут же спробували захопити терито�

ріальну перевагу. На 49�й хвилині

Дуду з передачі Дениса Гармаша

пробив з правого кута штрафний,

але влучив у захисника. Українці

стали частіше грішити неточними

передачами, росіяни ж практично

не загрожували воротам Олександра

Шовковського. Час спливав, а не�

безпечних моментів глядачі у друго�

му таймі все не могли дочекатися.

Здавалося, що гра котиться до ні�

чиєї, яка не засмутить нікого із су�

перників. Але на 80�й хвилині гос�

подарі знову вийшли вперед. У ре�

зультаті швидкої контратаки Ніко

Кранчар перевів м'яч на Дуду, який

вискочив один на один із голкіпе�

ром "Зеніту", проте сам бити не став,

а відпасував на Адміра Мехмеді,

який відправив м'яч у порожній кут.

Пітерці активно йшли вперед, але

кияни відчували себе дуже упевнено

у своєму штрафному майданчику. У

підсумку "Зеніту" не допомогли і чо�

тири додані хвилини, щоб зрівняти

рахунок. Зустріч завершилася дру�

гою поспіль перемогою "Динамо" на

турнірі. Натомість команда Лучано

Спаллетті знову поступилася
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Цей день в історії 2 липня

1499 — ораблі е спедиції
Охеда підійшли до північно о
збережжя Південної Амери и. У
цей день Амері о Весп ччі від-
рив дельт Амазон и
1860 — б хті Золотий Рі на

Тихом о еані засновано місто
Владивосто
1918— етьман С оропадсь ий

ввів раїнсь е ромадянство
1922 — народився П'єр Кар-

ден, франц зь ий модельєр
1924 — створена Міжнародна

асоціація спортивної преси
1932— створена Донець а об-

ласть зі столицею в Артемівсь
1976 — Києві від рито пам'-

ятни жертвам фашистсь о о
розстріл в Бабином Яр
2001 — США пацієнт ім-

плантовано портативне шт чне
серце AbioCor

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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овець

в зли ове
письмо

стародавніх
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Ас ольдом

10000 м2

Х Р Е Щ А Т И К
вип лість на
спині верблюда

життєва сила
бо ів (є ип. міф.)

р. рад.
омпозитор,

хор. дири ент

ратер
з асло о
в л ана

розм. монета
Данії

місь ий олова

дерев`яниста
рослина

наложниця в
аремі

варіант
есперанто

вивчає форми
мислення

вид циб лі

рі а в Росії

бо лихослів`я,
жартів (міф.)

лицьовий бі
монети

бо иня мир
(міф.)

плав ча
о орожа

промовець

історичне місто
в Дв річчі

д же орот а
с ня

товста
підстил а
(спорт.)

одиниця площі
(ан л.)

ан л.
мореплавець

18 ст.

с андинав —
мореплавець
(VІІІ—ХІ ст.)

дрібна срібна
монета (Кав аз
ХVІ—ХІХ ст.)

є ип. бо сонця

м с л. монах-
воїн (сер.-віч.)

однорічна
ородня
рослина

зображення
вели их міст
(мист., літ-ра)

Півзахисни "Динамо" Денис Гармаш (з м'ячем) став автором першо о ол ворота "Зеніта"

У столиці на виставці "Музей історії

моди" представлена унікальна приватна

колекція старовинного дамського одягу і

аксесуарів із майже тисячі предметів. Її

30 років збирала киянка Марина Івано�

ва. Вік експонатів — від 1800�го до 1940�

х років. Основна географія раритетів —

Західна Європа та Америка. Але є й кіль�

ка суконь, що належали молодим київ�

ським аристократкам. Найцінніша річ —

оксамитова сумочка, що належала гра�

фині Олександрі Браницькій. Відвідува�

чі зможуть побачити майже 80 модних

ансамблів XIX cтоліття: бальні сукні, на�

кидки для відвідування опери, візитні

туалети, весільне вбрання, костюми для

прогулянок тощо. Крім того, вбрання

доповнені аксесуарами ручної роботи,

серед яких сумочки, рукавички, міні�

атюрні черевички, парасольки від сонця,

чудернацькі капелюхи. В експозиції та�

кож представлені дитячі речі: платтячка і

костюмчики, старовинні іграшки. Впер�

ше продемонстровано 6 стендів із ниж�

ньою білизною, яка ховалася під сукня�

ми європейських модниць майже двісті

років тому: це мереживні панталони,

бюстгальтер, корсет, нижні спідниці, со�

рочки.

Коли: до 19 вересня

Де: планетарій, ATMASFERA 360, вул.

Велика Васильківська, 57/3 

Вартість квитків: будні дні — 60 грн,

пільговики (пенсіонери, діти до 14�ти

років) 30 грн; вихідні — 80 грн, пільгови�

ки 50 грн

Інформ. "Хрещатика"

У планетарії запанувала мода 
XIX—XX століть
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