
Київ готовий до співробітництва 
з іноземними інвесторами
Столична влада планує залучати успішні світові компанії до інвестування 
в стартап�проекти

Місто підтримає молодих
стартаперів
У бізнес�інкубаторі "iHub" три успішні проекти вже отримали визнання
міжнародних експертів

Перших резидентів бізнес�інкубатор

"iHub" прийняв 1 березня цього року. За

словами Дмитра Подолєва, керівного

партнера бізнес�інкубатора "iHub", за та�

кий короткий період до інноваційного

майданчика надійшло більше 180 аплікан�

тів. Експертами було відібрано 15 стартап�

компаній, створено 48 робочих місць. І

вже на сьогодні вони принесли конкретні

фінансові результати. Зокрема компанія

"Astrofit", за допомогою розробок якої

можна купувати одяг через інтернет. За 3

місяці за допомогою системи було при�

дбано понад тисячу суконь, а сам ресурс

налічує близько 200 постійних клієнтів.

Цікаво, що декілька розробок отрима�

ли і міжнародне визнання. Серед них —

компанія "X�rift", яка виграла перше міс�

це на конкурсі мобільних додатків серед

країн СНД та отримала 10 тисяч доларів.

Ще один позитивний приклад — компа�

нія "Appevostudio", яка також розробляє

мобільні ігри. Їхні розробки отримали

перше місце в Україні, а інноватори че�

рез декілька місяців їдуть на стажування

у Силіконову долину (США). Однак по

завершенню повернуться на Батьківщи�

ну, адже перспективних планів у молодих

людей ще багато і втілювати вони їх хо�

чуть саме на рідній землі.

"Основним завданням для нас було

створити такі умови для юних інновато�

рів, підприємців міста Києва, щоб вони

змогли себе реалізувати саме у столиці. І

завдяки великій підтримці всіх наших

партнерів ми змогли створити по�

справжньому успішний проект",— зазна�

чив пан Подолєв.

Він також відмітив, що бізнес�інкуба�

тор має можливості надати допомогу на�

багато більшій кількості розробників,

однак поки що це неможливо через від�

сутність приміщення. Тож у планах —

розширювати цей проект та спільну ро�

боту.

Зазначимо, що бізнес�інкубатор

"iHub" був створений за співпраці Торго�

во�промислової палати України, КМДА

та гранту норвезького уряду. Як зазначив

президент Торгово�промислової палати

України Геннадій Чижиков, позитивний

досвід Києва поширюватимуть і на інші

регіони.

"Ми бачимо необхідність популяри�

зувати цей хороший досвід, який є на

київській землі, в інших регіонах. Ми

провели декілька таких семінарів із ко�

легами з регіональних Торгово�промис�

лових палат, зустрічаємося з керівника�

ми областей, щоб цей проект тиражува�

ти. Адже майбутнє економіки пов'язане

саме з молодими людьми, ІТ�технологі�

ями. І я думаю, що на економічній кар�

ті нашої держави Київ стає важливим

центром розробки нових програм, які

потім використовуються не тільки в

Україні, а й за кордоном",— відмітив

Геннадій Чижиков.

У свою чергу міська влада і надалі під�

тримуватиме молодих розробників. Про

це під час відвідин бізнес�інкубатора

"iHub" заявив голова КМДА Олександр

Попов. "У Києві сьогодні декілька про�

ектів, які спрямовані саме на вирішення

проблеми організації нових робочих

місць, насамперед для молодих фахівців.

І цей проект є справді показовим, адже

він один із перших в місті. Однак основ�

на наша ініціатива — це зведення іннова�

ційного парку "Bionic Hill", де буде ство�

рено понад 20 тисяч робочих місць. Він

буде спрямований на реалізацію науко�

вої, інноваційної діяльності, ІТ�бізнесу.

Це дозволить молоді отримати високо�

оплачувану роботу не лише на україн�

ському, а й міжнародному ринку. І тут пе�

ред нами стоїть важливе завдання — щоб

Київ не тільки любили за те, що це куль�

турний центр, а й за те, що тут прожива�

ють і працюють люди з високим інтелек�

туальним потенціалом",— наголосив

Олександр Попов.

Очільник міськадміністрації також по�

спілкувався з резидентами бізнес�інку�

батора та пообіцяв залучити зв'язки міста

для налагодження необхідних контактів.

Зокрема під час проведення цієї осені

Днів Києва у Москві

Під час відвідин бізнес-ін батора "iHub" олова КМДА Оле сандр Попов запевнив, що місь а влада і надалі підтрим ватиме молодих розробни ів
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В Україні встановлять 
Державну премію 
імені Богдана Ступки
Президент У раїни Ві тор Ян ович дор чив

прем'єр-міністр Ми олі Азаров до 20 серпня цьо-
о ро забезпечити під отов і внесення на роз-
ляд Верховної Ради прое т за он про внесення
змін до За он У раїни "Про державні на ороди
У раїни" щодо встановлення Державної премії У ра-
їни імені Бо дана Ст п и. Відповідне дор чення б -
ло підписане "з метою відзначення ва омих творчих
дося нень справі театрально о мистецтва та віч-
нення пам'яті видатно о раїнсь о о митця Бо дана
Ст п и".
Це рішення підтримали вітчизняні а тори,

насамперед ті, ом довелося працювати разом з
Бо даном Ст п ою.
"Я повністю підтрим ю пропозицію Президента
раїни. Бо дан Ст п а — обдарований, талановитий
а тор, том пам'ять про ньо о обов’яз ово потрібно
бере ти та передавати майб тнім по олінням,—
розповів Народний артист У раїни Анатолій Хості о-
єв.— Ще при житті він б в любленим а тором міль-
йонів людей, я і навіть після смерті Бо дана Силь-
вестровича пам’ятають та шан ють йо о. Та пре-
мію однозначно потрібно створювати, аби назавжди
занести в історію ім’я цієї видатної особистості".
Свою д м з цьо о привод висловила й На-

родна артист а У раїни, телевед ча Оль а С м-
сь а:
"Бо дан Сильвестрович — справжній патріарх віт-

чизняно о іно. Саме він є найдостойнішою анди-
дат рою для то о, щоб йо о ім’ям б ла названа
Державна премія. Для с часних а торів це стане
стим лом ар’єрном розвит , дося анні чималих
висот в любленій справі, та их вершин майстерно-
сті, я их своєм житті дося н в Бо дан Ст п а. Ця
премія стане найбільшою вина ородою для ожно о
із а торів с часності"

У парку Партизанської Слави
незабаром з'явиться 
Поляна казок

Унікальні скульптури Білки та Коня з'являться у Дар�

ницькому районі. На виготовлення таких фігур було ви�

користано до 200 кілограмів скошеної квітучої трави

(колошняк).

Прототипом Білки, розмір якої сягає 2,5 метрів, став

герой з мультфільму "Льодовиковий період". Топіарну

скульптуру встановили у парку Партизанської Слави,

саме на місці майбутньої Поляни казок, де незабаром

з'явиться і Царівна�жаба. Тут вже є чарівний лісок і го�

ловний герой з української народної казки "Солом'яний

бичок".

Скульптуру коня — до 3 метрів у висоту — символ

працелюбства — було встановлено на Дніпровській на�

бережній. Робота майстрів тривала близько 3 тижнів. На

металевому каркасі влаштували сплетені пучки трави,

після чого обробили антипіреном — протипожежним

засобом. За словами дизайнерів, фігури збережуть фор�

му і привабливість до морозів, а каркаси можуть бути

використані наступного року.

"Наше головне завдання — прикрасити столицю

України. Тому ми намагаємося розширити асортимент

послуг з ландшафтного дизайну. Впевнений: на цьому

ми не зупинимось, а наші дизайнери знайдуть спосіб

влаштувати об'ємні фігури з моху, очерету, шишок, гор�

тензії, тощо",— зазначив генеральний директор КО

"Київзеленбуд" Михайло Царенко.

Нагадаємо, що у 2013 році комунальне об'єднання ви�

готовило топіарні фігури Орла та Вовка. Фігура Орла бу�

ла зроблена із металевого каркасу і березових гілочок,

що залишились після санітарної очистки лісу. Для виго�

товлення скульптури Вовка були задіяні 2 000 пучків

очерету

На Івана Купала 
папороть розквітне 
у "Парку Київська Русь"

6�7 липня гості "Парку Київська Русь" зможуть не ли�

ше побачити театралізовані постановки, виступи кінно�

го театру, а й самі долучитися до купальських забав —

сплести собі віночки з квітів і трав, виготовити оберіг,

взяти участь у прадавніх іграх і розвагах, поводити за�

пальні слов'янські хороводи. І, звісно ж, яке святкуван�

ня без спалювання опудала Купала, ворожіння на долю

та стрибків через багаття?!

До речі, можна зекономити 50 % на вартості вхідного

квитка. Для цього треба одягти костюм у дусі свята Іва�

на Купала (народний чи міфічної істоти).

Яскравою подією купальських розваг у суботу, 6 лип�

ня, стануть лицарські бої в рамках турніру "Витязь Київ�

ського Дитинця".

Вразить гостей парку нічна програма: фаєр�шоу та

кінне вогняне шоу, стрільба з требуше палаючими ядра�

ми, стрільба вогняними стрілами та святковий феєр�

верк.

А крім того, 6 липня о 22.00 розпочнеться dj�вечір�

ка — трансовий фестиваль "Машина часу".

Звісно, у купальську ніч прийнято веселитися до ран�

ку. У "Парку Київська Русь" можна залишитися з ночів�

лею — для відвідувачів влаштоване зручне наметове міс�

течко

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
"Хрещатик"

Київсь а місь а державна адміністрація
ставить перед собою завдання зал чити
спішні світові омпанії до інвест вання в
столичні стартап-прое ти і до створення
бізнес-ін баторів. Про це олова КМДА
Оле сандр Попов розповів ж рналістам
за підс м ами з стрічі з енеральним ди-
ре тором омпанії "Ericsson" в У раїні.

"Президент України поставив перед нами завдання

створити сприятливі умови для розвитку малого та се�

реднього бізнесу, зокрема для талановитої молоді. Ос�

кільки з найбільшими труднощами вони стикаються са�

ме на першому етапі реалізації бізнес�ідей, міська влада

бачить свою місію в тому, щоб забезпечити їм всебічну

підтримку з боку успішних бізнес�структур. Це можуть

бути інвестиції в стартап�проекти, створення бізнес�ін�

кубаторів та інші форми взаємодії",— зазначив голова

КМДА Олександр Попов.

Під час зустрічі сторони обговорили питання можли�

вого співробітництва в галузі впровадження інтелекту�

альних систем (платіжних, транспортних та інших),

розвитку телекомунікаційної інфраструктури Києва.

Шведська компанія презентувала свою концепцію

SmartCity ("Розумне місто"), що передбачає впрова�

дження електронних платіжних систем, інтелектуаль�

ного вуличного освітлення та електронної системи охо�

рони здоров'я. Крім того, представники компанії

"Ericsson" запропонували форми участі в побудові су�

часної системи мобільного зв'язку у київському метро�

політені.

Нагадаємо, що Програмою Президента України Вік�

тора Януковича "Україна для людей" пріоритетним на�

прямком визначена підтримка та захист малого і серед�

нього бізнесу, а також впровадження інноваційних тех�

нологій. У рамках реалізації Програми Президента роз�

роблена й реалізується Програма економічних реформ

на 2010�2014 роки, якою передбачається, зокрема, роз�

ширення та підтримка діяльності мережі бізнес�цен�

трів, бізнес�інкубаторів, інноваційних центрів, техно�

парків та інших об'єктів інфраструктури підтримки під�

приємництва
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Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

За різними е спертними оцін ами, У раїна посідає четверте
місце світі з під отов и адрів ІТ-сфері. Тож Київ має вели-
ий потенціал щодо розвит інноваційно о се тор . Аби під-
тримати талановит молодь та надати їй реальний майданчи
для втілення бізнес-ідей, р дні 2012 ро місті з'явився
бізнес-ін батор "iHub". Цей прое т виявився настіль и спіш-
ним та затреб ваним серед молодих стартаперів, що йо о хо-
ч ть розширити. Та ож місто план є зап стити ще де іль а іні-
ціатив задля підтрим и талановитої молоді, серед них і ство-
рення інноваційно о пар "Bionic Hill".
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У столиці триває підготовка до відзначення
1025�річчя хрещення Київської Русі
Напри інці липня столиці відзначатим ть ні альн дат — 1025-

річчя хрещення Київсь ої Р сі. Тож місто а тивно от ється до мас-
штабно о свят вання, основні заходи я о о відб ватим ться 26, 27 і
28 липня. Та , при от вання розпочали з бла о строю місь ої терито-
рії, зо рема місць проведення свят ових заходів, ре онстр ції та по-
точних ремонтних робіт льтових б дівель-пам’ято архіте т ри. На-
разі тривають роботи з бла о строю Володимирсь ої ір и, а та ож
ремонтно-реставраційні роботи пам’ятни а Рівноапостольном нязю
Володимир Вели ом , сходів до пам’ятни а Ма деб рсь о о права
та самої Колони Ма деб рзь о о права, підземно о переход поблиз
мон мента, дзвіниці Михайлівсь о о Золотоверхо о монастиря,
пам’ятни а ня ині Ользі, святом апостол Андрію Первозванном та
просвітителям Кирил і Мефодію, брами Свято-Іллінсь ої цер ви, спо-
р д Свято-Фролівсь о о жіночо о монастиря. Крім то о, триває Все-
раїнсь ий бліц- он рс на визначення ращо о ес ізно о прое т

пам’ятно о зна а на честь 1025-річчя хрещення Київсь ої Р сі. Після
о олошення рез льтатів он рс (28 липня цьо о ро ) б де проведе-
но вистав он рсних прое тів Центральном б дин архіте тора.
Та ож рам ах свят вання 1025-річчя хрещення Київсь ої Р сі відб -
деться низ а тематичних і льт рно-мистец их заходів. 8 липня о
15.00 М зейно-вистав овом центрі М зею історії Києва розпоч-
неться вистав а “С арби лавр У раїни”. Гості та меш анці столиці ма-
тим ть на од побачити ні альні е спозиції з трьох лавр У раїни: Свя-
то-Успенсь ої Києво-Печерсь ої лаври, Свято-Успенсь ої Почаївсь ої
лаври та Свято-Успенсь ої Свято ірсь ої лаври

Чиновників райуправління освіти викрито 
на хабарі у розмірі 170 тис. грн
Співробітни ами про рат ри Оболонсь о о район спільно з пра-

цівни ами міліції під час одержання неправомірної ви оди в розмірі
170 тис. рн затримано посадовців рай правління освіти. Я повідоми-
ли “Хрещати ” прес-сл жбі про рат ри Оболонсь о о район , в а-
зані роші чиновни и вима али від омерційної стр т ри за перера-
х вання бюджетних оштів для проведення апітально о ремонт об’-
є тів освіти поза тендерною процед рою. Чиновни ів б ло затримано
на арячом працівни ами Управління державної сл жби по боротьбі з
е ономічною злочинністю МВС м. Києві. Про рат рою Оболонсь о-
о район м. Києва за в азаним фа том розпочато римінальне про-
вадження за ч. 4 ст. 368 КК У раїни — отримання неправомірної ви о-
ди вели ом розмірі. Дос дове розслід вання римінальном про-
вадженні проводиться про рат рою район

Цифра дня

1 773 000 000 
гривень становив у столиці оборот ресторанного господарства з
урахуванням обороту як підприємств�юридичних осіб, так і фізичних
осіб�підприємців у січні—травні 2013 року 

За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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Українська актриса і журналіст Олена Чекан 
потребує допомоги!
Талановитом ж рналіст часопис “У раїнсь ий тиждень”, сцена-

рист , раїнсь ій а трисі Олені Че ан потрібна наша допомо а. Пані
Олена долає тяж хвороб й потреб є фінансової підтрим и. Завдя-
и Олені Василівні Че ан ба ато раїнсь их ш олярів мають змо від-
ривати для себе реально о Шевчен а з до ментально о фільм “Мій
Шевчен о”, я ий б ло знято за її ініціативи з оле тивом одно о з віт-
чизняних теле аналів і в подальшом вис н то на Державн премію
імені Тараса Шевчен а. Перший етап боротьби вже пройдено, зали-
шилось зовсім трош и. Фінансова підтрим а від др зів, оле і небай-
д жих людей на операцію, рс хіміотерапії і післяопераційн реабілі-
тацію дозволили триматись серед живих. Зараз необхідний др ий
рс хіміотерапії. Ре візити для перерах вання оштів ( отів овий роз-

рах но ) — Бан отрим вач ПАТ КБ “Приват Бан ”. Номер арт и —
4405 8858 2756 9077 (отрим вач Родю Бо дан Станіславович — син).
Адреса для зв’яз : chekanolena@ukr.net

Рятувальники знешкодили 
2 боєприпаси часів ВВВ
Перший артилерійсь ий снаряд діаметром 76 мм часів ВВВ б ло ви-

явлено б дівельни ами 2 липня під час проведення апітально о ре-
монт автодоро и по в л. К ренівсь а, навпроти лі арні швид ої ме-
дичної допомо и. То о ж дня на території П щі-Водиці по в л. Червоно-
флотсь ій, 21-А та ож б ло виявлено р чн ранат часів ВВВ. Гр па пі-
ротехнічних робіт 1- о Спеціально о ре іонально о центр швид о о
реа вання оперативно-рят вальної сл жби Цивільно о захист ДСНС
У раїни вил чила знайдені боєприпаси та знеш одила їх на полі оні.
Дотримання елементарних правил безпе и при знаходженні цих при-
строїв та професійні дії піротехні ів змо ли попередити нещасні випад-
и. Всьо о з почат ро на території міста Києва вил чено та знеш о-
джено 582 виб хонебезпечних предмети часів ВВВ. Зо рема 93 арти-
лерійсь і снаряди, 39 мінометних мін, 5 р чних ранат, 3 підривни а,
1 протитан ов мін , 1 аварійн бомб та 440 стрілець их набоїв

Киян запрошують на ярмарки
Я повідомили “Хрещати ” в Управлінні вн трішньої тор івлі та поб т

КМДА, 5 і 6 липня в столиці відб д ться традиційні сільсь о осподарсь і
ярмар и. Зо рема в п’ятницю тор ватим ть Голосіївсь ом районі на
просп. 40-річчя Жовтня, 116; в Деснянсь ом — на в л. А адемі а К р-
чатова (в межах в л. Мілютен а та в л. Братиславсь ої); Дніпровсь о-
м — на в л. Алма-Атинсь ій, 64-А; в Оболонсь ом — на в л. Бережан-
сь ій, 15; Печерсь ом — на розі в л. Л. Первомайсь о о та
І. Мечни ова, Тверсь ом т пи , 6/8, пров. Вино радном ; в Поділь-
сь ом — на просп. Правди, 5-11; Святошинсь ом — на в л. Підліс-
ній, 8, на розі просп. Л. К рбаса та б льв. Р. Роллана; в Солом’янсь о-
м — на в л. Керченсь ій (в межах в л. Донець ої та Мартиросяна);
Шевчен івсь ом — на в л. Воровсь о о, 2-4, в л. Ризь ій, 1, в л. В. Пі-
а, в л. І. Я іра, 19, в л. Олеся Гончара, на розі в л. Щ сєва та Тирас-
польсь ої. У с бот ярмар и відб д ться в Голосіївсь ом районі на в л.
Пань івсь ій, 18-20; Дарниць ом — на в л. Рев ць о о; Деснянсь о-
м — на в л. Саб рова (в межах просп. Мая овсь о о та в л. Бальза а);
Дніпровсь ом — на б льв. Давидова, 2-6; в Оболонсь ом — на в л.

Л. Гавро, 1-9, в л. Бережансь ій, 15; Печерсь ом — на в л. Задніпров-
сь о о (в межах б льв. Л. У раїн и та в л. Щорса); Подільсь ом — на
в л. Світлиць о о, 25; Святошинсь ом — на б льв. Р. Роллана, 16;
Солом’янсь ом — на в л. Стадіонній (в межах в л. Уриць о о та Бо да-
нівсь ої); Шевчен івсь ом — на в л. В. Василевсь ої, 1-17

Раритети у небі
У Києві відбулися показові виступи літаків часів Першої 
та Другої світових воєн
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

З 2 по 4 липня Держав-
ном м зеї авіації прохо-
див фестиваль ретроліта-
ів. Гостями м зею б ли
пілоти л б “Air Squadron”
з Вели обританії, я і при-
летіли до Києва на влас-
них раритетах. Кияни та
ості міста мали змо не
лише побачити літа и ча-
сів Першої та Др ої сві-
тових воєн, а й спостері-
ати їхні демонстраційні
польоти.

Водночас у рамках спільного

українсько�британського військо�

во�історичного проекту віце�

прем’єр�міністр України Олек�

сандр Вілкул та член британської

королівської родини принц Майкл

Кентський на території музею від�

крили пам’ятний знак у вигляді

двигуна легендарного АН�2 на

честь візиту до України британ�

ського Клубу любителів старовин�

ної авіації “Air Squadron”. В уро�

чистостях також взяли участь голо�

ва КМДА Олександр Попов та го�

лова Солом’янської РДА Максим

Луцький, та, власне, президент

клубу “Air Squadron” Тім Кларк. До

речі, це перший візит представни�

ків клубу до України за майже 50

років його існування.

“Історія авіації — це частина істо�

рії нашої країни, якою ми пиша�

ємось. Український Ан�2 — єдиний

у світі літак, виробництво якого три�

ває вже понад 60 років. Сьогодні йо�

го серце — двигун — стане симво�

лом дружби та спільних українсько�

британських цінностей у збереженні

та популяризації історії світової

авіації”,— сказав Олександр Вілкул.

Результатом спільного україн�

сько�британського проекту є вста�

новлення пам’ятників не тільки на

території України, але й на території

Великої Британії. Зокрема в 2015

році в Лондоні буде змонтовано

пам’ятник медсестрі Мері Сіколь,

яка надавала медичну допомогу по�

раненим солдатам обох сторін під

час Кримської війни 1853�1856 ро�

ків.

“Уряд підтримає приїзд в Україну

у вересні цього року британського

скульптора Мартіна Дженнінгса,

який працює над створенням цього

пам’ятника. Зодчий відвідає Крим�

ський півострів, зокрема територію,

де знаходилася лікарня, у якій пра�

цювала Марі Сіколь”,— повідомив

Олександр Вілкул.

Він також привітав принца Майк�

ла Кентського з днем народження,

який той відзначає 4 липня, та поба�

жав високоповажному британсько�

му гостю міцного здоров’я та нових

перельотів.

Принц Майкл Кентський звер�

нувся до присутніх на відкритті

пам’ятного знаку російською мовою

і подякував за гостинний прийом. У

рамках свого візиту до України він

не тільки зустрічався з високопоса�

довцями, а й знайшов час, аби відві�

дати Авіаційно�космічний центр

Київського палацу дітей та юнацтва

і поспілкуватися з юними любите�

лями польотів. Цікаво, що київ�

ських школярів — учасників АКЦ —

запросили стати своєрідними гідами

експозиції раритетних літаків, які

завітали у Музей авіації.

“Мені пощастило, і я розповідаю

відвідувачам про літак Beechcraft

Baron ВЕ58, на якому літає принц

Майкл. Уже рік ходжу в Авіаційно�

космічний центр і мрію у майбут�

ньому стати пілотом літака",— роз�

повіла “Хрещатику” школярка Ма�

рія Івченко.

Загалом на оглядових майданчи�

ках демонструвалися 24 літаки:

один із кращих радянських вини�

щувачів часів Другої світової війни

Як�3, найкращі американські ви�

нищувачі того ж періоду P�51D

“Мустанг”, навчальні літаки Коро�

лівських ВПС Великої Британії

DH�82 “Тайгер Мот”, навчально�

бойовий літак СРСР Яковлєва Як�

11, пасажирський літак�біплан 30�х

років DH�84 “Дрегон”, легкі на�

вчальні та зв’язкові літаки “Пай�

пор Каб” та “Супер Каб” (вироб�

ництва 30�40�х років) та 15 легких

літаків різних типів будови 60�90�х

років.

Учасники клубу літатимуть в

українському небі до 10 липня. Зок�

рема спільно з українськими пілота�

ми уже здійснювали вильоти на

аеродромі “Київ” (Жуляни), а попе�

реду показові виступи над “Бельбе�

ком” (Севастополь). Також літаки

візьмуть участь у масштабній війсь�

ково�історичній реконструкції бою

Кримської війни 1853�1856 років на

Федюхіних висотах під Балаклавою

та пролетять над полем, де колись

тривали жорстокі бої

На території КПІ створять 
ІТ�парк
Міська влада разом із технічним університетом працюватимуть 
над спільними проектами

Днями у КПІ відбулася зустріч

ректора “КПІ” Михайла Згуров�

ського та заступника голови КМДА

Руслана Крамаренка, під час якої

обговорювали питання можливої

співпраці. Зокрема Руслан Крама�

ренко презентував проект створен�

ня ІТ�парку. Найкращим місцем для

якого, на думку заступника голови

КМДА, є саме територія навчально�

го закладу, де, фактично, готують

найбільшу кількість висококваліфі�

кованих айтішників.

Нагадаємо, як писав “Хрещатик”,

ідею створення ІТ�парку на конкурс

“СтратегіЯ” запропонував випус�

кник однієї з київських шкіл Мико�

ла Гілко. За задумом розробника, всі

доріжки у парку викладуть у формі

@ — комп’ютерного знаку елек�

тронної пошти, а також встановлять

скульптури людям, які найбільше

доклалися до прориву в інформацій�

ний світ — академіку, який заснував

Інститут кібернетики, Віктору

Глушкову, винахіднику і засновнику

компанії Apple Стіву Джобсу, засно�

внику корпорації Microsoft Біллу

Гейтсу та іншим. Неодмінною озна�

кою парку має стати Wi�Fi. Цікаво,

що уже є інвестори, які можуть взя�

ти участь у реалізації цього проекту.

“Ідея чудова, у нас є популярне

місце зустрічі студентів університе�

ту, своєрідний наш “гайд�парк”, де

можна розмістити ІТ�парк,— сказав

ректор НТУ “КПІ” академік НАН

України Михайло Згуровський.— У

нас є чимало розробок у сфері ЖКГ,

які можуть зацікавити Київ. Зокре�

ма у сфері очищення води, енерго�

збереження та утилізації побутових

відходів”.

Особливістю цих проектів є те, що

їх можна масштабувати і зробити

життєздатними як для селищ, так і

великих міст. Так, частину із них уже

успішно втілено в життя: скажімо, у

місті Алчевськ Луганської області

працює завод із очищення води. Пит�

на вода, яку він виробляє, відповідає

не лише нормам державних стандар�

тів України, але й вимогам Всесвіт�

ньої організації охорони здоров’я.

У КПІ, спільно із профільними

інститутами НАН України, створи�

ли унікальний гібридний екомобіль

з електро� та біодизельним двигу�

ном на базі серійного автомобілю

ГАЗ “СОБОЛЬ”. Як розповів профе�

сор, доктор технічних наук Степан

Кудря, транспортний засіб в умовах

міста може працювати на електротя�

зі. Фотобатарея, встановлена на даху

автівки, дозволяє отримувати додат�

кову енергію на протязі всього цик�

лу руху та стоянки машини, що та�

кож підвищує її міжзарядний пробіг.

Науковці навіть пропонували владі

створити технопарк таких еко�авто�

мобілів для потреб міста.

Руслан Крамаренко, у свою чергу,

запропонував науковцям вищого

навчального закладу долучитися до

розробки короткотермінових проек�

тів (розрахованих на три роки) у

рамках впровадження Стратегії роз�

витку Києва до 2025 року.

“Короткотермінові проекти, у

рамках Стратегії до 2025 року, на�

самперед мають стосуватися техніч�

ної модернізації міського господар�

ства. Це ваш профіль, і ми б хотіли

залучити ваших науковців до спіль�

ної роботи”,— зауважив Руслан

Крамаренко

Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Київсь а влада пропон є
облашт вати на території
Національно о технічно о
ніверситет У раїни “Ки-
ївсь ий політехнічний ін-
стит т” ІТ-пар . Ідея ство-
рення незвично о об’є та
б ла визнана однією із
ращих під час др о о
он рс інноваційних про-
е тів Страте іЯ. Водночас
найбільший технічний в з
раїни пропон є міст свої
розроб и для сфери жит-
лово- ом нально о оспо-
дарства.

На оглядових майданчиках демонструвалися 24 літаки:
один із кращих радянських винищувачів часів Другої

світової війни Як�3, найкращі американські
винищувачі того ж періоду P�51D "Мустанг", навчальні

літаки Королівських ВПС Великої Британії DH�82
"Тайгер Мот" та багато інших 

У КПІ, спільно із
профільними інститутами

НАН України, створили
унікальний гібридний

екомобіль з електро� та
біодизельним двигуном

на базі серійного
автомобілю ГАЗ "СОБОЛЬ" 

У КПІ відб лася з стріч ерівництва навчально о за лад та заст пни а олови
КМДА Р слана Крамарен а, під час я ої об оворювали питання можливої
співпраці

У рам ах спільно о раїнсь о-британсь о о війсь ово-історично о прое т віце-прем’єр-міністр У раїни Оле сандр Віл л
та член британсь ої оролівсь ої родини принц Май л Кентсь ий на території м зею авіації від рили пам’ятний зна
ви ляді дви на ле ендарно о АН-2
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно
правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск № 66 (1194)

П’ЯТНИЦЯ,
5 липня
2013 року

Про територіальне медичне об’єднання 
“ФТИЗІАТРІЯ” 

у місті Києві
Рішення Київської міської ради № 331/9388 від 22 травня 2013 року

Відповідно до статті 90 Цивільного кодексу України, пунктів 30, 32 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве само

врядування в Україні”, статей 1, 4, 7 Закону України “Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінниць

кій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві”, Закону України “Про протидію захворюванню на туберкульоз”, поста

нови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 року № 667 “Про Комплексні заходи боротьби з туберкульозом”, наказу Мініс

терства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року № 385 “Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікар

ських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я”, зареєстро

ваного в Міністерстві юстиції України за № 892/7180, та з метою оптимізації існуючої мережі лікувально
профілактичних закладів
у місті Києві, поліпшення матеріально
технічного забезпечення закладів охорони здоров’я та їх персоналу, підвищення ефектив

ності запровадження державних та регіональних програм у галузі охорони здоров’я Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Перейменувати Київський міський центральний протитуберку�
льозний диспансер у територіальне медичне об’єднання “ФТИЗІАТРІЯ”
у місті Києві.

2. До складу територіального медичного об’єднання “ФТИЗІАТРІЯ”
у місті Києві включити заклади охорони здоров’я, що засновані на ко�
мунальній власності територіальної громади міста Києва, відповідно
до додатка до цього рішення.

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

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

3.2. Затвердити Статут територіального медичного об’єднання

“ФТИЗІАТРІЯ”, погодивши його з постійною комісією Київської міської
ради з питань гуманітарної політики.

3.3. Привести у відповідність до цього рішення свої розпорядження.
4. Ввести мораторій на скорочення медичних працівників закладів

охорони здоров’я, про які йдеться в цьому рішенні, та відчуження або
перепрофілювання майна цих закладів.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко�
місію Київради з питань гуманітарної політики та постійну комісію Ки�
ївради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про територіальне медичне об’єднання 
“ПСИХІАТРІЯ” 

у місті Києві
Рішення Київської міської ради № 330/9387 від 22 травня 2013 року

Відповідно до статті 90 Цивільного кодексу України, пунктів 30, 32 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве само

врядування в Україні”, статей 1, 4, 7 Закону України “Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінниць

кій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві”, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року
№ 385 “Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з
фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 892/7180, та з метою
оптимізації існуючої мережі лікувально
профілактичних закладів у місті Києві, поліпшення матеріально
технічного забезпечення
закладів охорони здоров’я та їх персоналу, підвищення ефективності запровадження державних та регіональних програм у галу

зі охорони здоров’я Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Перейменувати Київську міську клінічну психоневрологічну лікар�
ню № 1 у територіальне медичне об’єднання “ПСИХІАТРІЯ” у місті Ки�
єві.

2. До складу територіального медичного об’єднання “ПСИХІАТРІЯ” у
місті Києві включити заклади охорони здоров’я, що засновані на кому�
нальній власності територіальної громади міста Києва, відповідно до
додатка до цього рішення.

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

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

3.2. Затвердити Статут територіального медичного об’єднання

“ПСИХІАТРІЯ”, погодивши його з постійною комісією Київської міської
ради з питань гуманітарної політики.

3.3. Привести у відповідність до цього рішення свої розпорядження.
4. Ввести мораторій на скорочення медичних працівників закладів

охорони здоров’я, про які йдеться в цьому рішенні, та відчуження або
перепрофілювання майна цих закладів.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко�
місію Київради з питань гуманітарної політики та постійну комісію Ки�
ївради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Додаток
до рішення Київради

від 22.05.2013 № 331/9388

Заклади охорони здоров’я, 
що засновані на комунальній власності 

територіальної громади міста Києва, 
які входять до складу територіального медичного об’єднання 

“ФТИЗІАТРІЯ” у місті Києві

1. Київський міський протитуберкульозний диспансер № 1.
2. Київська міська туберкульозна лікарня № 1 з диспансерним відділенням.
3. Київська міська туберкульозна лікарня № 2.
4. Київська міська дитяча клінічна туберкульозна лікарня.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Додаток
до рішення Київради

від 22 05.2013 № 330/9387

Заклади охорони здоров’я, 
що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва, 

які входять до складу територіального медичного об’єднання 
“ПСИХІАТРІЯ” у місті Києві

1. Київська міська психоневрологічна лікарня № 2.
2. Київська міська психоневрологічна лікарня № 3.
3. Київський міський психоневрологічний диспансер № 1.
4. Київський міський психоневрологічний диспансер № 2.
5. Київський міський психоневрологічний диспансер № 3.
6. Київський міський психоневрологічний диспансер № 4.
7. Київський міський психоневрологічний диспансер № 5.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега
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НОВИНИ УКРАЇНИ І СВІТУ
Хрещатик 5 липня 2013 року

Рада дозволила повертати бюджетні борги
векселями
Верховна Рада 4 липня хвалила за онопрое т № 2290а "Про вне-

сення змін до За он У раїни "Про Державний бюджет У раїни на 2013
рі " (щодо рестр т ризації бюджетної забор ованості). До мент,
я ий під от вав член фра ції Партії ре іонів Валерій Омельчен о, під-
тримали 244 народних деп татів. Зо рема новою статтею 22 Кабмін
надається право рестр т р вати фа тичн бюджетн забор ованість
за визначеними ним видат ами держбюджет , що вини ли станом на
1 січня 2013 ро , шляхом видачі фінансових азначейсь их ве селів
стро ом обі до 5-ти ро ів з дохідністю на рівні 5 %. Та ож за допо-
мо ою та их ве селів ор ани, що здійснюють азначейсь е обсл ов -
вання бюджетних оштів, за заявою платни ів подат ів змож ть вида-
вати їм с ми бюджетно о відш од вання ПДВ

Опубліковано "путівник" з ЗВТ між ЄС 
та Україною
Представництво Європейсь о о Союз в У раїні разом з вітчизняни-

ми Міністерством за ордонних справ та Міністерством е ономічно о
розвит і тор івлі оп блі вали раїнсь версію п тівни а щодо по-
либленої та всеохоплюючої зони вільної тор івлі між ЄС та нашою дер-
жавою. Представництво ЄС в У раїні, на сайті я о о розміщено до -
мент, зазначає, що ця брош ра ґр нт ється на реальних розділах від-
повідних частин У оди про асоціацію. Вона зроз мілий спосіб пояс-
нює зміст цих розділів, а та ож значення різних понять (напри лад,
"правило місця походження"). Брош ра націлена на те, аби дати чита-
чам належне роз міння зміст У оди про асоціацію та надати фа тичн
та зроз міл інформацію про рез льтати пере оворів між ЄС та У ра-
їною щодо майб тньої по либленої та всеохоплюючої зони вільної тор-
івлі. Ця У ода надає ефе тивні інстр менти та можливості для У раїни
модерніз вати свою е ономі та по либити тор овельні відносини з
ЄС, я ий є одним із лючових тор овельних партнерів нашої раїни

Українців звільнили від податку на нерухомість
Верховна Рада внесла зміни до ст. 265 Подат ово о оде с щодо

об'є тів житлової нер хомості, я ими передбачається, що для всіх фіз-
осіб 2013 році подато на нер хоме майно, відмінне від земельної ді-
лян и, нарахов ватися та сплач ватися не б де зв’яз з тим, що по-
трібен час на форм вання реєстр йо о платни ів. До ментом вста-
новлено не оподат ов вати подат ом на нер хоме майно, відмінне від
земельної ділян и, об'є ти житлової нер хомості, я і належать прийом-
ним сім'ям, сім'ям опі нів, пі л вальни ів дітей, я их вихов ється
троє та більше дітей, а та ож об'є ти житлової нер хомості, я і нале-
жать дітям-сиротам і дітям, позбавленим бать івсь о о пі л вання, та
особам із їх числа, але не більше одно о та о о об'є та на дитин .
Піль и зі сплати подат не надаються на об'є ти оподат вання, що
ви ористов ються їх власни ами з метою одержання доходів (здають-
ся в оренд , лізин , ви ористов ються підприємниць ій діяльності).
За оном пере лян то розмір житлової площі, на я ий б д ть надава-

тися піль и. Отже, став и подат для фізичних осіб встановлюються
та их розмірах:
— не більше 1 % від мінімальної заробітної плати за 1 в. м — для
вартири/ вартир, житлова площа я их не перевищ є 240 в. метрів,
або житлово о б дин /б дин ів, житлова площа я их не перевищ є
500 в. метрів;
— 2,7 % для вартири/ вартир, житлова площа я их перевищ є 240
в. метрів, або житлово о б дин /б дин ів, житлова площа я их пере-
вищ є 500 в. метрів;
— 1 % для різних видів об'є тів житлової нер хомості, що переб ва-

ють власності одно о платни а подат , с марна житлова площа я их
не перевищ є 740 в. метрів;
— 2,7 % для різних видів об'є тів житлової нер хомості, що переб -

вають власності одно о платни а подат , с марна житлова площа
я их перевищ є 740 в. метрів.
Тобто піль а на сплат подат б де застосов ватися до с пної

житлової площі об'є тів житлової нер хомості, що належить платни ам
подат , незалежно від іль ості та их об'є тів

Держфінінспекція відшкодувала втрат 
на 28 млн грн
Фахівці Держфінінспе ції м. Києві протя ом 6 місяців 2013 ро за-

безпечили с нення пор шень, що призвели до втрат на с м майже
28 млн рн, з я их ом нальній сфері — на с м майже 11 млн рн.
Я повідомили "Хрещати " прес-сл жбі відомства, за матеріалами
проведених онтрольних заходів ерівни и місцевих ор анів влади, під-
приємств, станов та ор анізацій прийняли 104 правлінсь і рішення, а
правоохоронні ор ани розпочали 37 дос дових розслід вань. За вчи-
нені фінансові пор шення 176 посадових осіб б ло притя н то до ад-
міністративної відповідальності, 8 — до матеріальної, 60 осіб (вдвічі
більше мин лорічно о) звільнено із займаних посад. Для відш од ван-
ня пор шень до 24 об'є тів б ло застосовано фінансові сан ції ви ля-
ді з пинення операцій з бюджетними оштами, а 9 розпорядни ам бю-
джетних оштів зменшено бюджетні призначення. Та ож направлено
до с д 40 прото олів про пор шення бюджетно о за онодавства та
за онодавства про за півлю. Крім то о, Держфінінспе ція ініціювала
36 позовів перед ор анами про рат ри, об'є том онтролю або йо о
ор аном правління, іншим державним ор аном, 70 матеріалів ревізій
направлено до правоохоронних ор анів. До с д пред'явлено 33 с до-
ві позови на за альн с м 75 млн рн. З метою запобі ання та проти-
дії ле алізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до
Державної сл жби фінансово о моніторин направлено інформації
про виявлені фінансові операції, що підля ають фінансовом моніто-
рин , на с м майже 58 млн рн

Українці тримають "під матрацами" 
60 млрд грн
В У раїні величезна с ма рошей знаходиться поза бан івсь ою сис-

темою через недостатню довір населення бан ам. Про це заявив ви-
онавчий дире тор Незалежної асоціації бан ів У раїни Сер ій Маме-
дов, інформ є "У рінформ". "Більшість раїнців — 44 % — не є в лад-
ни ами бан ів. На р ах населення переб ває від 40 до 60 млрд рн —
це величезні с ми поза бан івсь ою системою",— зазначив Мамедов.
Я по аз ють рез льтати дослідження, проведено о омпанією GfK на
замовлення НАБУ, респонденти в рошових питаннях довіряють пер-
ш чер членам сім'ї — 37,7 %, др зям і оле ам довіряють 20,7 %, а
от співробітни ам бан ів — лише 7,4 % раїнців. За словами дире то-
ра KfW бюро Києві Г ннара Вельцхольца, я що порівнювати У раїн й
Німеччин , то в останній — д же висо ий рівень довіри до бан ів. "Фі-
нансова рамотність д же важлива для розвит с спільства. Німеччина
є більше раїною в ладни ів, ніж інвесторів: 60 % німців ре лярно роб-
лять заощадження і постійно е ономлять, на відмін від раїнців",—
під реслив він. З ідно з дослідженням, лише 30 % раїнців нама ають-
ся ре лярно від ладати роші, при цьом 64 % від ладають менше 550
рн на місяць, і тіль и 5 % — понад 1,1 тис. рн. Опит вання та ож по-
азало, що 31 % ромадян ці авиться інформацією ЗМІ щодо рошей
та їх заощадження, 17 % важно присл хаються до то о, що на цю тем
оворять е сперти бан івсь ої сфери, а 20 % раїнців зізналися, що
знають про дост пні способи заощаджень недостатньо. Переважна
більшість наших спів ромадян (69 %) висловила заці авленість підви-
щенні рівня своєї фінансової та е ономічної обізнаності

Шахраї "маскуються" під кредитні спілки
Фінансовий е сперт, радни олови Держінспе ції з питань захист

прав споживачів Михайло Стрельни ов заявив, що під мас ою редит-
них спіло в У раїні часто діють шахраї, передають "У раїнсь і новини".
Вийти з цієї сит ації, на йо о д м , можна через перетворення ре-
дитних спіло в ооперативні бан и. "Та повелося, що, мас ючись під
редитні спіл и, в У раїні розвелося безліч с мнівних фірм, я і пропо-
н ють, з одно о бо , ле і пози и, а з іншо о — видають під величез-
ні відсот и депозити. Завдя и аз овій фінансовій без рамотності на-

селення ці фірми рост ть і процвітають",— зазначив він. З йо о слів,
відрізнити їх можна за низ ою озна . Зо рема в них відс тні виплата
дивідендів для членів, а та ож вст пні та пайові внес и, а дохід спря-
мов ється до становчо о фонд , я ий є власністю товариства, а не
членів тощо. У зв'яз з цим Стрельни ов вважає ло ічною ініціатив
влади реформ вати рино редитних спіло . "Я підтрим ю ініціатив
Нацбан обмежити редитні спіл и в прийомі депозитів, залишивши
цю ф н цію за бан івсь ою системою, а та ож реформ вавши ці стр -
т ри в ооперативні бан и. Хоч на адати, що сьо одні в бан івсь ій
системі існ є можливість створювати ре іональні ооперативні бан и.
Їх перева а порівняно з тими ж редитними спіл ами в том , що вони
знаходяться на більш висо ом професійном рівні, та ще й під на ля-
дом НБУ. А це ще один плюс для захищеності в ладни ів",— додав
е сперт. Крім то о, додат овими перева ами перетворення редитних
спіло в ооперативні бан и, на йо о д м , є те, що в лади в останніх
б д ть забезпеч ватися державою через Фонд арант вання в ладів
фізичних осіб. Я повідомлялось, НБУ розробив за онопрое т, я ий
дозволить йом отримати онтроль над редитними спіл ами з апіта-
лом понад 12 млн рн, тоді я менші союзи позб д ться права зал ча-
ти депозити. Після цьо о союзи, я і хоч ть продовжити зал чення де-
позитів, зобов'язані протя ом шести місяців реор аніз ватися місце-
ві ооперативні бан и

"Врадіївське зґвалтування" сколихнуло світ
Резонансні події, що відб лися останніми днями смт. Врадіїв а Ми-
олаївсь ої області, с олихн ли не лише У раїн . Інформація про а ції
протест в селищі, я і відб лися після жорсто о о зґвалт вання 29-річ-
ної Ірини Краш ової двома міліціонерами і є ерем, потрапила навіть на
сторін и The Washington Post. Наразі стан жертви врадіївсь их ґвалтів-
ни ів — середньої тяж ості, вона потрох од ж є. "Стан пацієнт и се-
редньої тяж ості. Її стан поліпш ється. Вона самостійно їсть, перес ває-
ться. Рани ояться",— повідомив лі ар-нейрохір р Ми олаївсь ої лі ар-
ні швид ої медичної допомо и Андрій Латій, передає "У рінформ". Ра-
зом з тим він не став робити про нозів на майб тнє, адже травма оло-
ви непередбач вана — вона може датися взна и і через тривалий час.
На адаємо: зґвалтован і побит Ірин знайшли односельці 27 черв-

ня. У ніч з 1 на 2 липня жителі Врадіїв и, об рені зґвалт ванням одно-
сельчан и, шт рм вали райвідділ міліції. Вони зламали ворота, за ида-
ли адмінб дівлю амінням і побили с ло. За цим фа том міліція від ри-
ла провадження. 2 липня, після напад на дільницю міліції, міністр вн т-
рішніх справ Віталій Захарчен о с н в із обійманої посади начальни-
а УМВД У раїни в Ми олаївсь ій області та ерівни а Врадіївсь о о
райвідділ міліції. Крім то о, на азом енпро рора У раїни Ві тора
Пшон и звільнено з посади про рора Врадіївсь о о район Ми олаїв-
сь ої області Сер ія Мочал а. Трьох ривдни ів дівчини — двох місце-
вих міліціонерів i є еря — заарештовано. Розслід ванням справи зай-
мається про рат ра області. Та ож перевіряються злочини мин лих
ро ів, с оєні Врадіївці

У Єгипті — військовий переворот
У Є ипті с лав прися тимчасовий лава держави Адлі Манс р, о-

лова Констит ційно о с д , я о о війсь ові поставили на чолі держави
замість заарештовано о президента Мохаммеда М рсі. Адлі Манс р
с лав прися приміщенні Вищо о онстит ційно о с д на церемо-
нії, я транслювало державне телебачення, передає ВВС. Манс р б -
де тимчасовим президентом до нових виборів, дата я их ще не при-
значена. Війсь ові о олосили про зміщення М рсі після ба атотисячних
мітин ів протест проти йо о правління, я і не вщ хали іль а днів по-
спіль. За непідтвердженими даними, затримано всіх йо о соратни ів з
р х "Брати-м с льмани". Офіційний представни "Братів-м с льман"
Гехад Хаддад с азав ВВС, що М рсі переб ває під домашнім арештом
і що війсь ові затримали всю оманд президента. За іншими даними,
М рсі трим ють під арештом на війсь овій базі — цю версію оприлюд-
нило є ипетсь е державне інформаційне а ентство MENA. Серед за-
триманих — бать о Гехада Хаддада, радни М рсі Ессам Хаддад, а та-
ож лідер політично о рила "Братів-м с льман" Саад Кататні
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 5 липня 2013 року

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 31 березня 2011 року № 100/5487 

“Про Програму приватизації комунального майна 
територіальної громади міста Києва 

на 2011—2012 роки”
Рішення Київської міської ради № 391/9448 від 22 травня 2013 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини шостої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра&
їні”, з метою забезпечення запланованих надходжень до бюджету міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до додатка 1 до рішення Київської міської ради від 31 березня 2011 року № 100/5487 “Про Програму приватизації комунального майна
територіальної громади міста Києва на 2011—2012 роки” такі зміни:

1.1. Позицію 72 розділу “Перелік об’єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають при#
ватизації шляхом викупу”:

виключити.
1.2. Позицію 230 розділу “Перелік об’єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають

приватизації шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом”:

виключити.
1.3. Позицію 9 розділу “Перелік об’єктів групи Д (об’єктів незавершеного будівництва), що перебувають у комунальній власності територіальної гро#

мади міста Києва та підлягають приватизації шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом”:

викласти в такій редакції:

2. Доповнити додаток 1 до рішення Київської міської ради від 31 березня 2011 року № 100/5487 “Про Програму приватизації комунального майна
територіальної громади міста Києва на 2011—2012 роки” переліком об’єктів згідно з додатком до цього рішення.

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

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 22.05.2013 № 391/9448

Доповнення до додатка 1 до рішення Київської міської ради 
від 31 березня 2011 року № 100/5487 

“Про Програму приватизації комунального майна 
територіальної громади міста Києва на 2011—2012 роки”

1. Доповнити перелік об’єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації
шляхом викупу, новими позиціями такого змісту:

9 Об’єкт незавершеного будівництва м. Київ, Столичне шосе, 29 км, літ. 23

9 Об’єкт незавершеного будівництва м. Київ, Столичне шосе, 29 км, літ. 2"з

72 Нежилий будинок ТОВ
“Титан"інвест”

м. Київ, вул. Боричів Тік, 20/4 212,10

230 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Городецького, 11"б 49,8

№ п/п Назва об'єкта Адреса об'єкта Площа, кв. м Примітки

1 2 3 4 5
Група "А", аукціон

261 Нежилий будинок м. Київ, вул. Ракетна, 8, літ. "А" 1116,3

262 Нежилий будинок м. Київ, вул. Боричів Тік, 20/4 212,10

263 Нежилий будинок м. Київ, пров. Руднєва, 11 а, літ. "А" 766,1

264 Нежитлові будівлі м. Київ, вул. Прирічна, 2:

" літ. "А"

" літ. "Б"

" літ. "В"

" літ. "Г"

" літ. "Д" 

89,6

28,1

25,5

30,1

274,9

265 Нежитлове приміщення м. Київ, вул. Костянтинівська, 20/14, 
літ. "А"

38,6

150 Нежилі будівлі Компанія "Хенсфорд
Імпекс ЛЛП"

м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 10:

" літ. "А"

" літ. "Б"

" літ. "В"

" літ. "Г"

" літ. "Д"

897,1

101,1

9,9

9,1

29,5

151 Нежилі приміщення ЗАТ "НВКП "Літа" м. Київ, пров. Виноградний, 1/11, літ. "А" 77,3

152 Нежиле приміщення ФОП Сова С. Г. м. Київ, вул. Костянтинівська, 32, літ. "А" 61,9

153 Нежила будівля ТОВ "Рондо" м. Київ, вул. Сирецька, 25, літ. "Є" 162,2

154 Нежила будівля ФОП Адаменко О. С. м. Київ, вул. Лайоша Гавро, 9"к, літ. "А" 21,4

155 Нежилі приміщення ПП "Мандрівник"
клуб"

м. Київ, вул. Велика Житомирська, 15,
літ."А"

157,0

N п/п Назва об'єкта Адреса об'єкта Площа, кв. м Примітки

1 2 3 4 5

Група "А", викуп

147 Нежилі приміщення ТОВ "Галеас" м. Київ, просп. 40"річчя Жовтня, 106/2,
літ. "А"

49,4

148 Нежилі приміщення ПП "Агентство
"Інтервест"

м. Київ, вул. Артема, 79 35,8

149 Нежилі приміщення ТОВ "Свіжі овочі та
фрукти"

м. Київ, пров. Кутузова, 3, літ."А" 29,5

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

2. Доповнити перелік об'єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації
шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом, новими позиціями такого змісту:

Про питання діяльності поліклініки № 2 
Святошинського району м. Києва

Рішення Київської міської ради № 334/9391 від 22 травня 2013 року
Відповідно до статей 104, 105, 106, 107, 108 Цивільного кодексу України, статей 59, 78, 137 Господарського кодексу України, пунк&

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

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати поліклініку № 2 Святошинського району м. Києва
шляхом перетворення її в комунальне некомерційне підприємство
“Центр первинної медико#санітарної допомоги № 3” Святошинського
району м. Києва та віднести його до сфери управління Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації.

2. Встановити, що комунальне некомерційне підприємство “Центр
первинної медико#санітарної допомоги № 3” Святошинського району
м. Києва є правонаступником усіх прав та обов’язків реорганізованої
відповідно до пункту 1 цього рішення поліклініки № 2 Святошинського
району м. Києва.

3. Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації:
3.1. Здійснити в установленому порядку організаційно#правові за#

ходи щодо виконання цього рішення.
3.2. Створити комісію з реорганізації поліклініки № 2 Святошин#

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

“Центр первинної медико#санітарної допомоги № 3” Святошинського

району м. Києва на праві оперативного управління майно реорганізо#
ваної поліклініки № 2 Святошинського району м. Києва.

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

4.1. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства
“Центр первинної медико#санітарної допомоги № 3” Святошинського
району м. Києва.

4.2. Привести у відповідність до цього рішення свої розпоряджен#
ня.

5. Ввести мораторій на скорочення медичних працівників закладів
охорони здоров’я, про які йдеться в цьому рішенні, та відчуження або
перепрофілювання майна цих закладів.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко#
місію Київради з питань гуманітарної політики та постійну комісію Ки#
ївради з питань власності.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про припинення Київській міській раді 
Товариства винахідників та раціоналізаторів України 

права користування земельною ділянкою 
на вул. Луначарського у Дніпровському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 294/9351 від 18 квітня 2013 року

З метою впорядкування земельних відносин у місті Києві, зважаючи на те, що рішенням Київської міської ради від 17.06.99
№ 284/385 визнано таким, що втратило чинність, пункт 2 рішення Київської міської ради народних депутатів від 01.07.93 № 7 “Про
надання та вилучення земельних ділянок та погодження місця розташування об’єктів”, на підставі якого між Київською міською
радою народних депутатів та Київською міською радою Товариства винахідників і раціоналізаторів України укладено договір на
право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) від 29.07.94 № 2(66&5&00002) для будівництва будинку
техніки в складі громадського Лівобережного центру, відповідно до статті 9, пункту “д” статті 141 Земельного кодексу України,
пункту 34 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про оренду землі” та враховуючи
листи Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.09.2012 № 1&12/39&5084/4 та державної податкової ін&
спекції у Дніпровському районі м. Києва Державної податкової служби від 30.10.2012 № 13180/10/15&511, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити Київській міській раді Товариства винахідників і раціона#
лізаторів України право тимчасового користування земельною ділянкою
площею 0,6895 га на вул. Луначарського у Дніпровському районі м. Ки#
єва, право користування якою посвідчено договором на право тимчасово#
го користування землею (в тому числі на умовах оренди) від 29.07.94
№ 2(66#5#00002), і віднести її до земель запасу житлової і громадської за#
будови (справа № А#20509).

2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) проінформувати
Київську міську раду Товариства винахідників і раціоналізаторів України
про прийняття цього рішення.

3. Рекомендувати державній податковій інспекції у Дніпровському
районі м. Києва Державної податкової служби звернутися до суду з позо#
вом до Київської міської ради Товариства винахідників і раціоналізаторів
України про стягнення заборгованості перед бюджетом по договору на
право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди)
від 29.07.94 № 2(66#5#00002).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про затвердження детального плану території 
комплексної забудови з об’єктами житлового, громадського, 

адміністративного, науково&виробничого 
та промислового призначення, об’єктами соціальної інфраструктури 

та паркінгами на земельній ділянці на вул. Пономарьова, 1&а 
у Святошинському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 193/9250 від 18 квітня 2013 року

Відповідно до статті 19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” та законів України “Про місцеве самовряду&
вання в Україні”, “Про столицю України — місто&герой Київ”, постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2012 року № 1014 “Де&
які питання підготовки до реалізації національного проекту “Технополіс” — створення інфраструктури інноваційного розвитку та
високих технологій” і його складових”, рішення Київської міської ради від 29.11.2012 № 511/8795 “Про розроблення детального пла&
ну території комплексної забудови з об’єктами житлового, громадського, адміністративного, науково&виробничого та промисло&
вого призначення, об’єктами соціальної інфраструктури та паркінгами на земельній ділянці на вул. Пономарьова, 1&а у Святошин&
ському районі м. Києва” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити детальний план території комплексної забудови з об’єк#
тами житлового, громадського, адміністративного, науково#виробничого
та промислового призначення, об’єктами соціальної інфраструктури та
паркінгами на земельній ділянці на вул. Пономарьова, 1#а у Святошин#
ському районі м. Києва відповідно до основних положень та техніко#еко#
номічних показників, що додаються, як основу планувальної організації та
функціонального зонування території, розташування червоних ліній ву#
лиць і доріг, граничної поверховості та щільності забудови, подальшого

розроблення проектної документації та прийняття рішень щодо розмі#
щення об’єктів містобудування.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі#
сію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітекту#
ри.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про дозвіл 
Оболонській районній в місті Києві 

державній адміністрації на здійснення виплат 
по заборгованості Оболонської районної у м. Києві ради, 

що перебуває у процесі ліквідації
Рішення Київської міської ради № 103/9160 від 17 квітня 2013 року

Відповідно до статей 38, 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 29
грудня 2011 року № 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012 рік”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 30 вересня 2010 року № 787 “Про організаційно&правові заходи, пов’язані з вико&
нанням рішення Київської міської ради від 09.09.2010 № 7/4819 “Про питання організації управління районами в місті Києві” та
враховуючи клопотання комісії з припинення Оболонської районної у м. Києві ради від 25 вересня 2012 року № 17/р, Київська місь&
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити Оболонській районній в місті Києві державній адміністра#
ції здійснити виплати вихідної допомоги звільненому працівнику та Пен#
сійному фонду України по заборгованості Оболонської районної у м. Ки#
єві ради, що перебуває у процесі ліквідації, згідно з додатком до цього рі#
шення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі#
сію Київської міської ради з питань бюджету та соціально#економічного
розвитку.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 17.04.2013 № 103/9160

Перелік 
працівників, юридичних осіб, 

яким Оболонській районній в місті Києві 
державній адміністрації 

дозволено здійснити виплати

№
п/п

П. І. Б. Нарахування (грн.) КЕКВ

1. Демченко Людмила Володимирівна 1151,30 1111

2. Управління Пенсійного фонду України в
Оболонському районі м. Києва

1725,36 1111

3. Управління Пенсійного фонду України в
Оболонському районі м. Києва

263,32 1120

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 5 липня 2013 року

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 07 грудня 2012 року № 2186 
“Про передачу функцій замовника будівництва об’єктів 

від Комунального підприємства “Інженерний центр” 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

до Комунального підприємства 
“Дирекція з капітального будівництва 

та реконструкції “Київбудреконструкція”
Розпорядження № 355 від 19 березня 2013 року

Відповідно до підпункту 1 пункту “а” частини першої статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону
України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік, затвер&
дженої рішенням Київської міської ради від 08 лютого 2013 року № 2/9059, на виконання доручення прем’єр&міністра України від
01 серпня 2012 року № 30095/2/1&12 та враховуючи звернення Комунального підприємства “Дирекція з капітального будівництва
та реконструкції “Київбудреконструкція” від 10 грудня 2012 року № 162/1&12 та товариства з обмеженою відповідальністю “ТМО
“Ліко&Холдінг” від 30 листопада 2012 року № 821, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 грудня
2012 року № 2186 “Про передачу функцій замовника будівництва об’#
єктів від Комунального підприємства “Інженерний центр” виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра#
ції) до Комунального підприємства “Дирекція з капітального будівниц#
тва та реконструкції “Київбудреконструкція”:

1.1. Пункт 3 розпорядження викласти в редакції:
“3. Комунальному підприємству “Дирекція з капітального будівниц#

тва та реконструкції “Київбудреконструкція” здійснити часткову пере#
дачу функцій замовника за об’єктом: каналізаційний колектор на вул.
Ломоносова та вул. Мейтуса в Голосіївському районі м. Києва товари#
ству з обмеженою відповідальністю “ТМО “Ліко#Холдінг”, уклавши від#
повідну угоду”.

1.2. Доповнити розпорядження новими пунктами 4–7:
4. Комунальному підприємству “Дирекція з капітального будівниц#

тва та реконструкції “Київбудреконструкція” спільно з товариством з
обмеженою відповідальністю “ТМО “Ліко#Холдінг” згідно з розробле#
ною та затвердженою в установленому порядку проектно#кошторис#
ною документацією за умови виконання цього розпорядження здійсни#
ти будівництво каналізаційного колектора на вул. Ломоносова та вул.
Мейтуса в Голосіївському районі м. Києва за рахунок власних коштів
товариства з обмеженою відповідальністю “ТМО “Ліко#Холдінг”.

5. Комунальному підприємству “Дирекція з капітального будівниц#
тва та реконструкції “Київбудреконструкція” забезпечити виконання
функції технагляду з будівництва каналізаційного колектора на вул.
Ломоносова та вул. Мейтуса в Голосіївському районі м. Києва.

6. Товариству з обмеженою відповідальністю “ТМО “Ліко#Холдінг”:
6.1. Роботи, зазначені у пункті 3 цього розпорядження, виконувати

згідно з Правилами благоустрою м. Києва, затвердженими рішенням
Київської міської ради від 25 грудня 2008 № 1051/1051 та відповідно
до графіка виконання робіт.

6.2. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо
порядку виконання будівельних робіт.

6.3 Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему
організації дорожнього руху на період виконання робіт, зазначених у
пункті 1 цього розпорядження.

6.4. Забезпечити безпеку дорожнього руху та безпечний прохід пі#
шоходів і проїзд транспортних засобів спеціального призначення шля#
хом встановлення відповідних дорожніх знаків, огородження місць ро#
боти, освітлення, сигнальних ліхтарів у місцях виконання робіт протя#
гом усього періоду виконання робіт.

6.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзної частини за
типом існуючого на повну ширину проїзної частини по всій довжині
розриття, а тротуарів – за типом існуючого на ділянці в межах розрит#
тя та забезпечити передачу за актами комунальному підприємству
“Шляхово#експлуатаційне управління по ремонту та утриманню авто#
мобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району м. Києва”,

6.6. Після завершення робіт з будівництва каналізаційного колекто#
ра на вул. Ломоносова та вул. Мейтуса в Голосіївському районі м. Ки#
єва витрати з будівництва об’єкта передати до комунальної власності
територіальної громади міста Києва.

7. Департаменту житлово#комунальної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра#
ції) надати пропозиції щодо внесення змін до Програми економічного
і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 08 лютого 2013 року № 2/9059”.

1.3. Пункти 4 та 5 розпорядження вважати відповідно пунктами 8 
та 9.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за#
ступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про будівництво та реконструкцію 
другої черги Кільцевої дороги для електропоїздів 

з підходами&під’їздами до платформ 
у м. Києві

Розпорядження № 337 від 18 березня 2013 року

Відповідно до частини З статті 7 Закону України “Про залізничний транспорт”, частин 4, 5 статті 5 Закону України “Про транс&
порт”, з метою поліпшення транспортного обслуговування жителів міста, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити розробку проектно#кошторисної документації і виконати
роботи з будівництва та реконструкції другої черги Кільцевої дороги для
електропоїздів з підходами#під’їздами до платформ у м. Києві на станці#
ях/платформах “Протасів Яр” та “Київська#Русанівка”, передбачивши бу#
дівництво та реконструкцію підходів і під’їздів, реконструкцію залізничних
платформ, облаштування квиткових кас, побутових приміщень, інженер#
не забезпечення та заходи із зарежимлення платформ (у разі необхідно#
сті).

3. Встановити, що функції замовника проектування, будівництва та ре#
конструкції залізничних станцій/платформ “Протасів Яр” та “Київська#Ру#
санівка” у складі проекту “Будівництво та реконструкція другої черги Кіль#
цевої дороги для електропоїздів з підходами#під’їздами до платформ у м.
Києві” буде виконувати комунальне підприємство “Київпастранс” (далі —
КП “Київпастранс”).

4. КП “Київпастранс”:
4.1. Забезпечити розробку і затвердження у встановленому порядку

проектно#кошторисної документації на реконструкцію та будівництво об’#
єктів, зазначених в пункті 2 цього розпорядження.

4.2. Вирішити питання відведення земельних ділянок, зазначених у
пункті 2 цього розпорядження у встановленому порядку.

5. Просити Державне територіально#галузеве об’єднання “Південно#
Західна залізниця” (далі — ДТГО “Південно#Західна залізниця”) у встанов#
леному порядку погодити КП “Київпастранс” виконання будівельних робіт

на земельних ділянках, що перебувають у користуванні ДТГО “Південно#
Західна залізниця”.

6. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Ки#
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у встанов#
леному порядку подати до Департаменту економіки та інвестицій вико#
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі#
ністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт із проектування,
будівництва та реконструкції залізничних станцій/платформ “Протасів Яр”
та “Київська#Русанівка” у складі проекту “Будівництво та реконструкція
другої черги Кільцевої дороги для електропоїздів з підходами#під’їздами
до платформ у м. Києві” до програм економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2013 та наступні роки.

7. Під час укладання замовником договору підряду на будівництво, ре#
конструкцію об’єкта обов’язково передбачити умови надання підрядни#
ком гарантії якості виконання робіт та встановити гарантійні строки екс#
плуатації об’єкта.

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

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

Голова О. Попов

Про затвердження 
Загальної методики визначення базового рівня 

теплоспоживання бюджетних закладів 
міста Києва

Розпорядження № 324 від 18 березня 2013 року

Відповідно до підпунктів 2, 3, 5 пункту “а” статті 27, підпунктів 1, 5 пункту “а” статті 30 Закону України “Про місцеве самовряду&
вання в Україні”, статті 13 Закону України “Про теплопостачання”, пунктів “в”, “г” статті 3 Закону України “Про енергозбережен&
ня”, КТМ 204 України 244&94 “Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та гро&
мадських споруд, а також на господарсько&побутові потреби в Україні”, затверджених наказом Державного комітету України з пи&
тань житлово&комунального господарства України від 14 грудня 1993 року, Міжгалузевих норм споживання електричної та тепло&
вої енергії для установ і організацій бюджетної сфери України, затверджених наказом Державного комітету України з енергозбе&
реження від 25 жовтня 1999 року № 91, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17 березня 2000 року за № 175/4396, ДСТУ
2339&94 “Енергозбереження. Основні положення”, ДСТУ 2420&94 “Енергоощадність. Терміни та визначення”, ДСТУ 3755&98 “Енер&
гозбереження. Номенклатура показників енергоефективності та порядок їхнього внесення у нормативну документацію”, ДСТУ
2155&93 “Енергозбереження. Методи визначення економічної ефективності заходів по енергозбереженню”, з метою реалізації
державної політики у сфері енергозбереження та створення економічних і організаційних умов для ефективного використання та
економії теплової енергії та гарячої води в бюджетних закладах міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Загальну методику визначення базового рівня тепло#
споживання бюджетних закладів міста Києва, що додається.

2. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, Департаменту охоро#
ни здоров’я, Департаменту культури та Департаменту соціальної політики
протягом місяця з дня видання цього розпорядження надати комунально#
му підприємству “Група впровадження проекту з енергозбереження в ад#
міністративних і громадських будівлях м. Києва” затверджену пооб’єкто#
ву інформацію для розрахунку базових рівнів теплоспоживання бюджет#
ними закладами міста Києва.

3. Комунальному підприємству “Група впровадження проекту з енерго#

збереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва” розра#
хувати базові рівні теплоспоживання бюджетними закладами міста Києва.

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов’язків забезпечити висвітлення в засобах масової ін#
формації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на пер#
шого заступника голови Київської міської державної адміністрації Ма#
зурчака О. В.

Голова О. Попов

Про розробку Концепції збереження 
та реабілітації історичного середовища 

“Київ самобутній” 
на Подолі та Дніпровських схилах
Розпорядження № 320 від 15 березня 2013 року

Керуючись законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто&герой Київ”, “Про бла&
гоустрій населених пунктів”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, з метою збереження історичного ареалу міста Києва, йо&
го культурної та історичної спадщини, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Розробити Концепцію збереження та реабілітації історичного сере#
довища “Київ самобутній” на Подолі та Дніпровських схилах (перший
етап — Схема транспортно#пішохідного руху на території Державного іс#
торико#архітектурного заповідника “Стародавній Київ”).

2. Визначити Департамент містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
замовником розробки Концепції збереження та реабілітації історичного
середовища “Київ самобутній” на Подолі та Дніпровських схилах.

3. Роботи, зазначені у пункті 1 цього розпорядження, здійснити за ра#
хунок коштів, передбачених Програмою соціально#економічного розвитку
м. Києва на 2013 рік, інших джерел, передбачених законодавством.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ#
ників голови Київської міської державної адміністрації відповідно до роз#
поділу обов’язків.

Голова О. Попов

Про заходи щодо наповнення бюджету м. Києва, 
економного і раціонального використання бюджетних коштів 

та посилення фінансово&бюджетної дисципліни 
у 2013 році

Розпорядження № 254 від 27 лютого 2013 року

Відповідно до статті 119 Конституції України, статей 2, 6, 13, 18, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, поста&
нови Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 року № 943 “Про економію державних коштів”, на виконання пункту 5 прото&
колу № 8 засідання Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року, з метою збільшення надходжень до бюджету м. Києва, еко&
номного та раціонального використання бюджетних коштів:

1. Затвердити План заходів щодо наповнення бюджету м. Києва, еко#
номного і раціонального використання бюджетних коштів та посилення
фінансово#бюджетної дисципліни у 2013 році, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), головам район#
них в місті Києві державних адміністрацій забезпечити безумовне вико#
нання затвердженого Плану заходів та інформування за результатами ро#
боти Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) щомісяця до 12 числа

3. Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) забезпечити щомісяця до 20
числа інформування голови Київської міської державної адміністрації про
виконання Плану заходів.

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

Голова О. Попов

Про затвердження змін до складу 
відповідальних осіб за проведення демонтажів 

самовільно встановлених тимчасових споруд (МАФів) 
в районах міста Києва

Розпорядження № 920 від 11 червня 2013 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунктів”, підпункту 13.3.1
пункту 13.3 Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051,
з метою належного контролю та координації дій за проведенням демонтажів самовільно встановлених тимчасових споруд (МА&
Фів) в районах міста Києва та у зв’язку з кадровими змінами, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до складу відповідальних осіб за проведення
демонтажів самовільно встановлених тимчасових споруд (МАФів) в
районах міста Києва, затвердженого розпорядженням виконавчого ор#
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 18 березня 2013 року № 346, виклавши його у редакції, що додає#
ться.

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації

згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення
змісту цього розпорядження в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на пер#
шого заступника голови Київської міської державної адміністрації Го#
лубченка А. К.

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

від 18 березня 2013 року № 346
(у редакції розпорядження виконавчого

органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

11.06.2013 № 920 )

Склад 
відповідальних осіб 

за проведення демонтажів самовільно встановлених 
тимчасових споруд (МАФів) в районах 

міста Києва

Блохов Сергій Володимирович заступник голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Дейнега Ольга Петрівна в. о. першого заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Іващенко Анатолій Васильович заступник голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації

Костюченко Вадим Костянтинович перший заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Лозовий Василь Борисович заступник голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Малихін Олександр Володимирович заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Морозов Володимир Григорович перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Риженко Юрій Миколайович перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Стволов Віктор Леонідович заступник голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

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

Заступник голови —
керівник апарату О. Пузанов

Про зміни у складі робочої групи 
для виконання робіт та надання послуг, 

пов’язаних з організацією 
та проведенням конкурсів

Розпорядження № 334 від 18 березня 2013 року

У зв’язку із змінами у персональному складі робочої групи для виконання робіт та надання послуг, пов’язаних з організацією та
проведенням конкурсів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до складу робочої групи для виконання робіт та
надання послуг, пов’язаних з організацією та проведенням конкурсів, за#
твердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007 року
№ 1403, виклавши його в новій редакції, що додається.

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

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 5 липня 2013 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
22 жовтня 2007 року № 1403 (в редакції розпорядження

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

18.03.2013 № 334 )

Склад 
робочої групи для виконання робіт та надання послуг, пов’язаних з організацією 

та проведенням конкурсів
Качур Р. П. — заступник директора Департаменту — начальник управління з питань інвестиційної та зовнішньоекономічної політики Депар#

таменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), голова робочої групи
Вітковський О. С. – начальник відділу інвестиційних конкурсів Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації), секретар робочої групи
Матушек М. Е. — головний спеціаліст юридичного сектору Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
Світличний О. П. — заступник начальника управління з питань інвестиційної та зовнішньоекономічної політики Департаменту економіки та інвес#

тицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Соколовська Ю. С. — заступник начальника управління з питань інвестиційної та зовнішньоекономічної політики — начальник відділу залучення ін#

вестицій Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про встановлення тарифів
на виробництво та постачання

теплової енергії комунальному підприємству 
“Дирекція замовника з управління житловим господарством 

Дарницького району міста Києва”
Розпорядження № 786 від 24 травня 2013 року

Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 20 Закону України “Про теплопостачан&
ня”, постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів
на житлово&комунальні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2011 р. № 833 “Про внесення зміни до поста&
нови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731”, з метою запровадження економічно обгрунтованих тарифів:

1. Встановити Тарифи на виробництво та постачання теплової
енергії комунальному підприємству “Дирекція замовника з управління
житловим господарством Дарницького району міста Києва” для потреб
населення, що додаються.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації —

керівникові апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київ#

ської міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішен#
ня щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпо#
рядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ#
ника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 24 травня 2013 р. № 786

Зареєстровано в Головному управлінні реєстрації у місті Києві
13 червня 2013 р. за №34/1026

Тарифи 
на виробництво та постачання теплової енергії комунальному підприємству

“Дирекція замовника з управління житловим господарством Дарницького
району міста Києва” для потреб населення

Зареєстровано 
в Головному управлінні реєстрації у місті Києві

13 червня 2013 р. за №34/1026

№
п/п Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 171,25 " якщо будинковий засіб обліку теплової
енергії належить комунальному підприємству
"Дирекція замовника з управління житловим
господарством Дарницького району міста
Києва" 

169,38 " якщо будинковий засіб обліку теплової
енергії належить балансоутримувачу жилого
будинку або відсутній

205,50 " якщо будинковий засіб обліку теплової
енергії належить комунальному підприємству
"Дирекція замовника з управління житловим
господарством Дарницького району міста Києва" 

203,26 " якщо будинковий засіб обліку теплової
енергії належить балансоутримувачу жилого
будинку або відсутній

Про проведення 
X Міжнародного етнічного фестивалю 

“Країна мрій” на території Співочого поля 
Печерського ландшафтного парку 

06&07 липня 2013 року
Розпорядження № 969 від 17 червня 2013 року

Відповідно до статті 22 Закону України “Про столицю України — місто&герой Київ”, статті 32 Закону України “Про місцеве само&
врядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418 “Про визначення порядку організації та
проведення у Києві недержавних масових громадських заходів політичного, культурно&просвітницького, спортивного, видовищ&
ного та іншого характеру”, рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 “Про Правила благоустрою міста
Києва”, з метою сприяння розвитку культурного рівня киян та гостей столиці, організації їх змістовного дозвілля та в межах функ&
цій органу місцевого самоврядування:

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

1. Підтримати ініціативу громадської організації “Країна мрій” щодо
проведення X Міжнародного етнічного фестивалю “Країна мрій” 06#07
липня 2013 року на території Співочого поля Печерського ландшафт#
ного парку.

2. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку та проведен#
ня X Міжнародного етнічного фестивалю “Країна мрій” взяла на себе
громадська організація “Країна мрій”.

З Взяти до відома, що фінансування X Міжнародного етнічного фес#
тивалю “Країна мрій” буде забезпечено за рахунок залучених у вста#
новленому порядку коштів та видатків бюджету міста Києва, передба#
чених по галузі “Культура і мистецтво” на 2013 рік.

4. Громадській організації “Країна мрій” під час підготовки та про#
ведення X Міжнародного етнічного фестивалю "Країна мрій” забезпе#
чити:

4.1. Дотримання Правил благоустрою міста Києва, затверджених
рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051
“Про Правила благоустрою міста Києва”.

4.2. Встановлення біотуалетів та їх належне утримання під час про#
ведення X Міжнародного етнічного фестивалю “Країна мрій”.

5. Комунальному об’єднанню “Київзеленбуд”:
5.1. Сприяти узгодженню з громадською організацією “Країна мрій”

усіх необхідних організаційних питань, пов’язаних із проведенням 
X Міжнародного етнічного фестивалю “Країна мрій”.

5.2. Забезпечити прибирання території Печерського ландшафтного
парку під час та після проведення X Міжнародного етнічного фестива#
лю “Країна мрій”.

6. Просити Головне управління МВС України в м. Києві:
6.1. Забезпечити охорону громадського порядку під час проведен#

ня X Міжнародного етнічного фестивалю “Країна мрій”.
6.2. Забезпечити охорону сцени, сценічного обладнання, освітлю#

вальної та звукової апаратури у період монтажу/демонтажу та під час
проведення X Міжнародного етнічного фестивалю “Країна мрій”.

6.3. Доручити Управлінню державної автомобільної інспекції ГУ МВС
України в м. Києві забезпечити умови для вільного заїзду та виїзду ав#
тотранспорту зі сценічним обладнанням у період монтажу/демонтажу і

художніх колективів під час проведення X Міжнародного етнічного
фестивалю “Країна мрій” на територію Співочого поля Печерського
ландшафтного парку.

7. Просити Головне управління ДСНС України у м. Києві:
7.1. Забезпечити чергування пожежного автомобіля згідно із заяв#

кою громадської організації “Країна мрій”.
7.2. Забезпечити пожежну безпеку, здійснення державного пожеж#

ного нагляду та запобігання виникненню інших надзвичайних ситуацій
під час проведення X Міжнародного етнічного фестивалю “Країна
мрій”.

8. Департаменту промисловості та розвитку підприємництва вико#
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад#
міністрації) погодити у встановленому порядку розміщення об’єктів
торгівлі на території Співочого поля Печерського ландшафтного парку
під час проведення X Міжнародного етнічного фестивалю “Країна
мрій”.

9. Суб’єктам господарювання під час здійснення торговельного об#
слуговування населення забезпечити виконання рішення Київської
міської ради від 23 грудня 2010 року № 413/5225 “Про деякі питання
з упорядкування в м. Києві роздрібної торгівлі алкогольними, слабоал#
когольними напоями, вином столовим, пивом (крім безалкогольного)
та тютюновими виробами”.

10. Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити
чергування автомобілів швидкої медичної допомоги під час проведен#
ня X Міжнародного етнічного фестивалю “Країна мрій”.

11. Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київ#
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпе#
чити висвітлення X Міжнародного етнічного фестивалю “Країна мрій” у
комунальних засобах масової інформації.

12. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за#
ступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про проведення в м. Києві чемпіонату світу 
з художньої гімнастики

Розпорядження № 999 від 18 червня 2013 року

Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Порядку організації та проведення в Києві не&
державних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно&просвітницького, спортивного, видовищного та ін&
шого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418, з метою забезпечення розвит&
ку фізичної культури і спорту в місті Києві, в межах функцій органу виконавчої влади:

1. Підтримати ініціативу Федерації гімнастики України щодо проведен#
ня в м. Києві з 28 серпня 2013 року до 01 вересня 2013 року в приміщен#
ні ДП “Палац спорту” (Спортивна площа,1) чемпіонату світу з художньої
гімнастики.

2. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку та проведення
чемпіонату світу з художньої гімнастики (далі — Захід) взяла на себе Фе#
дерація гімнастики України (президент Дерюгіна А. М.).

3. Створити Організаційний комітет з підготовки та проведення в 
м. Києві в 2013 році чемпіонату світу з художньої гімнастики та затверди#
ти його склад, що додається.

4. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту сприяти вирішенню
організаційних питань, пов’язаних з проведенням Заходу.

5. Просити Головне управління МВС України в м. Києві забезпечити з
25 серпня 2013 року до 01 вересня 2013 року охорону громадського по#
рядку під час проведення Заходу.

6. Департаменту охорони здоров’я забезпечити медичне обслугову#
вання учасників під час проведення Заходу.

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

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ#
ника голови Київської міської державної адміністрації Коржа В. П.

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 18.06.2013 № 999

СКЛАД 
Організаційного комітету з підготовки та проведення в м. Києві 

в 2013 році чемпіонату світу з художньої гімнастики

Попов Олександр Павлович голова Київської міської державної адміністрації, голова Організаційного комітету

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

Вовк Володимир Семенович заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту#начальник управління сім’ї, 
молоді та спорту, заступник голови Організаційного комітету

Топільська Надія Миколаївна старший тренер м. Києва з гімнастики художньої, секретар Організаційного комітету

Водовозов Євген Наумович директор Департаменту транспортної інфраструктури

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

Довбань Ігор Миколайович директор Департаменту економіки та інвестицій

Євенко Світлана Миколаївна державний тренер з художньої гімнастики Департаменту спорту вищих досягнень (за згодою)

Зімін Сергій Георгійович голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Кардаш Марина Анатоліївна президент Федерації художньої гімнастики м. Києва (за згодою)

Коряк Валерій Володимирович начальник Головного управління МВС України в м. Києві (за згодою)

Мохорєв Віталій Андрійович директор Департаменту охорони здоров’я

Панченко Людмила Володимирівна заступник начальника управління сім’ї, молоді та спорту — начальник відділу спорту вищих
досягнень Департаменту освіти і науки, молоді та спорту

Садовой Сергій Миколайович директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища

Слишик Тетяна Федорівна начальник Управління туризму

Сущенко Сергій Миколайович голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Хонда Марина Петрівна директор Департаменту суспільних комунікацій

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

Про затвердження змін 
до Статуту комунального підприємства
з утримання та експлуатації житлового

фонду спеціального призначення
“Спецжитлофонд”

Розпорядження № 442 від 2 квітня 2013 року

Відповідно до Господарського кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про
ліцензування певних видів господарської діяльності”, рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 “Про ді&
яльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 грудня 2012 року № 2377 “Про внесення змін до
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 10 червня 2003 року № 1000 “Про затвердження Положення про Го&
ловне управління житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра&
ції)”:

1. Затвердити зміни до Статуту комунального підприємства з утриман#
ня та експлуатації житлового фонду спеціального призначення “Спецжит#
лофонд”, затвердженого розпорядженням Київської міської державної ад#
міністрації від 19 квітня 2001 року № 777 (в редакції розпорядження ви#
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад#
міністрації) від 21 квітня 2009 року № 444), що додаються.

2. Комунальному підприємству з утримання та експлуатації житлового

фонду спеціального призначення “Спецжитлофонд” в установленому по#
рядку зареєструвати зміни до Статуту.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ#
ника голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 02.04.2013 № 442

ЗМІНИ
ДО СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

З УТРИМАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

“СПЕЦЖИТЛОФОНД”

(Цей документ є невід’ємною частиною Статуту комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначен#
ня “Спецжитлофонд”)

1. У тексті Статуту слова “Головне управління житлового забезпечення” у всіх відмінках замінити словами “Департамент будівництва та житлового
забезпечення” у відповідних відмінках.

2. Пункт 3.2 розділу 3 Статуту:
2.1. Після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
“# укладання договорів про виконання робіт з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна;”.
У зв’язку з цим абзаци восьмий — тридцять сьомий вважати відповідно абзацами дев’ятим — тридцять восьмим.
2.2. Після абзацу п’ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту: “# проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна.
Складання на підставі матеріалів технічної інвентаризації, інвентаризаційних справ, технічних паспортів, виготовлення Довідок щодо показників на

житловий, громадський чи виробничий будинок, господарські будівлі, захисні споруди;”.
У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий — тридцять восьмий вважати відповідно абзацами сімнадцятим — тридцять дев’ятим.
3. У пункті 3.4 розділу 3 Статуту слова “виконавчими органами районних у місті Києві рад (районними у місті Києві державними адміністраціями)”

замінити словами “районними в місті Києві державними адміністраціями”.
4. Підпункт 5.1.6 пункту 5.1 розділу 5 Статуту після слів “за дорученням” доповнити словами “виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації),”.
5. У пунктах 6.1, 6.2 розділу 6 Статуту слово “начальник” у всіх відмінках замінити словом “директор” у відповідних відмінках.
6. У пункті 7.2 розділу 7 Статуту слова “Головним управлінням комунальної власності м. Києва” замінити словами “Департаментом комунальної влас#

ності м. Києва”.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 5 липня 2013 року

Кіноманам підготували літні
короткометражки
У столиці стартує New Vision International Film Festival
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

З 4 липня в інотеатрі "Ки-
їв" по аз ють добір
фільмів з "New Vision
International Film Festival",
новаторсь о о міжнарод-
но о фестивалю орот о-
метражно о іно. Йо о ха-
ра терними рисами є
ідейність, жанрове розма-
їття, неочі вані розв'яз и,
ла онічність, блис ча а -
торсь а ра та авторсь ий
стиль.

До програми New Vision ISFF

2013 увійшло сім короткометражних

стрічок загальним хронометражем в

півтори години. Серед них — фран�

цузька чорна комедія "Всіх звуть Ро�

берт", яка інтригує з самого початку:

оголений чоловік біжить лісом,

якась жінка його кличе, хтось у ньо�

го стріляє. У фінській мелодрамі

"Пташиний політ" йдеться про пер�

шу любов маленької Сари до свого

однокласника, а у швецькій роман�

тичній комедії "Ніч, яку варто пам'�

ятати" на день народження Ловіси

раптово з'являється хлопець Ларс з

величезним букетом троянд. Є у

програмі і комедія з Іспанії. В "Ударі

з центру поля" показують 60�річну

Аделу, яка живе без дітей, з чолові�

ком, який її ігнорує. Жінка несподі�

вано отримує можливість виграти

300 тисяч євро і почати нове життя.

Для цього треба забити гол з центра

поля у порожні ворота під час пере�

рви в матчі футбольної ліги.

Глядачі мають змогу переглянути

не лише художні стрічки. Це ще і до�

кументальний експеримент "Мо�

мент", присвячений танцям, та іс�

панська анімація "Акербельтц, відь�

ми і інквізитор" про хлопчика, який

вирішує врятувати ув'язнених жі�

нок, звинувачених у чаклунстві.

New Vision — Best Summer Shorts
2013

Коли: з 4 липня о 13.30 та

о 18.30

Де: кінотеатр "Київ", вул. Велика

Васильківська, 19, тел. (044) 234�33�80

Вартість квитків — 30 грн

Фестивалі липня стартують 
з Івана Купала
"Хрещатик" дізнався, де краще відпочити з музикою і танцями
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

Цими вихідними
столиці пройде юві-
лейна 10-та "Країна
мрій". Міжнародний
етнічний фестиваль
відб деться на свято
Івана К пала, а йо о
новин ою стане пре-
зентація с часних
оздоровчих техні . А
вже наст пно о тиж-
ня любителів я існої
м зи и та природи
запрош ють на захід
У раїни, на фести-
валь "АртПоле".

"Країна мрій"
розважить та зцілить

Свято живої етнічної му�

зики та самобутніх майстрів

влаштовують вже в десятий

раз. Традиційно на фестива�

лі будуть представлені чис�

ленні етнічні колективи,

Алея майстрів, Дитяча галя�

вина, Майстерня народних

танців, подіум просто неба

"Етно�Fashion", Козацькі

Розваги, Літературна сцена

та книжковий ярмарок. Зок�

рема брати Капранови при�

гощатимуть гостей приво�

ротним зіллям, готувати�

муть трунок із липового цві�

ту, настоянки розмарину і

вранішньої роси, зібраної з

листочків привороту. А на

кобзарському слемі змагати�

муться турецький кобзар

Мустафа і 9�річний укра�

їнець Іван Якушев. Ще від�

відувачі "Літературної кра�

їни мрій" матимуть змогу

навчитися купальській ви�

тинанці.

Музика звучатиме на трьох

майданчиках — "Зелена галя�

вина", кримськотатарська та

головна сцени. Зокрема на

головній сцені в суботу ви�

ступатимуть вінницький

"Ко�оп", мінський "Палац",

київський "Kozak System" та

паризький Ram'd'Аmes. А в

неділю гості почують Fatima

Spar з Австрії та кілька спіль�

них проектів: Astarta Edwin

feat. Jon Durant (Україна/Ве�

ликобританія), SunSay &

Elvira Sarykhalil (Харків/АР

Крим), "Papa Duke Вand" &

Олег Скрипка (Україна —

Канада).

Цьогоріч започатковують

нову фестивальну традицію

під назвою "У радісному і

розумному тілі здоров'я".

Відвідувачів "Країни мрій"

познайомлять з техніками

вивчення психічної енергії

та оздоровлення людського

тіла. Майстер�класи дадуть

фахівці з йоги та айкідо, а

досвідом поділяться сучасні

цілителі.

"Країна мрій"
Коли: 6 та 7 липня

Де: Співоче поле, Київ

Вартість квитків: 50 грн

(один день), 30 грн (попе�

редній продаж), 20 грн (ді�

тям від 6 до 12 років), для ді�

тей до 6�ти років та пенсіо�

нерів безкоштовно.

"АртПоле" "попливе" 
по Дністру

Музику, перформанс, кі�

нопокази та лендарт обіцяє

Міжнародний фестиваль

"АртПоле", що триватиме

упродовж п'яти днів в Уніжі

Івано�Франківської області.

На чотирьох сценах висту�

патимуть триста учасників з

12�ти країн світу, від Індії до

Фінляндії. Зокрема гарячі й

непередбачувані фінські

хлопці Faarao Pirttikangas,

тріо Mavigiz зі Стамбула, що

грає витончені східні мелодії

на традиційних турецьких

інструментах, делікатні

Enchanted Hunters з Польщі,

Evolution Dejavu з Чехії,

Napra з Угорщини, росій�

ський гурт uSSSy і французи

Red Cardell. Україну пред�

ставлятимуть PUSHKiN

Kiev Klezmer Band, Гич Ор�

кестр, Гудаки Village Band.

По всій території фестива�

лю створюватимуться об'єкти

в довкіллі, проводитимуться

нетрадиційні майстер�класи

з традиційних ремесел, тан�

ців і співів. До українських

майстрів долучаються колеги

з Польщі та Австрії.

Новинкою стане спеці�

альна Water�сцена, на борту

якої відбуватимуться кон�

церти та вистави. 10 липня

вона відправиться Дніпром

на фестиваль з Незвиська.

Послухати музикантів, а та�

кож помилуватися дністров�

ськиими краєвидами можна

буде на сусідніх катамара�

нах.

Міжнародний фестиваль
"АртПоле. Звуки/дії у прос�
торі"

Коли: 10�14 липня

Де: село Уніж Івано�

Франківської області, доби�

ратися від Івано�Франків�

ська чи Тернополя

Вартість квитків: 350 грн (на

всі дні), 250 грн (на три остан�

ні), 100 грн (на день), діти до

12 років — безкоштовно.

Купала з роком,
лицарями, скарбами
та "дубом Перуна"

Свято Івана Купала на ви�

хідних кияни можуть відзна�

чити по�різному. Під час

традиційних купальських

гулянь у Музеї Пирогово (в

ніч з 6 на 7 липня) гостей по�

знайомлять з язичницькими

обрядами, пов'язаними з во�

дою, вогнем і травами. Пла�

нується плетіння вінків,

стрибки через багаття, хоро�

води, пускання вінків на во�

ду і ворожіння. У ці дні

вперше покажуть "дуб Перу�

на" — культове язичницьке

дерево віком понад 2 тисячі

років. 6 липня парк "Мама�

єва слобода" запрошує при�

єднатися до пошуку козаць�

ких скарбів. У всіх незаміж�

ніх пар, які прийдуть у цей

день в парк, є можливість

знайти обручку з діамантом.

Також у "Мамаєвій слободі"

проведуть і традиційні обря�

ди: плетіння вінків та їх пус�

кання по воді, ворожіння,

стрибки через багаття.

Під Києвом у селі Витачіві

з 5 по 7 липня пройде рок�

байк фестиваль Rock'U.

Протягом трьох днів на бере�

зі Дніпра кипітимуть етнічні

гуляння, а гам ярмарку до�

повнюватимуть виступи

майстрів бойового гопака та

лицарських боїв. Кожен день

закінчуватиметься потуж�

ною музичною програмою

від російського гурту "МАС�

ТЕР", українців Morton,

W.H.І.T.E., "Монолит", Hairy

Viper та "Тінь Сонця"

"Країна мрій" влашт є свято живої етнічної м зи и на Співочом полі вже вдесяте
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Відповіді на сканворд 

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

Департамент ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації —
нежилих приміщень площею 444,00 в.м, я і розташовані
за адресою: м. Київ, в л. Зань овець ої, 9/9, літ. "А"

Назва об'є та:
Нежилі приміщення площею 444,00 в.м.

Адреса: 01001, м. Київ, в л. Зань овець ої, 9/9, літ. "А".

Балансо трим вач: Філіал "Енер осервіс" ПАТ "Київенер о".

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення площею 444,00 в.м.
Ціна об'є та приватизації без ПДВ — 6 350 000 (шість мільйонів триста

п'ятдесят тисяч) ривень.
ПДВ — 1 270 000 (один мільйон двісті сімдесят тисяч) ривень.
Почат ова ціна об'є та приватизації з рах ванням ПДВ — 7 620 000 (сім

мільйонів шістсот двадцять тисяч) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни об'є та приватизації

з рах ванням ПДВ — 762 000 (сімсот шістдесят дві тисячі) ривень.

УМОВИ ПРОДАЖУ:

1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном
стані.

2. Всі витрати пов'язані з ладанням до овор півлі-продаж об'є т
приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права
власності на об'є т, бере на себе по пець.

3. Переможцю а ціон :

3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на
ористь Товарної біржі "У рспецрес рс" біржовий збір розмірі, що не
перевищ є 5% від ціни продаж об'є т , я ий встановлюється біржею;

4. А ціон б де проведено 26 липня 2013 ро .

Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72,
17-й поверх, офіс 41, товарна біржа "У рспецрес рс". Почато о 10.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ,
в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72, 17-й поверх, офіс 41. товарна біржа
"У рспецрес рс", в понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та
передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00.
Кінцевий термін прийняття заяв — три дні до дати проведення а ціон .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється
на рах но № 26001301729701 в АБ "Південний", од бан 320917, од
37200607, отрим вач: товарна біржа "У рспецрес рс".

7. Грошові ошти в розмірі — 762 000 ривень, що становить 10 відсот ів від
почат ової ціни об'є та, вносяться на рах но № 26001301729701 в АБ
"Південний", од бан 320917, од 37200607, отрим вач: товарна біржа
"У рспецрес рс".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.

9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01001, м. Київ,
в л. Зань овецьої, 9/9, літ. "А".

10.Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ,
в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72, 17-й поверх, офіс 41, товарна біржа
"У рспецрес рс". тел. (044) 362-90-13, (094)927-60-13.

ПАТ "КИЇВГАЗ" повідомляє
Постановою НКРЕ від 27.06.2013 №771 з 1- о липня 2013 ро для

ПАТ "Київ аз" затверджений тариф на розподіл природно о і нафтово о аз
розмірі 69,20 рн за 1000 м3 без рах вання подат на додан вартість.

Постановами НКРЕ від 27.06.2013 №753 "Про встановлення ранично о
рівня ціни на природний аз для промислових споживачів та інших
с б'є тів осподарювання" та від 27.06.2013 №752 "Про встановлення
ранично о рівня ціни на природний аз для станов та ор анізацій, що
фінанс ються з державно о і місцевих бюджетів" з 1 липня 2013 ро
затверджена ціна природно о аз на рівні 3459,00 рн. за 1000 м3 без
рах вання ПДВ, збор до затверджено о тариф на природний аз
ви ляді цільової надбав и, тарифів на транспорт вання, розподіл і
постачання за ре льованим тарифом.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає: відповідача товариство з обмеженою
відповідальністю "Алвер Інвест" (остання відома адреса реєстрації: 04209, м. Київ,
в л. Лебединсь а, 3-Б, остання відома адреса для лист вання: 03209, м. Київ, в л. К т зова, 6,
офіс 4) по цивільній справі № 757/4117/13-ц за позовом Шафранової - Вітрен о Ірини
Віліанівни до товариства з обмеженою відповідальністю "Алвер Інвест", Ком нально о
підприємства Печерсь ої районної м. Києві ради по триманню житлово о осподарства
"Хрещати " про відш од вання матеріальної та моральної ш оди, в с дове засідання, я е
відб деться 15 липня 2013 ро , о 14-00 од., за адресою: м. Київ, в л. Гайцана, 4, аб. 107,
під олов ванням с дді Ільєвої Т.Г.

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

Додат ово роз'яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни з оп блі ванням
о олошення про ви ли відповідач вважається повідомленим про час та місце роз ляд справи.

1. Ухвалою О р жно о адміністративно о с д міста Києва від 21 червня
2013 ро від рито провадження в адміністративній справі №826/9624/13-а
за позовом ФО-П Катеренч а Оле сандра Анатолійовича до Київсь ої
місь ої ради про визнання нечинним рішення Київсь ої місь ої ради від
28.03.2013 ро №97/9154.

2. Ухвалою О р жно о адміністративно о с д міста Києва від 21 червня
2013 ро від рито провадження в адміністративній справі №826/9627/13-а
за позовом Громадсь ої ор анізації "Все раїнсь а спіл а працівни ів
тор івлі та посл "Тр дова співдр жність" до Київсь ої місь ої ради про
визнання нечинним рішення Київсь ої місь ої ради від 28.03.2013 ро
№97/9154.

Солом’янсь ий районний с д міста Києва (м. Київ, в л. М. Кривоно-

са, 25, аб. 29) ви ли ає на 14.08.13 на 17.00 Фен ана Антона Альбер-

товича, я відповідача цивільній справі №760/9744/13-ц (№2-3359/13) за

позовом ПАТ "КБ "Приватбан " до Фен ана Антона Альбертовича про

стя нення забор ованості.

У разі неяв и справ б де роз лян то за відс тності відповідача.

С ддя Коробен о С.В.

Київсь а місь а державна адміністрація повідомляє, що за рез ль-
татами он рс із зал чення інвестора до встановлення (б дівництва)
атра ціон "Колесо о ляд " з с п тніми об'є тами обсл ов вання біля
М зею води на території Центрально о пар льт ри та відпочин
переможцем визначено ТОВ "КИЇВ СІТІ ІНТЕРТЕЙМЕНТ". Рез льтати
затверджені розпорядженням Київсь ої місь ої державної адміністрації від
02 липня 2013 № 1088.

Київсь а місь а державна адміністрація повідомляє, що за рез ль-
татами он рс із зал чення інвестора дооблашт вання Арт- алереї під
від ритим небом за адресою в л. Набережно-Хрещатиць а, причал № 1, 2
в Подільсь ом районі переможцем визначено ТОВ "ГОЛОСІЇВСЬКА
ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ". Рез льтати затверджені розпорядженням
Київсь ої місь ої державної адміністрації від 01 липня 2013 № 1084.

Втрачене свідоцтво про право власності на спадщин на ім'я
Соломатіної Віоли В'ячеславівни видане 05.11.2011 р. на вартири за
адресами: м. Київ, б львар І. Лепсе 216, в. 227, б львар І. Лепсе 216,
в. 231 та до овір півлі-продаж на вартир за адресою: м. Київ, в л.
Кабл ова, 9, в. 57 на ім'я Соломатіної Віоли В'ячеславівни та Соломатіна
Іллі Андрійовича вважати недійсним.

Управління освіти Печерсь ої районної в місті Києві державної
адміністрації о олош є он рс на заміщення ва антної посади оловно о
спеціаліста правління освіти. Вимо и: вища педа о ічна освіта, досвід ро-
боти сфері освіти не менше 3 ро ів. Заяви на он рс подавати протя ом
30 алендарних днів від дня оп блі вання. Довід и за т. 253-44-16.

О олошення орендодавця — Інстит т проблем моделювання в енер етиці ім. Г.Є. П хова НАН У раїни
про намір передати в оренд державне майно, щодо я их надійшли заяви

Заяви про оренд ожно о із зазначених об'є тів приймаються протя ом 10 робочих днів після оп блі вання о олошення за адресою:
м. Київ-164, в л. Генерала На мова, 15. Додат ова інформація за тел.: (044) 424-91-62.

У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди, б де о олошено он рс на право оренди.

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А, № 208291 на

ім’я Ключ о Зоряни Степанівни вважати недійсним.

№
п/п

Назва
ор ан
правління

Балансо трим вач (назва,
юр.адреса, телефон)

Дані про об'є ти, щодо я их надійшли заяви про оренд

Наймен вання та
місцезнаходження
об'є та оренди

Реєстро-
вий номер
майна

За альна
площа,
в.м

Вартість май-
на за незал.
оцін ою, рн

Ма симально
можливий

стро оренди

Мета ви-
орис-
тання

Інші
мови

1.
Національна
а адемія

на У раїни

Інстит т проблем моделювання в
енер етиці ім. Г.Є. П хова НАНУ

в л. Генерала На мова, 15

Інженерно-лаборатор-
ний орп с в л. Гене-
рала На мова, 15

15,90 76 509,00 Один рі офіс

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм) repro.kreschatic.kiev.ua
КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а, репроцентр азети «Хрещати ».
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Спортивні новини

Спортивне життя. Хрещатик прийняв дитячий
футбольний турнір

Мин лої неділі на оловній в лиці Києва відб вся чер овий етап чем-
піонат У раїни з дворово о ф тбол серед дітей. Це б в др ий етап
зма ань, присвячений нашим знаменитим мин лом ф тболістам —
Андрію Бібі та Володимир М нтян . Перший етап зма ань пройшов
Полтаві, а наст пні т ри ор анізатори план ють провести в різних точ-
ах раїни. Цьо о раз 11 оманд дітлахів прийняв пере ритий для р х
автотранспорт Хрещати , на я ом і б ло спор джено спеціальне поле
з борти ами. Потрібно б ло бачити сяючі від радості очі 12-13-річних
хлопча ів, я і отримали можливість проявити свої навич и та майстер-
ність швид оплинном одноденном т рнірі. Матчі с ладалися з двох
таймів по 10 хвилин. Після три одинної боротьби визначилися фіналісти.
У вирішальній рі полтавсь ий “Барвіно ” з рах н ом 5:1 обі рав “Чай ”
з Гребін и. Кращим равцем т рнір б в визнаний Оле сандр Кожевни-
ов з оманди-переможниці. Індивід альними на ородами достоєні
В’ячеслав Ярмолен о ( ращий воротар, “Артемівці”), Назар Атаню ( ра-
щий захисни , “Спрайт”) і В’ячеслав Підлісний ( ращий нападни , “Гаря-
чі перці”). Без призів і подар н ів цей день ніхто з юних ф тболістів не
залишився. А медалі, рамоти та б и хлопча и отримали з р міністра
молоді та спорт Равіля Сафі лліна, я ий особисто відвідав т рнір. Вар-
то відзначити а тивне сприяння иївсь ої місь ої влади в ор анізації про-
ведення цьо о свята ф тбол . Президент Все раїнсь ої національної
федерації дворово о ф тбол Ілля Кива висловив певненість в том , що
з тих хлопців, я і рали на Хрещати , обов’яз ово вирост ть равці,
майстерністю я их з часом захоплюватиметься ся раїна

Температура +24°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 63 %

Температура +28°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 41 %

Температура +23°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 64 %

Прогноз погоди на 5 липня 2013 року

ОВНИ, непороз міння з бла овірними — не привід для розл -
чення, рвати шлюбні зи є ле оважним ро ом, живіть зла оді,
щиро любіть один одно о, т рб йтеся і допома айте родині, дітям,
старшим домочадцям, шан йте фамільні традиції. Ви — атлант, на
я ом тримається бла опол ччя домі, а подр жня риза, що на-
мічається на тижні, має перевести стос н и на про ресивний ево-
люційний рівень.
ТЕЛЬЦІ, стос н и з рідними, оле ами, приятелями мають пе-

рейти в про ресивн фаз . Б дьте посл жливими, толерантними,
до оджайте оточенню, поставивши поч ття обов’яз на чільне
місце. Прис тність віддано о партнера, я ий міє майстерно обхо-
дити острі ти, б де стабіліз ючим чинни ом я шлюбних, та і
в ділових взаєминах.
БЛИЗНЯТА, живіть повно ровним б ттям (енер опотенціал

фонтан є), витис айте з ньо о ма сим м емоційних насолод, ож-
на мить має дар вати вам сердечне задоволення, що а м лює
сили на майб тнє. Я що а тивіз ється тема рошей і ви с дитиме-
те всіх і все з матеріальних позицій, почнете заздрити, знайте —
то хитра паст а від л аво о.
РАКИ переповнені е спресивними поч ттями і стрім олов пірна-

ють вир б ття, бажання пройти бар’єри переш оди і випроб ва-
ти на міць власні енер орес рси неймовірне! Втім, самоствер-
дження за рах но р йнацій — блюзнірство, домовляйтеся і при-
стосов йтеся до обставин, прибор авши амбіційне “хоч ”. Я що
немає взаємовіддачі енер ії із нав олишньо о простор , це зна ,
що ви надто е оїстичні і мало звертаєте ва и на реа цію дов ілля.
ЛЕВИ р хаються армічним рсом, все таємне стає явним.

Учіться тримати язи за з бами та бере ти се рети, насамперед
сл жбова онфіденційна інформація не підля ає п блічном роз о-
лошенню. Я що дізнаєтесь про неприємні речі, обмани чи підтвер-
дяться болючі підозри, це ч дово, бо ходити в д рнях вам зовсім
не личить.
ДІВИ, во онь ар’єрних амбіцій, що цілий рі штовхав вас до ме-

ти, до орає, ви на пі дося нень... А ось др жба та любов бла о-
вірних — це святая святих, і не ставте її на онвеєр задоволення
персональних інтересів чи е оїстичних заба ано . Т т слід роз м-
но брати і вчасно віддавати.
ТЕРЕЗИ, б дьте авторитетними, але не авторитарними, я про-

фесіонал ви ся н ли вищої потенційної план и, нія им завданнями
не заля аєш, втім, оли починає допі ати самод р-шеф, оса мо-
же найти на амінь. Уни айте онфронтації з ерівним персоналом,
збері аючи поч ття власної ідності, і тоді все йтиме, я по масл .
СКОРПІОНИ, злет ар’єрі може відб тися завдя и досвідче-

ним діловим омпаньйонам, ви ідним таємним зв’яз ам, неофіцій-
ним інформаційним джерелам, підтримці довірених осіб. Одна
все має проходити під по ровом се ретності. С оротіть дистанцію
з шефом, др желюбність, чесність бла ородство — ось люч до
йо о серця.
СТРІЛЬЦІ, життя робить р тий поворот, доля вима ає модер-

ніз ватися, та , я б ло раніше, вже не б де. Ви залежні від ч жих
рес рсів, і вони до ваших посл , тіль и не спо шайтеся, а три-
майте себе в моральних рам ах, тоді отримаєте підтрим достой-
них людей, їхні бажання та інтереси для вас — святе! Робіть все з
чистою совістю і матимете всьо о вдосталь: любові, пова и, здо-
ров’я, рошей, достат .
КОЗОРОГИ, пор ч з вами впливові та самодостатні досвідчені

партнери, рівняйтеся на них, підтрим йте паритетні взаємини з
босом, працедавцями, замовни ами, оле ами, моліться на бла о-
вірних. Рівноправ’я, справедливий розподіл піль і обов’яз ів, по-
ва а до за он — оловне. Теорія і пра ти а ро ють поряд з ва-
ми пліч-о-пліч, том армонійне поєднання пра тичних прорах н ів
і реальних можливостей плюс майстерні з силля принес ть бажа-
ні плоди.
ВОДОЛІЇ, при от йтеся натхненно тя ти сл жбово о воза, “ре-

перт ар” навантажень та обов’яз ів розшириться, вимо и ерів-
ництва зрост ть. Проте вас, майстрів на всі р и, нічим не заля а-
єш, свято дотрим йтеся посадової с бординації, тр діться на со-
вість ( ролі ерівни а та підле ло о), вчіться на ход , тоді розба-
атієте і здоров’я додасться. Сфера щасливих шансів — тр довий
оле тив, оле и, ерівництво.
РИБИ, не зад шіть свою природ , с ть її поля ає в либо их

емоційних переживаннях, дайте волю лабільній психіці, це і є ря-
тівним виходом із ризово о стан , що дар є поле шення. Кохан-
ня, творчість, мистецтво, релі ійні рит али, м зи а — ось сфера,
де можна заб тися, розчинившись містеричній ейфорії д шевних
насолод

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  Т И Ж Д Е Н Ь  ( 7 4 1 3  Л И П Н Я )

ранок день вечір

Результативна нічия
"Динамо" з "Зенітом"
У Києві відбувся матч у рамках "Об’єднаного турніру"
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У серед відб лися перед-
останні матчі в рам ах
“Об’єднано о т рнір ”. До-
нець ий “Шахтар” не змі
пере рати мос овсь ий
“Спарта ” і пост пився з
рах н ом 0:2. А ось ін-
шій з стрічі — між иїв-
сь им “Динамо” та пітер-
сь им “Зенітом” — вболі-
вальни и побачили 6 олів.
Варто зазначити, що ра-
х н б ли поперед я
столичні ф тболісти, та і
ості. Одна схилити шаль-
и терезів на свою ористь
не вдалося жодній із о-
манд. У підс м — бойова
нічия 3:3, і перед останнім
т ром динамівці з 7-ма оч-
ами продовж ють лідир -
вати т рнірі.

Перед звітним матчем столичний

колектив після двох ігор мав стовід�

сотковий показник за набраними

очками, а ось пітерці програли

обидва свої поєдинки, не показавши

абсолютно нічого цікавого. Попере�

дня гра між “Динамо” та “Зенітом”

завершилася на користь киян (2:1),

тому цілком очікувано, що від цієї

зустрічі вболівальники “біло�синіх”

були вправі вимагати повторення

успіху.

Уболівальникам вистачило всьо�

го двох атак “Динамо”, щоб зрозу�

міти, що ця гра стане черговою де�

монстрацією невпевненої гри “Зе�

ніту” в обороні. За перші 7 хвилин

кияни двічі могли забити гол, але

Дуду не щастило, м’яч або потрап�

ляв у суперника, або летів повз во�

рота. Втім, на 8�й хвилині “Дина�

мо” вдалося забити гол. Андрій

Ярмоленко зробив бездоганний

пас із глибини поля точно на Де�

ниса Гармаша, який при повному

потуранні оборони “Зеніту” роз�

стріляв голкіпера гостей. Забивши

один гол, кияни мали чимало шан�

сів зміцнити свою перевагу. На 22�й

хвилині Артем Кравець відверто

пробачив російську команду, не зу�

мівши вразити головою ворота су�

перника з кількох метрів. Що най�

дивніше — у кінці тайму “Зеніт”

зумів зрівняти рахунок, викорис�

тавши чи не єдиний гольовий мо�

мент. Мігель Данні отримав м’яч

біля штрафного майданчика, обі�

грався з Костянтином Зиряновим і

красиво пробив з рикошетом від

штанги. 

Після перерви перебіг подій на

полі майже не змінився. Кияни

продовжували тиснути на ворота

“Зеніту” і досить скоро домоглися

свого. На 57�й хвилині Дуду вивів

“Динамо” вперед. Після навісу з

правого флангу бразилець опинив�

ся віч�на�віч з Юрієм Лодигіним,

який навряд чи міг врятувати свою

команду від голу. Наближалася кін�

цівка тайму, команди стали грати

повільніше, і мало що віщувало за�

биті м’ячі. Однак за 14 хвилин убо�

лівальники побачили одразу три го�

ли! Спочатку Олександр Кержаков

нарешті зумів забити гол, класно

пробивши метрів з п’ятнадцяти точ�

но у дальній кут. А потім захисник

“Динамо” Даніло Сілва скоїв фа�

тальну помилку, зробивши необач�

ний пас назад на Максима Коваля,

який перехопив Лука Джорджевич.

Молодий чорногорець не розгубив�

ся і розстріляв київського воротаря

з кількох метрів. Але втримати пе�

ремогу “Зеніт” не зумів. На 90�й

хвилині Луїш Нету зрізав м’яч у

власні ворота, невдало підставив

голову після навісу зі штрафного

від свого співвітчизника Мігеля Ве�

лозу. У підсумку матч завершився

досить бойовою нічиєю 3:3. На піс�

ляматчевій прес�конференції на�

ставник “Динамо” Олег Блохін

прокоментував гру: “Приємно, що

на стадіон знову прийшло стільки

глядачів. Якщо народ повертається

на стадіон, значить команда пока�

зує хороший рівень гри. Для гляда�

чів рахунок 3:3 — що може бути

краще, а для нас, тренерів,— вало�

кордин. Але знову�таки, це товари�

ська гра, ми її провели на тлі втоми.

Щось виходило краще, щось гірше.

Ми самі собі “привезли” два м’ячі,

знову�таки через втому. Той же Да�

нило Сілва вже третій матч прово�

дить без замін. У цілому я задоволе�

ний грою. У будь�якому випадку ці

поєдинки розглядаємо як підготов�

ку до 14�го числа, коли відбудеться

перший тур національної першо�

сті”
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Цей день в історії 5 липня

1802 — народився Павло Сте-
панович Нахімов, російсь ий ад-
мірал
1841 — ан лієць Томас К

від рив перше т ристичне а ент-
ство
1937 — народилася Алла Б д-

ниць а, а триса ("Безіменна зір-
а", "Гараж", "Кримінальний та-
лант")
1942 — майб тній письменни

Ян Флемін з відзна ою за інчив
ш ол для шпи нів Канаді
1946 — франц зь ий моде-

льєр Л ї Реарді вперше предста-
вив пальни -бі іні
1954 — вийшов перший ви-

п с телевізійних новин Бі-Бі-Сі.
Її вед чий Річард Бей ер встано-
вив ре орд: він читав новини
протя ом 28 ро ів — з 1954 - о
по Різдво 1982 ро

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Я і в попередньом матчі з "Зенітом", автором першо о ол став динамівець Денис Гармаш ( білій формі)


