
Столиця — серед лідерів
Київ переміг у конкурсі електронного врядування міст України

До Дня Незалежності у Києві
запрацює новий автовокзал
Станція дозволить звільнити столичні магістралі 
від великогабаритних автобусів

Новий автовокзал зможе пропустити

за добу понад 8 тис. пасажирів і близько

300 автобусних рейсів у південному та за�

хідному напрямках. Споруда майже гото�

ва й будівельні роботи добігають кінця,

залишилося лише укласти асфальтне по�

криття та завершити благоустрій прилег�

лої території. Тож незабаром автовокзал

зможе приймати рейси, що дозволить

звільнити столичні магістралі від велико�

габаритних автобусів.

Голова КМДА Олександр Попов від�

значив, що цей автовокзал має для міста

надзвичайне значення, адже він дозво�

лить обмежити рух автобусів міжмісько�

го сполучення у центральну частину сто�

лиці. "Автобуси міжміського сполучення

привозитимуть пасажирів до межі міста,

а потім уже наш громадський транспорт

доставить людину туди, куди їй потрібно.

Тож теоретично, із введенням цього

об'єкту в експлуатацію, ми можемо ста�

вити питання щодо доцільності функціо�

нування автовокзалу на Московській

площі",— каже Олександр Попов.

Очільник міськадміністрації пояснив,

що нещодавно відкритий автовокзал на

станції метро "Видубичі" обслуговує рей�

си східного і південно�східного напрям�

ків, а новий вокзал на Одеській площі

з'єднає транспортним сполученням міс�

то у південному та західному напрямках.

Таким чином, між цими двома станціями

можна розподілити транспортні потоки

й розвантажити Московську площу.

Хоча роботи на об'єкті уже майже за�

вершені, та, аби станція функціонувала,

сюди ще необхідно підвести під'їзні шля�

хи. Мережі на цій ділянці уже переклали,

й незабаром шляхові служби візьмуться

за спорудження дорожнього кільця для

в'їзду та виїзду з території вокзалу. Як за�

значив генеральний директор КК "Ки�

ївавтодор" Петро Береговий, аби не вста�

новлювати тут ряд світлофорів, заїзд на

територію зроблять трохи далі по кільцю,

а виїзд буде попереду, у напрямку Оде�

ської площі. Посередині буде зелена зона

й зроблені "кишені" для стоянок паса�

жирського транспорту, таксі тощо.

А для кращого сполучення з усіма

районами столиці — до вокзалу пустять

додаткові маршрути громадського транс�

порту. Наступного року навіть планують

прокласти тролейбусну лінію до аеро�

порту "Жуляни". У перспективі підвози�

тиме сюди і метро. Куренівсько�Черво�

ноармійська гілка поблизу станції "Іпод�

ром" зробить сюди відгалуження.

Додамо: зведення автовокзалу ведеть�

ся у рамках будівництва нового житлово�

го масиву на 50 тис. осіб. Передбачена

тут й необхідна інфраструктура: поліклі�

ніка, школа, дитсадок, готель. Зведуть

також торгово�розважальний центр. Ген�

директор компанії�забудовника Еміль

Соловйов розповів, що в цьому ТРЦ буде

один з найбільших в Східній Європі кри�

тий дитячий розважальний центр, а та�

кож велика кількість унікальних розваг

на дозвіллі — колесо огляду, найвища в

Україні "Вежа падіння", американські

гірки тощо.

"Наше завдання сьогодні — об'єднати

ініціативи інвестора з інтересами міста.

Забудовник зведе близько мільйона

квадратних метрів житла, а ми зі свого

боку повинні організувати належну

транспортну інфраструктуру — розроби�

ти схему руху громадського транспорту

та організувати додаткові маршрути",—

відзначив Олександр Попов

Голова КМДА Оле сандр Попов особисто ознайомився з ходом б дівництва ново о автово зал , я ий план ють здати в е спл атацію до Дня Незалежності

Новини
У Дарницькому районі працює
"Центр матері та дитини"
Модель проживання соціальній вартирі жіно ,

я і потрапили с ладні життєві обставини, є ефе -
тивною формою їх соціалізації та адаптації с спіль-
стві.
Перший центр та ої адаптації запрацював Дар-

ниць ом районі 12 липня цьо о ро за адресою
в л. Де абристів, 9.
Міні-центр для тимчасово о переб вання ва ітних

дівчат і жіно з дітьми, я і потрапили ризові сит -
ації,— це рез льтат впровадження Києві соціальної
ініціативи Президента У раїни "Діти — майб тнє
У раїни".
Голова Дарниць ої РДА Сер ій Віт овсь ий неод-

норазово на олош вав, що ці ініціативи реаліз ють-
ся спільно з місь ою владою, БО "Фондом "АС-
ПЕРН" та МБФ "Карітас-Відень", і влада зробить все
від неї залежне, аби молоді жін и, я і опинилися
с ладних життєвих обставинах, поч вали себе захи-
щеними державою. На йо о д м , це дозволить по-
долати та е явище я соціальне сирітство

На Співочому полі представлять
квіткові скульптури 
Андрія Первозванного,
Володимира Великого
20 липня на Співочом полі від риється вистав а
вітів, присвячена відзначенню 1025-річчя Хрещен-
ня Київсь ої Р сі. До ва и відвід вачів б д ть пред-
ставлені творчі об'ємні роботи фахівців "Київзелен-
б д ". Зо рема на 2 000 в. м розташ ються віт о-
ві с льпт ри Андрія Первозванно о, Володимира
Вели о о, Нестора Літописця, Кня ині Оль и та ін-
ших.
Крім то о, 20 та 21 липня з 18.00 відвід вачі змо-

ж ть посл хати вист пи а адемічних хорів, апел та
солістів. Просто неба л натим ть твори Франца Ш -
берта, Дмитра Бортнянсь о о та інших авторів. Та-
ож зв чатим ть твори с часних ви онавців: Тараса
Петринен а, І оря По лада.
За важимо: тематична вистав а триватиме з 20

липня до 11 серпня, ор анізована КО "Київзелен-
б д" на ви онання У аз Президента та за підтрим-
и КМДА. Вхід на вистав для дітей до 7 ро ів, ін-
валідів та ветеранів ВВВ, а та ож часни ів лі віда-
ції аварії на ЧАЕС — без оштовний. Для інших осіб
вартість вит а — 25 рн. Вистав а працюватиме з
9.00 до 21.00

У столиці частково обмежать рух
авто на 4'х вулицях
Я повідомили "Хрещати " відділі зв'яз ів з ро-

мадсь істю УДАІ ГУМВС У раїни в місті Києві, в сто-
лиці з 17 липня 2013 ро по 17 жовтня 2014 ро
б де част ово обмежено р х автотранспорт на та-
их в лицях: в л. Еле три ів, в л. Заводсь а, в л.
Костянтинівсь а, в л. Межи ірсь а, в л. Т рівсь а та
повне за риття р х автотранспорт по в л. Оленів-
сь ій.
Крім то о, зв'яз з ви онанням робіт по ремон-

т деформаційно о шва на Мос овсь ом мост че-
рез р. Дніпро на верховій стороні (р х автотранс-
порт з пр-т Генерала Ват тіна на пр-т Мос ов-
сь ий) та на низовій стороні (р х автотранспорт з
пр-т Мос овсь о о на пр-т Генерала Ват тіна) пе-
ріод з 10 од. 00 хв. до 19 од. 00 хв. 20.07.2013 ро-

б де за рито р х автотранспорт четвертих
см ах р х проїзної частини мост бі ліво о та
право о бере ів

Київська міська державна адміністрація була від�

значена за реалізацію двох проектів: "Створення єди�

ного інформаційного простору територіальної грома�

ди міста Києва" (номінація "Електронні інструменти

управління територіальною громадою") та "Міський

веб�портал адміністративних послуг" (номінація

"Електронні сервіси"). Про це повідомив заступник

голови КМДА — керівник апарату Олександр Пуза�

нов.

"Київ надав для участі в конкурсі два кейси та отримав

найвищі бали. Дуже приємно, що наша ініціатива щодо

створення для киян доступних та зручних електронних

сервісів була оцінена належним чином",— сказав Олек�

сандр Пузанов.

За його словами, до складу журі конкурсу увійшли

науковці, представники державних органів та міжна�

родні експерти. Загалом на конкурс було подано 45 кей�

сів за трьома номінаціями.

Метою конкурсу було виявлення та поширення на ре�

гіональних рівнях кращих практик із впровадження ін�

формаційних технологій, які спрямовані на підвищення

ефективності управління територіальною громадою,

розвиток електронної демократії, розширення елек�

тронних сервісів для населення та підприємців.

Нагородження переможців відбудеться в рамках Між�

народного наукового конгресу "Інформаційне суспіль�

ство в Україні" 29 жовтня 2013 року.

Як повідомлялося, з 1 липня в Києві працює міський

портал громадського контролю, який пропонує корис�

тувачам розширені можливості щодо візуалізації звер�

нень громадян та статистичний аналіз даних.

Окрім цього, з 1 серпня буде запущено безкоштовний

мобільний додаток для iOS та Android, який надасть ко�

ристувачам можливість цілодобово направляти скарги

або подяки до єдиної міської системи роботи зі звернен�

нями громадян
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Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
"Хрещатик"

Асоціація ор анів місцево о самовряд вання "Міста еле тронно о вряд вання У раїни"
підвела підс м и національно о он рс реалізованих прое тів сфері еле тронно о
вряд вання. До с лад ж рі зазначено о заход війшли на овці, представни и дер-
жавних ор анів та міжнародні е сперти. За алом б ло подано 45 ейсів за трьома но-
мінаціями. Київ надав для часті в он рсі два ейси та отримав найвищі бали.

Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Надс часний автово зал — подар но міст від інвестора. Стан-
цію, що має взяти на себе спол чення південном та захід-
ном напрям ах, розташ вали неподалі Одесь ої площі — на
почат Кільцевої доро и. Новий об'є т майже отовий, залиши-
лося лише облашт вати територію й встановити необхідне об-
ладнання. Тож до Дня Незалежності станція же зможе прийма-
ти рейси. Днями з ходом б дівництва ознайомився олова
КМДА Оле сандр Попов.
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Відкритий лист голови КМДА
Олександра Попова 

до лідерів фракцій політичних
партій опозиції 

у Верховній Раді України: 
Віталія Кличка, Арсенія Яценюка 

та Олега Тягнибока
Шановні народні обранці!

Я пере онаний том , що вам не байд же бла о-
пол ччя иян та розвито нашо о міста. Том звер-
таюсь до вас із за ли ом сісти за стіл онстр тив-
них пере оворів.
Через зрив пленарно о засідання сесії Київради

11 липня сотні тисяч столичних лі арів, вчителів, со-
ціально незахищених иян позбавлені м ніципаль-
них надбаво , з пинено фінанс вання б дівництва
метрополітен , ре онстр ції Поштової площі, ре-
монт місь их дорі та вирішення інших питань жит-
тєдіяльності міста.
З ідно із за онодавством У раїни, лише Київрада

має повноваження хвалювати рішення про внесен-
ня змін до бюджет та Про рами е ономічно о та
соціально о розвит Києва.
Саме том за ли аю вас до від рито о й відверто-
о діало щодо проведення засідання сесії Київра-
ди, до поряд денно о я о о пропон ється внести
ви лючно на альні соціально важливі питання жит-
тєдіяльності міста. Запрош ю вас до перемовин 22
липня 2013 ро .

З повагою 
голова КМДА Олександр Попов
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Новини

У Києві відбулися антитерористичні навчання
Днями оординаційною р пою Антитерористично о центр при ГУ СБУ
м. Києві та Київсь ій області спільно з підрозділами Управління держав-

ної охорони У раїни та за оординації Штаб АТЦ при СБ У раїни б ло
проведено та ти о-спеціальне навчання. Навчання проводилось онте -
сті реалізації Концепції боротьби з тероризмом, схваленої У азом Прези-
дента У раїни від 25 вітня 2013 ро № 230. У заході взяли часть сили і
засоби СБУ, УДО, МВС, ДСНС, МО У раїни та інші ре іональні с б’є ти бо-
ротьби з тероризмом. Про це “Хрещати ” повідомили прес-се торі ГУ
СБУ м. Києві та Київсь ій області. Основні завдання, що ставились пе-
ред часни ами — виявлення та знеш одження виб хонебезпечних пред-
метів, встановлення та затримання мовних терористів, звільнення зар ч-
ни ів.
Мета навчань — перевір а ефе тивності сил та засобів, я і задіюються

Координаційною р пою АТЦ при ГУ СБУ м. Києві та Київсь ій області під
час проведення спеціальних антитерористичних операцій; вдос оналення
пра тичних навичо оординації дій заці авлених відомств, взаємодія ві-
домчих підрозділів при вини ненні терористичних проявів та лі відації їх
наслід ів.
По завершенні заход ерівни и та часни и навчань позитивно оціни-

ли рез льтати проведеної операції

У Святошині пройшла зустріч з мешканцями щодо
створення ОСН
У серед в Святошинсь ій РДА (пр. Перемо и, 97) відб лась з стріч з іні-

ціативними меш анцями, я им не байд же забезпечення та стан б дин-
ів, а та ож бла о стрій приб дин ових територій. Ініціатив меш анців
підтримав особисто олова район Юрій Бондар, я ий і очолив цю з стріч.
Ініціативні р пи по створенню ор анів самоор анізації населення б дин-
ових омітетів представляли інтереси б дин ів №№ 2-А, 12 по в л. сім’ї
Сосніних та б дин № 114/2 по пр. Перемо и. Голова район детально
з пинився на діяльності ор анів самоор анізації населення, їх задачах та
можливостях. Під час з стрічі б ли дося н ті домовленості про індивід -
альн робот з ожною ініціативною р пою меш анців б дин ів та забез-
печення всією необхідною нормативно-правовою базою

Цифра дня

161 230 400 
пасажирів було перевезено у столиці автобусами за всіма видами
сполучень у січні–травні 2013 року 
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У столиці реконструюють каналізаційні насосні
станції
У столиці ре онстр юють наст пні об’є ти ом нально о призначення:
аналізаційн насосн станцію в пар “Р санів а”, що на б льварі Дави-
дова, 10-А, аналізаційн насосн станцію “Борща ів а-1” та аналізацій-
н насосн станцію “Мишолов а” на Наддніпрянсь ом шосе, 13. Замов-
ни ом ре онстр ції визначили КП “Дире ція з апітально о б дівництва
та ре онстр ції “Київб дре онстр ція”. Відповідне розпорядження під-
писав олова КМДА Оле сандр Попов.
З ідно з до ментом Департамент житлово- ом нальної інфрастр -

т ри, дор чено в становленом поряд передати КП “Київб дре онс-
тр ція” прое тно- ошторисн , до овірн , б х алтерсь до ментацію
та інформацію, я а є важливою для ви онання робіт. КП “Київб дре-
онстр ція” визначить енеральн підрядн ор анізацію для ви онання
робіт та забезпечить дотримання вимо чинно о за онодавства щодо
поряд ви онання робіт. Замовни робіт під час ладання до овор
підряд повинен передбачити мови щодо надання підрядни ом аран-
тій я ості ви онання робіт та встановити арантійні стро и е спл атації
об’є та.
За важимо, що після завершення робіт се майно б де зараховане до
ом нальної власності територіальної ромади міста з подальшою пере-
дачею володіння та орист вання відповідним е спл атаційним ор ані-
заціям

У місті знешкоджено 10 боєприпасів часів війни
Протя ом доби столиці б ло виявлено 10 виб хонебезпечних пред-

метів часів Вели ої Вітчизняної війни. Та , 17 липня на території б ді-
вельно о майданчи а за адресою — в л. Підвисоць о о, 4-А під час
проведення земляних робіт б дівельни и виявили 8 артилерійсь их
снарядів діаметром 76 мм, ще 1 — діаметром 152 мм. Наст пн знахід-

б ло виявлено на території дире ції “Автотранспочта УДППЗ У рпоч-
та” на в л. Народно о Ополчення, 13, Солом’янсь ом районі. Б ді-
вельни и під час проведення земляних робіт знайшли артилерійсь ий
снаряд діаметром 76 мм. Дані боєприпаси б ли вил чені саперами
1- о Спеціально о ре іонально о центр швид о о реа вання опера-
тивно-рят вальної сл жби Цивільно о захист ДСНС У раїни та знеш о-
джені на полі оні.
Дотримання елементарних правил безпе и при знаходженні цих при-

строїв та професійні дії піротехні ів змо ли попередити нещасні випад и.
Я повідомили “Хрещати ” прес-сл жбі Головно о правління ДСНС
У раїни м. Києві, всьо о з почат ро на території столиці вил чено та
знеш оджено 597 виб хонебезпечних предметів часів ВВВ. Зо рема 105
артилерійсь их снарядів, 42 мінометні міни, 5 р чних ранат, 3 підривни-
а, 1 протитан ов мін , 1 авіаційн бомб та 440 стрілець их набоїв.
ГУ ДСНС У раїни м. Києві на ад є жителям та остям столиці, я

треба поводитись при виявленні боєприпасів: не айно на безпечній
відстані повідомити про знахід чер ові сл жби 101 і 102; не набли-
жатися до предмета, не тор атися і не перес вати йо о, не доп с ати
до знахід и інших людей, припинити всі види робіт в районі виявлен-
ня виб хонебезпечно о предмет , а та ож не орист ватися засоба-
ми радіозв’яз та мобільними телефонами (вони мож ть спрово ва-
ти виб х)

У столиці тимчасово припинено проведення 
ярмарок
Я повідомили “Хрещати ” в Управлінні вн трішньої тор івлі та поб т

КМДА, найближчим часом столиці не проводитим ться традиційні сіль-
сь о осподарсь і ярмар и. За про нозом Гідрометцентр У раїни, липні
денна температ ра повітря на території Києва с ладатиме в середньом
понад 30 °С. Врахов ючи ре омендації ГУ ветеринарної медицини в місті
Києві та Держсанепідсл жби У раїни в м. Києві щодо транспорт вання,
реалізації сільсь о осподарсь ої прод ції тваринно о і рослинно о похо-
дження, з метою недоп щення спалахів острих иш ових інфе цій, хар-
чових отр єнь серед споживачів, прийнято рішення про тимчасове припи-
нення проведення продовольчих ярмар ів б дні та вихідні дні протя ом
липня поточно о ро .
При зниженні температ ри нав олишньо о середовища проведення яр-

мар ових заходів б де відновлено

Володимирську гірку 
облаштовують до ювілею
У центрі міста тривають активні приготування до відзначення 
1025�річчя Хрещення Русі
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

На схилах Дніпра ипить робота, в
я ій задіяні майже всі столичні о-
м нальні сл жби. Встановлення пар-
анів, про ладення доріжо , озеле-
нення та б дівництво — все це має
б ти завершено до відзначення
1025-річчя Хрещення Р сі. Насоло-
дж ватися рез льтатами не лише на
свято, а й після ньо о змож ть сі
ості та меш анці столиці.

“Київзеленбуд” проводить озеленення схилів

та облаштування нових клумб. На алеях виростає

оновлений паркан та перекладаються цегляні до�

ріжки. Активна діяльність проводиться повсю�

ди — “зеленбудівці” зрізують сухе гілля та приби�

рають траву зі схилів. Незабаром тут витиметься

декоративний плющ, а прикрашатиме краєвид

кілька нових клумб. До свята Хрещення Русі квіт�

кові оази милуватимуть око чи не на кожному

кроці. За словами генерального директора КО

“Київзеленбуд” Михайла Царенка, на Володи�

мирській гірці будуть висаджені хризантеми в ча�

шах, з’являться гірлянди з квітів.

У затінку дерев облаштовують кілька нових ла�

вок. Наразі робітники вимощують під них цегля�

ні опори. Відновлюють і комплекс Магдебурзько�

го права. Реконструкцію колони та арок майже

завершили, тепер вкривають їх вологостійким

матеріалом.

Хід робіт проінспектував перший заступник го�

лови КМДА Анатолій Голубченко. “Безумовно,

ми хочемо все завершити і завершимо,— запев�

нив він.— Можу сказати, що будівельні роботи

йдуть і, як завжди, закінчуватимуться в останню

ніч. Паралельно йдуть оздоблювальні роботи з

благоустрою”.

Ансамбль історичних місць православ’я допов�

нить панорама старого Києва, яку на стінах під�

земного переходу до набережної Дніпра малюють

студенти�архітектори.

Взагалі маршрут вийде надзвичайним, він

охоплює Хрещатик, Європейську площу, безпо�

середньо Володимирську гірку, пам’ятник Магде�

бурзькому праву, Поштову площу та Андріїв�

ський узвіз. “Всі роботи проводяться не тільки до

свята Хрещення Русі, а й у цілому для міста”,—

підкреслив Анатолій Голубченко.

Втім, такі масштабні роботи нині проводяться в

борг. За словами першого заступника голови

КМДА, заборгованість по оплатах на сьогодні�

шній день складає 10 мільйонів гривень по коло�

ні Магдебурзького права, по Володимирській гір�

ці — ще три мільйони. Перерозподілити бюджет�

ні кошти планувалося на останньому засіданні

Київради, яке зірвалося

На під’їзді до столиці з’явилась 
парковка для вантажівок
У Києві та області уже визначено 15 ділянок, на яких збудують 
аналогічні об’єкти
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Учора віце-прем’єр-міністр У раїни
Оле сандр Віл л від рив новий TIR-
пар ін на ільцевій дорозі Борис-
піль-Бровари. Тож відтепер вели о-
абаритний транспорт, я ом вдень
заборонено в’їзд до Києва, не с п-
ч ватиметься поблиз основних сто-
личних ма істралей, а зможе розта-
ш ватись на спеціальном пар ін .
Зб дований за європейсь ими стан-
дартами об’є т передбачає сі мо-
ви для переб вання водіїв та безпе-
и вантаж . У перспе тиві та і п н -
ти облашт ють й поблиз столиці.

Новий і поки що єдиний в Україні паркінг та�

кого зразка розрахований на 50 вантажівок й має

два комплекси для обслуговування водіїв. Зокре�

ма люди тут зможуть відпочити, скористатись Ін�

тернетом та іншими засобами зв’язку. Є тут й

пральня, душ та туалет. Словом, усе необхідне для

водіїв, які постійно в дорозі.

Відповідно до європейських вимог, території

стоянки під посиленим контролем охорони — 26

камер відеоспостереження відслідковують ко�

жен ряд автомобілів і їх вантажні відсіки. Авто�

матична реєстрація вантажівки на в’їзді та виїзді

убезпечить його від викрадення, та все ж, на ви�

падок захвату території, налагоджена взаємодія з

правоохоронними структурами оперативного

реагування. Відзначимо, коштуватиме таке задо�

волення з усіма зручностями близько 50 грн за

добу.

Окрім усіх зручностей, у перспективі плануєть�

ся, що тут видаватимуть ще й дозволи на здійс�

нення перевезень.

У перший же день роботи стоянка майже напо�

ловину заповнена. Зауважимо, на основних 

під’їзних магістралях до паркувального об’єкта

встановлені інформаційні знаки, які й сигналізу�

ють водіям про це місце. Один із перших клієнтів

стоянки — Олександр Сорокун. Чоловік з 2008

року їздить на фурі й чимало часу проводить у по�

їздках за кордоном — Польща, Німеччина, Бель�

гія, країни СНД. Тож має з чим порівняти. Водій

розповів “Хрещатику”, що був здивований цим

об’єктом, адже в Україні таких аналогів поки що

не бачив. “Зроблена за європейськими стандарта�

ми й з усіма зручностями для водіїв — душ, туалет,

кімната відпочинку. Якщо тут ще й видаватимуть

дозволи, то взагалі буде чудово”,— зазначає пан

Олександр.

До того ж, TIR�паркін розгорнувся у зручному

місці — на перетині головних транспортних кори�

дорів схід�захід, північ�південь та знаходиться у

безпосередній близькості від головного транс�

портного вузла країни — Києва.

Це лише перша черга будівництва, загалом тут

ще планується побудувати офісно�складський

комплекс (мийка, СТО, зважування автомобілів,

представництва страхових компаній, банківські

послуги, магазин запчастин тощо), автосалон з

продажу вантажної техніки та готелю для відпо�

чинку водіїв. Збільшать й кількість машиномісць.

Загалом уряд планує розвивати мережу таких

комплексів. Відзначимо, нині на 99�ти транзит�

них магістралях України функціонує 869 стоянок,

а це близько 25 тис. машиномісць, з яких менше

половини призначені для вантажного транспорту.

Тож кількість таких об’єктів необхідно збільшити

щонайменше вдвічі.

“Уряд здійснює заходи з вирішення системної

проблеми недостатньої кількості стоянок для ве�

ликовантажного автотранспорту навколо Києва

та обласних центрів. Зокрема в Києві та області

вже визначено 15 ділянок для створення таких

паркінгів”,— відзначив під час відкриття об’єкта

віце�прем’єр�міністр України Олександр Вілкул.

Він додав, що наявність таких об’єктів сприяє

збереженню покриття доріг та підвищує безпеку

дорожнього руху.

Як розповів “Хрещатику” заступник голови

КМДА Михайло Костюк, для паркування ванта�

жівок поблизу столиці уже попередньо визначено

вісім ділянок. Зокрема під’їзди до Києва плану�

ють облаштувати паркувальними майданчиками

на двох рівнях. “На першому рівні перехват здій�

снюватиметься за 50�60 км від Києва, на друго�

му — паркінги планується зробити дотичними до

міста”,— каже Михайло Костюк.

За його словами, приміські стоянки також

можна буде використовувати й як перехоплю�

ючий паркінг для легкових автомобілів

На першому рівні перехват
вантажівок здійснюватиметься за
50"60 км від Києва, на другому 
– паркінги планується зробити

дотичними до міста

Нині на Володимирській гірці
будуть висаджені 

хризантеми в чашах, 
з`являться гірлянди 

з квітів, у затінку дерев
облаштовують кілька нових лавок

Ансамбль історичних місць православ`я доповнить панорама старо о Києва, я на стінах підземно о
переход до набережної Дніпра малюють ст денти-архіте тори

Учора віце-прем`єр-міністр У раїни Оле сандр Віл л від рив зб дований за європейсь ими стандартами
новий TIR-пар ін, я ий передбачає сі мови для переб вання водіїв та безпе и вантаж
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НОВИНИ УКРАЇНИ І СВІТУ
Хрещатик 19 липня 2013 року

В Україні скоротилося промвиробництво
У червні 2013 ро промислове виробництво в У раїні с оротило-

ся на 5,7 % порівнянні з червнем мин ло о ро . За даними Держ-
сл жби статисти и, при цьом промвиробництво за червень зросло
на 1,6 % порівняно із травнем. У січні-червні 2013 ро порівняно з
січнем-червнем 2012 ро промвиробництво с оротилося на 5,3 %.
На адаємо: травні 2013 ро промислове виробництво с ороти-
лось на 9,3 % порівняно із травнем 2012 ро . Торі порівняно з 2011
ро ом промвиробництво с оротилося на 1,8 %

На "пікові" дати додали поїздів

У рзалізниця призначила на 21 липня напрям Крим додат овий
поїзд № 231/232 Київ — Сімферополь (752 місця), а до с лад поїзда
129/130 Гродно — Сімферополь на 20 липня в лючила 5 додат ових
ва онів на 180 місць. Та ож залізнични и змінили періодичність рс -
вання поїзда № 296 Сімферополь — Чернівці на щоденне. Та , на "пі-
ові" дати (22, 24, 26 та 28 серпня) додат ово в лючено 5 ва онів до
с лад поїзда № 129/130 Гродно-Сімферополь — це додат ово 720
місць. Та ож розроблено рафі р х поїздів та им чином, щоб поїзди

римсь ом напрям та зворотно рс вали я омо а частіше. Та ,
літній період щодоби до Крим приб ває та відправляється 99 пар ці-
лорічних та сезонних поїздів, в середньом через ожні 14 хв. У "пі о-
ві" періоди (вранці та вечері) поїзди приб вають/відправляються че-
рез ожні 6-8 хв. Я зазначають в У рзалізниці, для виїзд відпочива-
ючих з Крим (з 25 по 31 серпня 2013 ро ) на інець літа вільном
продаж залишається 66 % вит ів від за альної іль ості запропоно-
ваних пасажирам до сіх точ ів У раїни. Офіційна online-система
бронювання і продаж вит ів: http://booking.uz.gov.ua

Бізнес буде скаржитися через Skype
У липні 2013 ро в Держпідприємництві від рилася телефонна

" аряча" лінія, а та ож створено а а нт с айпі під назвою "Держ-
підприємництво У раїни". Відтепер пос аржитися чи отримати он-
с льтацію можна, просто написавши повідомлення по с айп .
Роз'яснення надають з питань, я і стос ються ліценз вання та до-
звільної системи сфері осподарсь ої діяльності, ре ляторної по-
літи и, підтрим и підприємництва, надання мі ро редитів, подат о-
во о за онодавства, на ляд і онтролю. Сл жба та ож на ад є, що
має власн сторін мережі Facebook. Skype: Login: dkrp_hotline.
Facebook: Держпідприємництво. "Гаряча" лінія: з 9.00 до 18.00 з по-
неділ а по четвер, та з 9.00 до 16.45 — п'ятницю, без перерви на
обід, за номером: (044) 285-55-81

Реєстрація бізнесу та нерухомості — поштою
Уряд ставить собі мет поле шити дост п населення і підприємств

до адмінпосл на території всієї раїни. Про це заявив перший віце-
прем'єр-міністр Сер ій Арб зов під час церемонії підписання меморан-
д м про співпрацю між Державною реєстраційною сл жбою і
"У рпоштою". "Це підписання — д же важлива подія. Мета — спрости-
ти дост п ромадян до адміністративних посл — та их я реєстрація
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, проставлення апостиля
на офіційних до ментах та реєстрація майнових прав",— зазначив
Сер ій Арб зов. Він заявив, що тепер ромадян У раїни, чи то в ме-
аполісі, чи малень ом селі, б де можливість зверн тися до
"У рпошти" і здати па ет до ментів для передачі в реєстраційн сл ж-
б , а потім вже отримати па ет до ментів прямо на свою домашню
адрес . Реалізація прое т відб вається в рам ах про рами е ономіч-
них реформ Президента Ві тора Ян овича. Свої підписи під меморан-

д мом поставили в. о. енерально о дире тора УДППЗ "У рпошта"
Костянтин Кривен о та олова У рдержреєстр Дмитро Ворона. Мемо-
ранд м має на меті спростити процед р надання адмінпосл для
споживачів, за ріпити прозорість процед ри і ле ість отримання ре-
з льтат . У мінімальний базовий перелі посл б д ть входити:
держреєстрація юросіб та фізосіб-підприємців; проставлення апости-
ля на офіційних до ментах, держреєстрація др ованих ЗМІ та ін-
форма ентств я с б'є тів інформаційної діяльності; держреєстрація
прав на нер хоме майно та надання інформації з Держреєстр прав на
нер хоме майно. Старт прое т план ється 4-м варталі 2013 ро .
Та им чином, до інця ро ромадяни змож ть отримати дост п до ад-
мінпосл У рдержреєстр всіх відділеннях поштово о зв'яз

Платники податків "сидітимуть" в Інтернеті
Новий сервіс Міндоходів "Еле тронний абінет платни а подат ів"

розпочав свою робот тестовом режимі, повідомили відомстві.
Першими ознайомитися з можливостями сервіс змож ть вели і плат-
ни и подат ів, а в подальшом він б де дост пним для всіх ате орій
платни ів. Еле тронний абінет — це персональне автоматизоване ро-
боче місце платни а, працювати в я ом він може з б дь-я о о омп'ю-
тера, під лючено о до мережі Інтернет, після авторизації. Перева ами
ново о сервіс є подання подат ової звітності режимі реально о ча-
с . Платни одраз ж б де бачити, я по азни и йо о звітності вплин -
ли на йо о стан розрах н ів з бюджетом. Подат ова звітність подава-
тиметься па етом (де ларація з сіма додат ами). На ожен прийнятий
па ет до ментів видаватиметься одна витанція про прийняття де ла-
рації. У подальшом платни и та ож змож ть пере лядати до менти,
видані ор анами Міндоходів, форм вати та заповнювати платіжні до -
менти щодо сплати подат ів, розрахов вати пеню, подавати заяви на
реєстрацію платни ам о ремих подат ів, отрим вати онс льтаційні
посл и тощо. Вхід до еле тронно о абінет здійснюється за адресою
knp.minrd.gov.ua або на порталі Міндоходів шляхом авторизації за до-
помо ою еле тронно о цифрово о підпис . При встановленні про рам-
но о забезпечення потрібно орист ватися бра зером Internet
Explorer. На адаємо, що цифровий підпис підприємства, станови, ор-
анізації та фізичні особи мож ть без оштовно отримати п н тах ре-
єстрації а редитовано о Центр сертифі ації еле тронних лючів Мін-
доходів. На сьо одні в У раїні діє 104 та их п н ти

Через прикордонників РФ загинули українці
18 липня 2013 ро до МЗС У раїни ви ли ано тимчасово о повіре-

но о РФ в У раїні Андрія Воробйова (Посол РФ в У раїні Михайло З -
рабов переб ває відп стці) зв'яз із інцидентом, що стався 17 лип-
ня в а ваторії Азовсь о о моря за частю атера При ордонної сл жби
РФ, в рез льтаті зіт нення я о о з раїнсь им маломірним с дном за-
ин ло двоє ромадян У раїни. Одно о ромадянина врятовано, пош -
и ще двох тривають. Т. в. о. міністра за ордонних справ У раїни Р с-
лан Демчен о висловив либо е занепо оєння зв'яз з діями росій-
сь их при ордонни ів та непропорційністю застосованих ними заходів,
я і призвели до тра ічних наслід ів, і вр чив представни посольства
нот . У раїнсь а сторона вима ає проведення всебічно о та об'є тив-
но о розслід вання цьо о інцидент за частю раїнсь их та росій-
сь их омпетентних ор анів, а та ож вжиття заходів з метою недоп -
щення повторення подібних випад ів майб тньом . Російсь а сторо-
на висловила співч ття зв'яз з інцидентом, а та ож запевнила в то-
м , що з її бо б д ть вжиті необхідні заходи з метою забезпечення
належно о розслід вання. РФ обіцяє посприяти лі ванню постражда-
лих, пош зни лих безвісти, а та ож репатріації тіл за иблих. Я по-
відомляла Державна при ордонна сл жба У раїни, районі оси Дов-
жансь а під час переслід вання та маневр вання сталося зіт нення
при ордонно о атера РФ з раїнсь им маломірним с дном. Внаслі-
до інцидент рибальсь е с дно переверн лося

Українці можуть взимку залишитися без тепла
Через бор и держави перед енер ети ами раїнці мож ть взим

опинитися без опалювання та арячої води. Та д м висловили
е сперти Центр досліджень енер ети и (EIR Center). Е сперти на о-
лосили, що сьо одні тариф на тепло по риває лише 75 % від варто-
сті виробництва теплової енер ії, а наповнення спецфонд держбюд-
жет , з я о о виплач ються державні с бвенції тепло ом ненер о
(ТКЕ), зараз не перевищ є 5 %, що може призвести до неможлив-
лення вчасно о розрах н теплоенер етичних омпаній за аз і, я
наслідо , с ттєво о с орочення поставо бла итно о палива на ви-
робничі потреби від "Нафто аз ". С ть проблеми поля ає том , що
при наявном рівні тарифно о по риття теплопостачальні омпанії
мож ть або платити за паливо, або по ривати інші витрати. І біль-
шість ТКЕ розрахов ються за паливо саме за рах но бюджетних
с бвенцій. Я рез льтат — зростають неплатежі за аз. Саме та а
сит ація, на д м е спертів Центр досліджень енер ети и, призве-

де до то о, що "Нафто аз" найближчій перспе тиві почне с ороч -
вати постав и аз підприємствам ТКЕ. А це призведе до можливих
збоїв роботі ТКЕ в різних містах У раїни, до зниження температ -
ри тепла, я е подається в помеш ання раїнців холодний період
ро . Водночас не проводяться й роботи із модернізації систем е-
нерації та транспорт вання теплової енер ії, що вже найближчим ча-
сом може призвести до системних виходів із лад виробничо о об-
ладнання та систем ТКЕ. "Крім то о, може різ о зрости іль ість ава-
рій тепломережах. Проблема рошей на ремонт — через недопла-
т по с бвенціях — існ є ожно о ро . Але цьо о ро сит ація дійс-
но ритична, адже майже всі тр би в тепломережах У раїни давно
вичерпали свій рес рс. І нестача оштів на ремонти вліт ціл ом
може завершитись масштабними аваріями та, я наслідо , відс тніс-
тю тепла в вартирах взим ", — зазначив ендире тор Центр до-
слідження енер ети и Оле сандр Харчен о

Автомобілістам полегшили життя

Громадянам не потрібно б де більше надавати опії витанцій про
сплат штрафів до підрозділів ДАІ — відповідна інформація надходити-
ме т ди автоматично. З 16 липня 2013 ро вст пив в сил на аз МВС
№ 606 "Про вдос оналення процед ри сплати штрафів за пор шення
Правил дорожньо о р х та застос вання механізм автоматично о за-
лі та их штрафів під час отримання оштів". Відтепер відб ватиметь-
ся щоденне завантаження до автоматизованої системи "Управління фі-
нансами МВС У раїни" виписо про сплачені штрафи за пор шення
ПДР, отриманих територіальних ор анах Державної азначейсь ої
сл жби. ДАІ звертає ва , що ре візиті асово о до мент для іден-
тифі ації облі та онтролю платежів до бюджет за одом бюджетної
ласифі ації 21081300 "Адміністративні штрафи сфері забезпечення
безпе и дорожньо о р х " обов'яз ово потрібно без помило в аз ва-
ти серію та номер прото ол про адміністративне правопор шення.
Зразо заповнення витанції про сплат штраф за пор шення ПДР
має б ти розміщений ожній станові (відділенні) бан

У Росії засудили на п'ять років опозиціонера
18 липня с д визнав відомо о російсь о о опозиціонера Оле сія На-

вально о винним роз раданні майна підприємства "Кіровліс" та зас див
йо о до п'яти ро ів в'язнення. За повідомленнями світових ЗМІ, політи а
взято під варт залі с д . Процес відб вся місті Кіров, що знаходиться
на відстані тисячі ілометрів на схід від Мос ви. Навальний 2009 ро б в
радни ом бернатора Кіровсь ої області. Саме на цей час, я ствердж є
про рат ра, припадає йо о неза онна діяльність. Винним цій же справі
визнаний і ендире тор Вятсь ої лісової омпанії Петро Офіцеров, я ий, за
версією слідства, вист пав ролі спільни а Навально о. Під час о олошен-
ня виро с ддя Блінов заявив, що "свідчення Навально о про політичні
мотиви йо о переслід вання справі про роз радання нічим не підтвер-
дж ються". Натомість ЄС та США вже зас дили виро опозиціонер . Роз-
ляд справи "Кіровліс " розпочався 17 вітня цьо о ро , справі б ло
проведено 19 засідань. О лядачі називали юриста та фахівця з цінних па-
перів та біржової справи Навально о одним із можливих андидатів до
часті президентсь их виборах Росії 2018 році. Та зас дження На-
вально о може переш одити йом брати часть наст пній президент-
сь ій ампанії. Мосмісь виборч ом 17 липня зареєстр вав політи а анди-
датом на посад мера Мос ви. Після о олошення виро с д ерівни йо-
о передвиборно о штаб Леонід Вол ов повідомив, що Оле сій Наваль-
ний знімає свою андидат р з виборів мера Мос ви. "Гаразд. Ви т т не
с м йте без мене. А оловне — не байди йте, жаба сама себе з нафто-
вої тр би не с ине",— написав Навальний на своїй сторінці в Twitter

ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно-правові та інші акти органів державної влади та управління 
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1.12.110. Облаштування паркувальних майданчиків паркоматами просп.
Перемоги, 121б'119

2014 рік Комунальне підприємство
"Київтранспарксервіс"

Кошти КП "Київтранс'
парксервіс"

2014 рік '70,0

1.12.111. Облаштування паркувальних майданчиків паркоматами Кільцева
дорога (біля кафе СТОП)

2014 рік Комунальне підприємство
"Київтранспарксервіс"

Кошти КП "Київтранс'
парксервіс"

2014 рік '70,0

1.12.112. Облаштування паркувальних майданчиків паркоматами вул.
Чорнобильська, 17'15/4, 16/80'18

2014 рік Комунальне підприємство
"Київтранс парксервіс" 

Кошти КП "Київтранс'
парксервіс"

2014 рік ' 70,0

1.12.113. Облаштування паркувальних майданчиків паркоматами пл.
Вокзальна, 1

2014 рік Комунальне підприємство
"Київтранспарксервіс"

Кошти КП "Київтранс'
парксервіс"

2014 рік'280,0

1.12.114. Облаштування паркувальних майданчиків паркоматами вул.
Протасів Яр, 13 (сезонний з 15.11 по 01.03)

2014 рік Комунальне підприємство
"Київтранспарксервіс"

Кошти КП "Київтранс'
парксервіс"

2014 рік'70,0

1.12.115. Облаштування паркувальних майданчиків паркоматами вул.
Протасів Яр, 48 (сезонний з 15.11 по 01.03)

2014 рік Комунальне підприємство
"Київтранспарксервіс"

Кошти КП "Київтранс'
парксервіс"

2014 рік'70,0

1.10.116. Облаштування паркувальних майданчиків паркоматами вул.
Ушинського, навпроти буд. №1

2014 рік Комунальне підприємство
"Київтранспарксервіс"

Кошти КП "Київтранс'
парксервіс"

2014 рік'70,0

1.12.117. Облаштування паркувальних майданчиків паркоматами вул.
Ушинського, 12'4, 11'3

2014 рік Комунальне підприємство
"Київтранспарксервіс"

Кошти КП "Київтранс'
парксервіс"

2014 рік'70,0

1.12.118. Облаштування паркувальних майданчиків паркоматами вул. Мала
Житомирська, 1/2'11

2013 рік Комунальне підприємство
"Київтранспарксервіс"

Кошти КП "Київтранс'
парксервіс"

2013 рік'140,0

1.12.119. Облаштування паркувальних майданчиків паркоматами вул.
Терещенківська (від бульв. Т. Шевченка до вул. Л. Толстого)

2013 рік Комунальне підприємство
"Київтранспарксервіс"

Кошти КП "Київтранс'
парксервіс"

2013 рік'140,0

1.12.120. Облаштування паркувальних майданчиків паркоматами вул. 
Б. Хмельницького, 2'4, 3б'1/40

2013 рік Комунальне підприємство
"Київтранспарксервіс"

Кошти КП "Київтранс'
парксервіс"

2013 рік'70,0

1.12.121. Облаштування паркувальних майданчиків паркоматами вул. 
Б. Хмельницького (вул. Пушкінська ' вул. Терещенківська)

2013 рік Комунальне підприємство
"Київтранспарксервіс"

Кошти КП "Київтранс'
парксервіс"

2013 рік'70,0

1.12.122. Облаштування паркувальних майданчиків паркоматами вул. 
Б. Хмельницького, 42/32'48, 33/34'35/1

2013 рік Комунальне підприємство
"Київтранспарксервіс"

Кошти КП "Київтранс'
парксервіс"

2013 рік'70,0

1.12.123. Облаштування паркувальних майданчиків паркоматами вул. 
Б. Хмельницького, 50'40/25, 31/27'19

2013 рік Комунальне підприємство
"Київтранспарксервіс"

Кошти КП "Київтранс'
парксервіс"

2013 рік'70,0

1.12.124. Облаштування паркувальних майданчиків паркоматами вул.
Володимирська (від бульв. Т. Шевченка до вул. Б. Хмельницького)

2013 рік Комунальне підприємство
"Київтранспарксервіс"

Кошти КП
"Київтранспарксервіс"

2013 рік'70,0

1.12.125. Облаштування паркувальних майданчиків паркоматами просп.
Перемоги, 31'29

2013 рік Комунальне підприємство
"Київтранспарксервіс"

Кошти КП "Київтранс'
парксервіс"

2013 рік'70,0
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1.12.126. Облаштування паркувальних майданчиків
паркоматами просп. Перемоги, 1#3

2013 рік Комунальне підприємство "Київтранс#
парксервіс"

Кошти КП "Київтранс#
парксервіс"

2013 рік#70,0

1.12.127. Облаштування паркувальних майданчиків
паркоматами пл. Перемоги, 1

2013 рік Комунальне підприємство "Київтранс#
парксервіс"

Кошти КП "Київтранс#
парксервіс"

2013 рік#70,0

1.12.128. Облаштування паркувальних майданчиків
паркоматами вул. Костьольна, 11#3

2013 рік Комунальне підприємство "Київтранс#
парксервіс"

Кошти КП "Київтранс#
парксервіс"

2013 рік#70,0

1.12.129. Облаштування паркувальних майданчиків
паркоматами вул. Л. Толстого, 4/42#10, 5#1/24

2013 рік Комунальне підприємство "Київтранс#
парксервіс"

Кошти КП "Київтранс#
парксервіс"

2013 рік#70,0

1.12.130. Облаштування паркувальних майданчиків
паркоматами вул. Прорізна, 27#19

2013 рік Комунальне підприємство "Київтранс#
парксервіс"

Кошти КП "Київтранс#
парксервіс"

2013 рік#70,0

1.12.131. Облаштування паркувальних майданчиків
паркоматами вул. Прорізна, 10#16, 17#7

2013 рік Комунальне підприємство "Київтранс#
парксервіс"

Кошти КП "Київтранс#
парксервіс"

2013 рік#70,0

1.12.132. Облаштування паркувальних майданчиків
паркоматами вул. Прорізна, 1#3, 4#8

2013 рік Комунальне підприємство "Київтранс#
парксервіс"

Кошти КП "Київтранс#
парксервіс"

2013 рік#70,0

1.12.133. Облаштування паркувальних майданчиків
паркоматами вул. Пушкінська, 42/4#36, 45/2#39

2013 рік Комунальне підприємство "Київтранс#
парксервіс"

Кошти КП "Київтранс#
парксервіс"

2013 рік#70,0

1.12.134. Облаштування паркувальних майданчиків
паркоматами вул. Пушкінська, 39#29, 34#28/9

2013 рік Комунальне підприємство "Київтранс#
парксервіс"

Кошти КП "Київтранс#
парксервіс"

2013 рік#70,0

1.12.135. Облаштування паркувальних майданчиків
паркоматами вул. Пушкінська (бульв. Т.Шевченка до 
вул. Б. Хмельницького)

2013 рік Комунальне підприємство "Київтранс#
парксервіс"

Кошти КП "Київтранс#
парксервіс"

2013 рік#70,0

1.12.136. Облаштування паркувальних майданчиків
паркоматами вул. Пушкінська, 13/6#7, 16/8#8

2013 рік Комунальне підприємство "Київтранс#
парксервіс"

Кошти КП "Київтранс#
парксервіс"

2013 рік#70,0

1.12.137. Облаштування паркувальних майданчиків
паркоматами вул. Білоруська, 10#22, 1

2013 рік Комунальне підприємство
"Київтранспарксервіс"

Кошти КП "Київтранс#
парксервіс"

2013 рік#70,0

1.12.138. Облаштування паркувальних майданчиків
паркоматами по Вознесенському узвозу/ вул. Смірнова#
Ласточкіна (від вул. Артема до пров. Нестерівського)

2013 рік Комунальне підприємство "Київтранс#
парксервіс"

Кошти КП "Київтранс#
парксервіс"

2013 рік#70,0

1.12.139. Облаштування паркувальних майданчиків
паркоматами вул. Воровського (від вул. Дмитрівської 
до вул. Златоустівської)

2013 рік Комунальне підприємство "Київтранс#
парксервіс"

Кошти КП "Київтранс#
парксервіс"

2013 рік#70,0

1.12.140. Облаштування паркувальних майданчиків
паркоматами вул. Воровського, 24#26, 37/14#31а

2013 рік Комунальне підприємство "Київтранс#
парксервіс"

Кошти КП "Київтранс#
парксервіс"

2013 рік#140,0

1.12.141. Облаштування паркувальних майданчиків
паркоматами вул. Дегтярівська, 3#5

2013 рік Комунальне підприємство "Київтранс#
парксервіс"

Кошти КП "Київтранс#
парксервіс"

2013 рік#70,0

1.12.142. Облаштування паркувальних майданчиків
паркоматами вул. Дмитрівська, 2

2013 рік Комунальне підприємство "Київтранс#
парксервіс"

Кошти КП "Київтранс#
парксервіс"

2013 рік#70,0

1.12.143. Облаштування паркувальних майданчиків
паркоматами вул. Зоологічна (Зоопарк)

2013 рік Комунальне підприємство
"Київтрансціарксервіс"

Кошти КП "Київтранс#
парксервіс"

2013 рік#140,0

1.12.144. Облаштування паркувальних майданчиків
паркоматами вул. І. Франка, 18#32/34

2013 рік Комунальне підприємство "Київтранс#
парксервіс"

Кошти КП "Київтранс#
парксервіс"

2013 рік#70,0

1.12.145. Облаштування паркувальних майданчиків
паркоматами вул. І. Франка, 34/33#46, 27/31
("Володимирський собор")

2013 рік Комунальне підприємство "Київтранс#
парксервіс"

Кошти КП "Київтранс#
парксервіс"

2013 рік#140,0

1.12.146. Облаштування паркувальних майданчиків
паркоматами вул. Леонтовича, Ботанічна пл.

2013 рік Комунальне підприємство "Київтранс#
парксервіс"

Кошти КП "Київтранс#
парксервіс"

2013 рік#70,0

1.12.147. Облаштування паркувальних майданчиків
паркоматами вул. Лисенка, 4, 8,5#1

2013 рік Комунальне підприємство "Київтранс#
парксервіс"

Кошти КП "Київтранс#
парксервіс"

2013 рік#70,0

1.12.148. Облаштування паркувальних майданчиків
паркоматами Львівська площа

2013 рік Комунальне підприємство "Київтранс#
парксервіс"

Кошти КП "Київтранс#
парксервіс"

2013 рік#70,0

1.12.149. Облаштування паркувальних майданчиків
паркоматами вул. М. Коцюбинського, 1 
(вул. Б. Хмельницького, 66)

2013 рік Комунальне підприємство "Київтранс#
парксервіс"

Кошти КП "Київтранс#
парксервіс"

2013 рік#70,0

1.12.150. Облаштування паркувальних майданчиків
паркоматами вул. Пирогова, 9#7, 2/37#4

2013 рік Комунальне підприємство "Київтранс#
парксервіс"

Кошти КП "Київтранс#
парксервіс"

2013 рік# 70,0

1.12.151. Облаштування паркувальних майданчиків
паркоматами вул. Рейтарська, 25

2013 рік Комунальне підприємство "Київтранс#
парксервіс"

Кошти КП "Київтранс#
парксервіс"

2013 рік#70,0

1.12.152. Облаштування паркувальних майданчиків
паркоматами вул. Саксаганського, 88#106, 109#133

2013 рік Комунальне підприємство "Київтранс#
парксервіс"

Кошти КП "Київтранс#
парксервіс"

2013 рік#70,0

1.12.153. Облаштування паркувальних майданчиків
паркоматами вул. Старовокзальна, 13а#5

2013 рік Комунальне підприємство "Київтранс#
парксервіс"

Кошти КП "Київтранс#
парксервіс"

2013 рік#70,0

1.12.154. Облаштування паркувальних майданчиків
паркоматами вул. С.Петлюри (Комінтерну), 18#28/120

2013 рік Комунальне підприємство "Київтранс#
парксервіс"

Кошти КП "Київтранс#
парксервіс"

2013 рік#70,0

1.12.155. Облаштування паркувальних майданчиків
паркоматами вул. С.Петлюри (Комінтерну), 30, 29#25

2013 рік Комунальне підприємство "Київтранс#
парксервіс"

Кошти КП "Київтранс#
парксервіс"

2013 рік#140,0

1.12.156. Облаштування паркувальних майданчиків
паркоматами вул. Салютна, 5а#1б, 2б

2013 рік Комунальне підприємство "Київтранс#
парксервіс"

Кошти КП "Київтранс#
парксервіс"

2013 рік#140,0

1.12.157. Облаштування паркувальних майданчиків
паркоматами вул. Академіка Щусева(ст. метро "Сирець")

2013 рік Комунальне підприємство "Київтранс#
парксервіс"

Кошти КП "Київтранс#
парксервіс"

2013 рік#70,0

1.13 .Облаштування
паркувальних майданчиків
відеонаглядом

1.13.1. Облаштування паркувальних майданчиків
відеонаглядом

2014# 2015 рік Комунальне підприємство "Київтранс#
парксервіс", інвестор

Кошти КП "Київтранс#
парксервіс"

2014 рік# 2 000,0 
2015 рік# 4 000,0

Отримання оперативної інформації
з паркувальних майданчиків

2.1. Кадрове забезпечення
паркувальної діяльності

2.1.1. Розробка кваліфікаційних характеристик працівників
паркувальної галузі

2013 рік Департамент транспортної
інфраструктури, комунальне
підприємство "Київтранспарксервіс"

Не потребує Забезпечення паркувальної галузі 
м. Києва кваліфікованими кадрами

2.1.2. Організація підготовки фахівців у сфері паркування 
в м. Києві

2013 рік Департамент транспортної
інфраструктури, комунальне
підприємство "Київтранспарксервіс"

Кошти КП "Київтранс#
парксервіс"

2013 рік#50,0 Забезпечення паркувальної галузі 
м. Києва кваліфікованими кадрами

7. Ресурсне забезпечення Програми розвитку єдиного паркувального простору в м. Києві до 2015 року 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на
виконання Програми Етапи виконання Програми Усього витрат на виконання Програми

І II III

2013 рік 2014 рік 2015 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 100 695 000,00 299 685 000,00 290 225 000,00 690 605 000,00

Бюджет м. Києва 0,00 0,00 0,00 0,00

Кошти інших джерел 100 695 000,00 299 685 000,00 290 225 000,00 690 605 000,00

Про територіальне медичне об’єднання “САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ” 
у місті Києві

Рішення Київської міської ради № 332/9389 від 22 травня 2013 року
Відповідно до статей 104, 105, 106, 107 Цивільного кодексу України, статей 59, 78, 137 Господарського кодексу України, пунктів 30,

32 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 1, 4, 7 Закону України “Про порядок
проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві”, Закону
України “Про курорти”, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року № 385 “Про затвердження переліB
ків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у заB
кладах охорони здоров’я”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 892/7180, та з метою оптимізації існуючої мережі
лікувальноBпрофілактичних закладів у місті Києві, поліпшення матеріальноBтехнічного забезпечення закладів охорони здоров’я та
їх персоналу, підвищення ефективності запровадження державних та регіональних програм у галузі охорони здоров’я Київська
міська радаа

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати шляхом злиття Київське міське дитяче санаторно�ку�
рортне медичне об’єднання, дитячий спеціалізований санаторій “Піонер”
Київського міського дитячого санаторно�курортного медичного об’єднання
та створити на їх майновій базі територіальне медичне об’єднання “САНА�
ТОРНОГО ЛІКУВАННЯ” у місті Києві.

2. Встановити, що територіальне медичне об’єднання “САНАТОРНОГО
ЛІКУВАННЯ” у місті Києві є правонаступником усіх прав і обов’язків реорга�
нізованих відповідно до пункту 1 цього рішення закладів охорони здоров’я.

3. До складу територіального медичного об’єднання “САНАТОРНОГО ЛІ�
КУВАННЯ” у місті Києві включити заклади охорони здоров’я, що засновані
на комунальній власності територіальної громади міста Києва, відповідно
до додатка до цього рішення.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській держав�
ній адміністрації):

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

3.2. Створити комісії з реорганізації шляхом злиття закладів охорони
здоров’я.

3.3. Затвердити передавальні акти.
3.4. Закріпити за територіальним медичним об’єднанням “САНАТОР�

НОГО ЛІКУВАННЯ” у місті Києві на праві оперативного управління майно
реорганізованих відповідно до пункту 1 цього рішення закладів охорони
здоров’я.

3.5. Затвердити Статут територіального медичного об’єднання “САНА�
ТОРНОГО ЛІКУВАННЯ”, погодивши його з постійною комісією Київської
міської ради з питань гуманітарної політики.

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

рони здоров’я, про які йдеться в цьому рішенні, та відчуження або пере�
профілювання майна цих закладів.

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

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

Додаток
до рішення Київради від 22.05.2013 № 332/9389

Заклади охорони здоров’я, що засновані на комунальній власності територіальної громади
міста Києва, які входять до складу територіального медичного об’єднання “САНАТОРНОГО

ЛІКУВАННЯ” у місті Києві

1. Дитячий спеціалізований санаторій “Салют” Київського міського
дитячого санаторно�курортного медичного об’єднання.

2. Дитячий спеціалізований санаторій “Лісова поляна” Київського
міського дитячого санаторно�курортного медичного об’єднання.

3. Дитячий спеціалізований санаторій “Лісний” Київського міського
дитячого санаторно�курортного медичного об’єднання.

4. Дитячий спеціалізований санаторій “Ластівка” Київського місько�
го дитячого санаторно�курортного медичного об’єднання.

5. Дитячий спеціалізований санаторій “Орлятко” Київського місько�
го дитячого санаторно�курортного медичного об’єднання.

6. Дитячий спеціалізований санаторій “Лучезарний” Київського
міського дитячого санаторно�курортного медичного об’єднання.

7. Дитячий спеціалізований санаторій ім. Рози Люксембург Київ�

ського міського дитячого санаторно�курортного медичного об’єднан�
ня.

8. Дитячий спеціалізований санаторій “Дружний” Київського місько�
го дитячого санаторно�курортного медичного об’єднання.

9. Дитячий спеціалізований санаторій “Ялинка” Київського міського
дитячого санаторно�курортного медичного об’єднання.

10. Дитячий спеціалізований санаторій “Алупка” Київського місько�
го дитячого санаторно�курортного медичного об’єднання.

11. Дитячий спеціалізований санаторій “Озерний” Київського місь�
кого дитячого санаторно�курортного медичного об’єднання.

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

Про порушення перед Головою Верховної Ради України 
клопотання про нагородження 

Почесною грамотою Верховної Ради України 
Антоненка Віктора Нестеровича

Рішення Київської міської ради № 108/9165 від 17 квітня 2013 року
Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвердженого Постановою ВерB

ховної Ради України від 15.12.2005 № 3216BIV “Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про Почесну грамоту та
Грамоту Верховної Ради України”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Порушити клопотання перед Головою Верховної Ради України про
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Антоненка
Віктора Нестеровича — голови громадської організації “За чистий Київ”,
заступника голови виконавчого комітету Київської міської Ради народних
депутатів у 1965 — 1981 роках за багаторічну сумлінну працю, активну
життєву позицію, вагомий особистий внесок у соціально�економічний
розвиток міста Києва.

2. Управлінню кадрової роботи і нагород апарату виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготу�
вати клопотання про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради
України Антоненка Віктора Нестеровича — голови громадської організації

“За чистий Київ”, заступника голови виконавчого комітету Київської місь�
кої Ради народних депутатів у 1965 — 1981 роках за багаторічну сумлінну
працю, активну життєву позицію, вагомий особистий внесок у соціально�
економічний розвиток міста Києва.

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

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 19 липня 2013 року
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Про прокладання мереж каналізації 

до житлового будинку з блоком соціальноBпобутового обслуговування 
на вулиці Лісківській, 7 у Деснянському районі

Розпорядження № 610 від 23 квітня 2013 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про доB

рожній рух”, враховуючи звернення Публічного акціонерного товариства “Холдингова компанія “Київміськбуд” від 4 лютого 2013
року № 515/0/2B13, з метою забезпечення сталого та надійного водовідведення від житлового будинку з блоком соціальноBпобуB
тового обслуговування на вулиці Лісківській, 7 у Деснянському районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Публічному акціонерному товариству “Холдингова компанія “Ки�
ївміськбуд” у термін з 25 квітня 2013 року до 15 вересня 2013 року
здійснити згідно з розробленою та затвердженою в установленому по�
рядку проектно�кошторисною документацією за умови виконання ви�
мог п. 2 цього розпорядження роботи з прокладання мереж каналіза�
ції до житлового будинку з блоком соціально�побутового обслугову�
вання на вулиці Лісківській, 7 з переходом через вулицю Лісківську
відкритим способом з тимчасовим частковим розриттям тротуарів,
проїзної частини та обмеженням руху транспорту і пішоходів на вули�
ці Лісківській.

2. Публічному акціонерному товариству “Холдингова компанія “Київ�
міськбуд”:

2.1. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо по�
рядку виконання будівельних робіт.

2.2. При виконанні робіт дотримуватись Правил благоустрою міста Ки�
єва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 ро�
ку № 1051/1051.

2.3. Розробити та погодити в управлінні державної автомобільної ін�
спекції ГУ МВС України в м. Києві схему організації дорожнього руху на
період виконання робіт.

2.4. До початку виконання робіт встановити відповідні дорожні знаки,
огорожу, освітлення, сигнальні ліхтарі, необхідну кількість пішохідних
містків та забезпечити безпечний прохід пішоходів і проїзд транспортних
засобів в місцях виконання робіт.

2.5. Роботи виконувати у тризмінному режимі, забезпечуючи проїзд
для транспорту не менш ніж 3,5 м.

2.6. Після завершення робіт відновити покриття проїзної частини за
типом існуючого на повну ширину проїзної частини по всій довжині роз�
риття, а тротуарів на всю ширину — фігурними елементами мощення та
передати їх за актом комунальному підприємству “Шляхово�експлуата�
ційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та спо�
руд на них Деснянського району м. Києва”.

3. Відповідальність за безаварійне та своєчасне виконання робіт по�
класти на віце�президента Публічного акціонерного товариства “Холдин�
гова компанія “Київміськбуд” Шевчука Е. Г.

4. Взяти до відома, що після завершення робіт з прокладання мереж
каналізації це майно безоплатно передається до комунальної власності
територіальної громади міста Києва.

5. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забез�
печити у встановленому порядку списання демонтованого майна та зара�
хування до комунальної власності територіальної громади міста Києва но�
возбудованих мереж каналізації, зазначених у пункті 1 цього розпоря�
дження.

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

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

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про затвердження змін до Статуту 
Київського міського пологового будинку № З

Розпорядження № 606 від 23 квітня 2013 року
Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 15 березня

2012 року № 198/7535 “Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”,
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 листопада 2012 роB
ку № 2126 “Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміB
ністрації) від 25 серпня 2010 року № 647” та з метою приведення установчих документів у відповідність до вимог законодавства
України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до Статуту Київського міського пологового будин�
ку № 3, затвердженого розпорядженням Київської міської державної ад�
міністрації від 10 березня 1998 року № 496 (із змінами та доповненнями),
що додаються.

2. Київському міському пологовому будинку № 3 зареєструвати зміни
до Статуту у порядку, встановленому законодавством України.

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

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
23.04. 2013 № 606

Зміни
до Статуту Київського міського пологового будинку № 3,

затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації 
від 10 березня 1998 року № 496 (із змінами та доповненнями)

(Ідентифікаційний код 05496796)

(Цей документ є невід’ємною частиною Статуту Київського міського пологового будинку № 3)

1. У тексті Статуту Київського міського пологового будинку № 3 слова
“Головне управління охорони здоров’я виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації)” у всіх відмінках замі�
нити словами “Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації)” у відповід�
них відмінках.

2. Пункт 2 розділу 4 Статуту викласти в новій редакції такого змісту:
“Керівник Установи призначається на посаду і звільняється з посади на�
казом директора Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за пого�
дженням з заступником голови Київської міської державної адміністрації
згідно з розподілом обов’язків на контрактній основі.

Заступники Керівника Установи, керівники юридичної та бухгалтер�
ської служби Установи призначаються на посаду і звільняються з посади
наказом Керівника Установи за погодженням з Департаментом охорони
здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).

Інші працівники Установи призначаються на посаду і звільняються з
посади наказом Керівника Установи. Керівник Установи несе персональ�
ну відповідальність за діяльність Установи.”

Заступник голови — керівник апарату 
О. Пузанов

Про реконструкцію тепломагістралі № 4 ТЕЦB5 від 4ПB1 до ТКB402 
на вул. Промисловій в Голосіївському районі

Розпорядження № 655 від 29 квітня 2013 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про автомобільні дороги”, “Про

благоустрій населених пунктів”, наказу Міністерства палива та енергетики України від 07 липня 2006 року № 231 “Про затвердженB
ня Положення про порядок оцінки готовності об’єктів електроенергетики до роботи в осінньоBзимовий період”, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 21 вересня 2006 року за № 1064/12938, розпорядження Київської міської державної адміністрації
від 04 липня 2006 року № 999 “Про виконання робіт на автомагістралях та шляховоBтранспортних спорудах міста”, та з метою заB
безпечення стабільного функціонування теплових мереж міста Києва і недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, які моB
жуть привести до негативних екологічних та техногенних наслідків, а також для якісного і надійного забезпечення об’єктів промисB
ловості, житловоBкомунального, соціальноBкультурного, побутового призначення та населення міста Києва тепловою енергією, в
межах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

1. Публічній акціонерній компанії “КИЇВЕНЕРГО” (далі ПАТ “КИЇВ�
ЕНЕРГО”) здійснити за власні кошти згідно з розробленою та затвер�
дженою в установленому порядку проектно�кошторисною документа�
цією з 15 травня 2013 року до 29 жовтня 2013 року роботи з рекон�
струкції тепломагістралі № 4 ТЕЦ�5 від 4П�1 до ТК�402 на вул. Промис�
ловій в Голосіївському районі з розриттям проїзної частини частини
з’їзду з мостового переходу на Столичне шосе в бік міста Обухова та
вул. Камишинської з обмеженням руху транспорту, згідно з графіком,
що додається.

2. ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”:
2.1. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо

порядку виконання робіт;
2.2. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою м. Києва,

затвердженими рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 ро�
ку № 1051/1051 (із змінами та доповненнями), забезпечивши тризмін�
ний режим роботи.

2.3. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему
організації дорожнього руху на період виконання робіт;

2.4. 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;

2.5 Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на пе�
ріод виконання робіт з реконструкції тепломагістралі № 4 на вул. Про�
мисловій в Голосіївському районі міста Києва внести зміни у шляхи слі�
дування маршрутів надземного пасажирського транспорту загального
користування, які проходять на вул. Камишинській.

2.6. Після завершення робіт відновити покриття проїзної частини за
типом існуючого на повну ширину проїзної частини по всій довжині
розриття, а покриття тротуарів — по типу існуючого в межах розриття

та передати за актами шляхово�експлуатаційному управлінню по ре�
монту та утриманню автомобільних доріг та споруд на них Голосіївсько�
го району.

2.7. Після завершення реконструкції теплової магістралі забезпечи�
ти підключення всіх споживачів, теплопостачання яких здійснювала
теплова магістраль, що підлягала реконструкції, до теплопостачання
від відновленої тепломагістралі.

3. Взяти до відома, що після завершення робіт з реконструкції теп�
лової магістралі майно зараховується до комунальної власності терито�
ріальної громади м. Києва з наступною передачею у володіння та ко�
ристування ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”.

4. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт по�
класти на директора СВП “КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕ�
РГО” Глушака С. М.

5. Доручити Департаменту комунальної власності міста Києва вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) забезпечити у встановленому порядку списання демонто�
ваного майна та зарахування до комунальної власності територіальної
громади міста Києва відновлених теплових мереж, зазначених у пункті
1 цього розпорядження.

6. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації
прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації зміс�
ту цього розпорядження.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за�
ступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з роз�
поділом обов’язків.

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про організацію літнього оздоровлення 
та відпочинку дітей, учнів професійноBтехнічних навчальних закладів 

та студентів вищих навчальних закладів міста Києва у 2013 році
Розпорядження № 645 від 29 квітня 2013 року

Відповідно до статті 7 Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”, статті 8 Закону України “Про позашкільну освіB
ту”, статті 5 Закону України “Про охорону дитинства”, рішення Київської міської ради від 15 липня 2010 року № 1272/4710 “Про заB
твердження міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Києва на 2010B2013 роки”, рішення Київської міської ради від
08 лютого 2013 року № 3/9060 “Про бюджет міста Києва на 2013 рік” та з метою створення умов для повноцінного оздоровлення та
відпочинку дітей, учнів професійноBтехнічних навчальних закладів та студентів вищих навчальних закладів міста Києва, в межах
повноважень органу місцевого самоврядування:

1. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Службі у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації), Київському міському центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Об’єд�
нанню профспілок, організацій профспілок у місті Києві “Київська місь�
ка рада профспілок”, Об’єднанню первинних профспілкових організа�
цій Київської міської державної адміністрації, Київській міській органі�
зації Профспілки працівників освіти і науки України, районним в місті
Києві державним адміністраціям, позашкільному навчальному закладу
“Київський Палац дітей та юнацтва”, Міжнародному центру дитячо�
юнацького туризму, комунальному позашкільному навчальному закла�
ду “Київська Мала академія наук учнівської молоді”, Київському місь�
кому центру з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт”.

1.1. Організувати оздоровлення та відпочинок дітей, учнів профе�
сійно�технічних навчальних закладів та студентів вищих навчальних за�
кладів міста Києва шляхом проведення процедур державних закупі�
вель (конкурсних торгів) відповідно до законодавства України.

1.2. Забезпечити у першочерговому порядку організоване оздоров�
лення і відпочинок дітей�сиріт та дітей, позбавлених батьківського пік�
лування; дітей, які перебувають на обліку, як такі, що опинились в
складних життєвих обставинах; дітей з девіантною поведінкою та з сі�
мей, які знаходяться під соціальним супроводом; дітей�інвалідів; ді�
тей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій,
катастроф; дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей; дітей, бать�
ки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час ви�
конання службових обов’язків; дітей, які перебувають на диспансерно�
му обліку; талановитих та обдарованих дітей — переможців міжнарод�
них, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів,
фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих
громадських організацій, дитячих творчих колективів, вихованців ди�
тячо�юнацьких спортивних шкіл, а також учнів професійно�технічних
навчальних закладів та студентів вищих навчальних закладів денної
форми навчання І�ІV рівнів акредитації.

1.3. Забезпечити охоплення заходами з оздоровлення та відпочин�
ку вихованців шкіл�інтернатів відповідно до поданих заявок районними
в місті Києві державними адміністраціями.

1.4. Сприяти створенню безпечних умов для оздоровлення та від�
починку дітей з покладанням персональної відповідальності на керів�
ників та працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за
охорону життя і здоров’я дітей, дотримання санітарних, протипожеж�
них правил, правил порядку проведення екскурсій, походів і купання у
водоймах.

1.5. Встановити, що за рахунок коштів бюджету міста Києва діти
мають право на оздоровлення протягом 2013 року тільки один раз,
крім тих, які побували в дитячих таборах відпочинку з денним перебу�
ванням на базі навчальних закладів міста.

1.6. Забезпечити фінансування заходів з оздоровлення та відпочин�
ку дітей, учнів професійно�технічних навчальних закладів та студентів
вищих навчальних закладів міста Києва в межах загального обсягу бю�
джетних призначень головних розпорядників за загальним фондом
бюджету міста Києва на 2013 рік та з інших джерел не заборонених за�
конодавством України.

2. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
спільно з позашкільним навчальним закладом “Київський палац дітей
та юнацтва” провести з 2 до 15 вересня 2013 року XI Міжнародний те�
матичний навчально�оздоровчий збір талановитих та обдарованих ді�
тей — лідерів учнівського самоврядування загальноосвітніх навчаль�
них закладів міста Києва на базі Міжнародного дитячого центру “Ар�
тек” за участю представників учнівського самоврядування із зарубіж�
них країн.

3. Районним в місті Києві державним адміністраціям:
3.1. Забезпечити організацію мережі дитячих таборів відпочинку з

денним перебуванням на базі навчальних закладів міста.
3.2. Збільшити в літній оздоровчий період витрати на харчування

дітей у дошкільних навчальних закладах на 10 відсотків для придбан�
ня свіжих овочів і фруктів.

3.3. Забезпечити оздоровлення дітей�сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які знаходяться на повному державному ут�
риманні в школі�інтернаті № 21 та в дитячому будинку “Малятко” у ди�
тячих закладах оздоровлення та відпочинку протягом літнього періоду.

4. Координацію діяльності усіх структурних підрозділів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції), організацій, районних в місті Києві державних адміністрацій, що
здійснюють оздоровлення та відпочинок дітей, учнів професійно�тех�
нічних навчальних закладів та студентів вищих навчальних закладів
міста Києва у 2013 році покласти на Департамент освіти і науки, моло�
ді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації).

5. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) та організаціям, що
здійснюють оздоровлення, за результатами проведених процедур
державних закупівель (конкурсних торгів) надати повну інформацію
про місця оздоровлення та планову кількість оздоровлених дітей до
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

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

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за�
ступника голови Київської міської державної адміністрації Коржа В. П.

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 29 травня 2012 року № 877 
“Про визначення Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації замовником проведення комплексу робіт 
з ліквідації підтоплення території приватного сектору 

мікрорайону Стара Дарниця та селища ДВРЗ 
у Дніпровському районі м. Києва”

Розпорядження № 620 від 25 квітня 2013 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, у зв’язку з уточB

ненням виду робіт на об’єкті, з метою виконання комплексу робіт з ліквідації підтоплення приватного сектору мікрорайону Стара
Дарниця та селища ДВРЗ у Дніпровському районі м. Києва:

Унести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 травня 2012 року
№ 877 “Про визначення Дніпровської районної в місті Києві державної ад�
міністрації замовником проведення комплексу робіт з ліквідації підтоп�
лення території приватного сектору мікрорайону Стара Дарниця та сели�
ща ДВРЗ у Дніпровському районі м. Києва”:

1. У заголовку розпорядження, пункті 1 та підпункті 2.1. пункту 2 сло�
во “підтоплення” замінити словами “підтоплень (будівництво дощової ка�
налізації та модернізація дренажної системи)”.

2. Підпункт 2.5. пункту 2 викласти в такій редакції:
“2.5. Подати у встановленому порядку до Департаменту економіки та

інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) пропозиції щодо включення робіт, зазначених у
п. 1 цього розпорядження, до проектів програм економічного і соціально�
го розвитку м. Києва на 2014 рік та наступні роки”.

3. Доповнити розпорядження після пункту 2 новим пунктом 3 такого
змісту:

“3. Взяти до відома, що фінансування проектування робіт, зазначених
у пункті 1 цього розпорядження, буде здійснюватися відповідно до показ�
ників, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку 
м. Києва на 2013 рік”.

У зв’язку з цим пункти 3, 4 вважати відповідно пунктами 4, 5.

Голова О. Попов

Про тимчасове зайняття 
правої крайньої частини смуги 

руху автотранспорту та тротуару 
(в межах будівлі) на бульв. Тараса Шевченка, 4 (літ. А, Г) 

у Шевченківському районі
Розпорядження № 628 від 26 квітня 2013 року

Відповідно до ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 6, 26, 52B1 Закону України “Про дорожній
рух”, статті 19 Закону України “Про автомобільні дороги”, враховуючи свідоцтво про право власності на нежилий будинок від 10
грудня 2003 року № 1400BВ, договір оренди земельної ділянки від 11 квітня 2005 року № 91B6B00430, історикоBмістобудівне обґрунB
тування науковоBдослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень, погоджене листом Міністерства культури України від 13 люB
того 2013 року № 331/10/61B13, у зв’язку з необхідністю виконання робіт з реставрації та пристосування для потреб сучасного викоB
ристання готелю на бульв. Тараса Шевченка, 4 (літ, А, Г) та звернення товариства з обмеженою відповідальністю “СПБBІНВЕСТ” від
01 березня 2013 року № 01/03/13B01, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Товариству з обмеженою відповідальністю “СПБ�ІНВЕСТ” (далі —
ТОВ “СПБ�ІНВЕСТ”) виконати роботи згідно з розробленою та затвердже�
ною у встановленому порядку проектно�кошторисною документацією з
реставрації та пристосування для потреб сучасного використання готелю
на бульв. Тараса Шевченка, 4 (літ. А, Г) у Шевченківському районі м. Ки�
єва з тимчасовим зайняттям правої крайньої частини смуги руху авто�
транспорту та тротуару (в межах будівлі) з влаштуванням критої пішохід�
ної галереї у термін з 26 квітня 2013 року до 30 жовтня 2014 року, за умо�
ви виконання пункту 2 цього розпорядження.

2. ТОВ “СПБ�ІНВЕСТ”:
2.1 Розробити та погодити в управлінні державної автомобільної ін�

спекції ГУ МВС України в м. Києві схему організації дорожнього руху на
період виконання робіт.

2.2. Роботи виконати відповідно до Правил благоустрою міста Києва,
затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року
№ 1051/1051.

2.3. У приміщенні будівлі роботи виконувати у тризмінному режимі.
2.4. Встановити огорожу, відповідні дорожні знаки, освітлення, сиг�

нальні ліхтарі, забезпечити безпечний прохід пішоходів у місцях виконан�
ня робіт.

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзної частини за
типом існуючого на повну ширину проїзної частини по всій довжині, а тро�
туарів на всю ширину — фігурними елементами мощення та передати за
актом комунальному підприємству “Шляхово�експлуатаційне управління
по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевчен�
ківського району м. Києва”.

3. Відповідальність за безаварійне та своєчасне виконання робіт по�
класти на генерального директора товариства ТОВ “СПБ�ІНВЕСТ” Корза�
ченко Т. І.

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

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

Голова О. Попов
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 19 липня 2013 року

Про виконання протиаварійних робіт на схилі 
біля садиб №№ 22,24,26 на вул. Адмірала Ушакова 

у Голосіївському районі
Розпорядження № 636 від 29 квітня 2013 року

Відповідно до підпункту 1 пункту “а” частини першої статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12
і 32 Закону України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, Закону
України “Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 1996 року № 1369 “Про
інженерний захист територій, об’єктів і споруд від зсувів”, постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466 “ДеB
які питання виконання підготовчих і будівельних робіт”, рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 “Про
Правила благоустрою міста Києва” та з метою виконання протиаварійних робіт на схилі біля садиб №№ 22, 24, 26 на вул. Адмірала
Ушакова у Голосіївському районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити комунальне підприємство “Дирекція з капітального
будівництва та реконструкції “Київбудреконструкція” (далі — КП “Київ�
будреконструкція”) замовником розробки проектно�кошторисної доку�
ментації та виконання протиаварійних робіт на схилі біля садиб
№№ 22, 24, 26 на вул. Адмірала Ушакова у Голосіївському районі.

2. КП “Київбудреконструкція” на виконання пункту 1 цього розпоря�
дження:

2.1. Визначити проектну організацію для розробки проектно�кош�
торисної документації на виконання протиаварійних робіт на схилі бі�
ля садиб №№ 22, 24, 26 на вул. Адмірала Ушакова в Голосіївському
районі у порядку, встановленому законодавством України.

2.2. Забезпечити розробку і затвердження в установленому поряд�
ку проектно�кошторисної документацп на виконання протиаварійних
робіт на схилі біля садиб №№ 22, 24, 26 на вул. Адмірала Ушакова у
Голосіївському районі,

2.3. Після виконання підпунктів 2.1 та 2.2 пункту 2 цього розпоря�
дження визначити підрядну організацію для виконання протиаварійних
робіт на схилі біля садиб №№ 22, 24, 26 на вул. Адмірала Ушакова у
Голосіївському районі у порядку, визначеному Законом України “Про
здійснення державних закупівель”.

2.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства України щодо
порядку виконання підготовчих і будівельних робіт.

2.5. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою міста Ки�
єва, затвердженими рішенням Київської міської ради від 25 грудня
2008 року № 1051/1051.

2.6. Забезпечити виконання протиаварійних робіт на схилі біля са�
диб №№ 22, 24, 26 на вул. Адмірала Ушакова у Голосіївському районі
та введення об’єкта в експлуатацію в установленому порядку.

3. При укладанні замовником договору підряду на здійснення про�
тиаварійних робіт на схилі біля садиб №№ 22, 24, 26 на вул. Адмірала

Ушакова в Голосіївському районі передбачити умови щодо надання
підрядником гарантії якості виконаних робіт та встановити гарантійні
строки експлуатації об’єкта.

4. Департаменту. житлово�комунальної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) подати у встановленому порядку до Департаменту економіки та ін�
вестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) відповідні інвестиційні пропозиції щодо вклю�
чення об’єкта “Протиаварійні роботи на схилі біля садиб №№ 22, 24,
26 на вул. Адмірала Ушакова у Голосіївському районі міста Києва” до
Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2013 рік
та на наступні роки.

5. Взяти до відома, що все майно після завершення протиаварійних
робіт на схилі біля садиб №№ 22, 24, 26 на вул. Адмірала Ушакова у
Голосіївському районі зараховується до комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва.

6. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
забезпечити в установленому порядку зарахування майна до кому�
нальної власності територіальної громади міста Києва після завершен�
ня протиаварійних робіт.

7. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згід�
но з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в за�
собах масової інформації змісту цього розпорядження.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за�
ступника голови Київської міської державної адміністрації згідно з роз�
поділом обов’язків.

Голова О. Попов

Про реконструкцію тепломагістралі № 3 ТЕЦB5 
від ЗПB1 до ТКB302 на вул. Промисловій 

в Голосіївському районі
Розпорядження № 654 від 29 квітня 2013 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про автомобільні дороги”, “Про
благоустрій населених пунктів”, наказу Міністерства палива та енергетики України від 07 липня 2006 року № 231 “Про затвердженB
ня Положення про порядок оцінки готовності об’єктів електроенергетики до роботи в осінньоBзимовий період”, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 21 вересня 2006 року за № 1064/12938, розпорядження Київської міської державної адміністрації
від 04 липня 2006 року № 999 “Про виконання робіт на автомагістралях та шляховоBтранспортних спорудах міста”, та з метою заB
безпечення стабільного функціонування теплових мереж міста Києва і недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, які моB
жуть привести до негативних екологічних та техногенних наслідків, а також для якісного і надійного забезпечення об’єктів промисB
ловості, житловоBкомунального, соціальноBкультурного, побутового призначення та населення міста Києва тепловою енергією, в
межах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

1. Публічній акціонерній компанії “КИЇВЕНЕРГО” (далі ПАТ “КИЇВЕ�
НЕРГО”) здійснити за власні кошти згідно з розробленою та затвер�
дженою в установленому порядку проектно�кошторисною документа�
цією з 15 травня 2013 року до 29 жовтня 2013 року роботи з рекон�
струкції тепломагістралі № 3 ТЕЦ�5 від ЗП�1 до ТК�302 на вул. Про�
мисловій з розриттям проїзної частини з’їзду з мостового переходу на
Столичне шосе в бік міста Обухова та вул. Камишинської з обмежен�
ням руху транспорту, згідно з графіком, що додається.

2. ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”:
2.1. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо

порядку виконання робіт.
2.2. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою м. Києва,

затвердженими рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008
року № 1051/1051, забезпечивши тризмінний режим роботи.

2.3. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему
організації дорожнього руху на період виконання робіт.

2.4. 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;

2.5. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на
період виконання робіт з реконструкції тепломагістралі № 3 на вул.
Промисловій в Голосіївському районі внести зміни у шляхи слідування
маршрутів надземного пасажирського транспорту загального користу�
вання, які проходять по вул. Камишинській.

2.6. Після завершення робіт відновити покриття проїзної частини за
типом існуючого на повну ширину проїзної частини по всій довжині
розриття, покриття тротуарів по типу існуючого в межах розриття та
передати за актами шляхово�експлуатаційному управлінню по ремон�

ту та утриманню автомобільних доріг та споруд на них Голосіївського
району.

2.7. Після завершення реконструкції теплової магістралі забезпечити
підключення всіх споживачів, теплопостачання яких здійснювала теплова
магістраль, що підлягала реконструкції, до теплопостачання від відновле�
ної тепломагістралі.

3. Взяти до відома, що після завершення робіт з реконструкції тепло�
вої магістралі, майно зараховується до комунальної власності територі�
альної громади міста Києва з наступною передачею у володіння та корис�
тування ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”.

4. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт по�
класти на директора СВП “КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕ�
РГО” Глушака Є. М.

5. Доручити Департаменту комунальної власності міста Києва —
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) забезпечити у встановленому порядку списання демонто�
ваного майна та зарахування до комунальної власності територіальної
громади міста Києва відновлених теплових мереж, зазначених у пункті 1
цього розпорядження.

6. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації прий�
няти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цьо�
го розпорядження.

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

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про внесення змін до розпорядження Київської міської 
державної адміністрації від 01 листопада 2001 року № 2323 

“Про затвердження Положення про порядок складання 
річного фінансового плану підприємством, організацією, 

установою, що належить до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, та господарським товариством, 

у якому є частка майна комунальної власності територіальної громади 
міста Києва в розмірі не менше як 30 %”

Розпорядження № 648 від 29 квітня 2013 року
Відповідно до статей 75, 78 Господарського кодексу України, статей 27, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в УкраB

їні”, рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 “Про діяльність виконавчого органу Київської міської раB
ди (Київської міської державної адміністрації)”, враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КиївB
ської міської державної адміністрації) від 29 грудня 2012 року № 2383 “Про затвердження Положення про Департамент комунальB
ної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, та з метою вдосB
коналення механізму складання та затвердження річних фінансових планів підприємств, організацій, установ, що належать до коB
мунальної власності територіальної громади міста Києва, та суб’єктів господарювання, у яких є частка майна комунальної власноB
сті територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30 %, у межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Унести зміни до розпорядження Київської міської державної адмініс�
трації від 01 листопада 2001 року № 2323 “Про затвердження Положення
про порядок складання річного фінансового плану підприємством, орга�
нізацією, установою, що належить до комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва, та господарським товариством, у якому є част�
ка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в
розмірі не менше як 30 %”;

1.1, У тексті розпорядження слова “Головне управління комунальної
власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)” в усіх відмінках замінити словами “Де�
партамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)” у відповідних від�
мінках.

1.2. У пункті 4 розпорядження слова “головних управлінь та управлінь
Київської міської державної адміністрації” замінити словами “департа�
ментів, інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації), головам районних в
місті Києві державних адміністрацій”.

2. Затвердити зміни до Положення про порядок складання річного фі�
нансового плану підприємством, організацією, установою, що належить
до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та госпо�
дарським товариством, у якому є частка майна комунальної власності те�
риторіальної громади міста Києва в розмірі не менше, як 30 %, затвер�
дженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01
листопада 2001 року № 2323:

2.1 У тексті Положення слова “Головне управління комунальної влас�
ності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації)” в усіх відмінках замінити словами “Департа�
мент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської місь�

кої ради (Київської міської державної адміністрації)” у відповідних відмін�
ках.

2.2. У пункті 7 Положення:
2.2.1. у підпункті 7.2 слова “Головним фінансовим управлінням вико�

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації)” замінити словами “Департаментом фінансів виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”;

2.2.2. доповнити підпунктом 7.3. такого змісту:
“7.3. Унесення змін до фінансових планів підприємств, які планують от�

римання бюджетних коштів у вигляді дотацій, субсидій та субвенцій, або
реалізацію в плановому році продукції (товарів, робіт, послуг) за рахунок
бюджетних коштів, здійснюється за погодженням із органами, визначени�
ми підпунктом 7.2 цього пункту”.

2.3. У пункті 9 Положення слово “зобов’язане” замінити словом “зо�
бов‘язаний”.

2.4. У пункті 11 Положення слова “зауважень Головного управління”
замінити словами “зауважень Департаменту”.

2.5. У додатку 1 до Положення:
2.5.1. у тексті додатку слова “Головного управління комунальної влас�

ності м. Києва” замінити словами “Департаменту комунальної власності
м. Києва”.

2.5.2. розділ І “Фінансові результати” форми фінансового плану під�
приємства після позиції “Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)” (код рядка 010) доповнити новою позицією такого змісту:

“

“

Про організаційноBправові заходи щодо припинення комунального
підприємства "Домашній магазин", комунального підприємства "Ріко"

виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації),
комунального підприємства "Київські ринки"

Розпорядження № 1064 від 27 червня 2013 року
Відповідно до статей 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, статей 59, 60 Господарського кодексу України, пункту 30

частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання рішення Київської міської ради
від 17 квітня 2013 року № 153/9210 "Про припинення комунального підприємства "Домашній магазин" виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунального підприємства "Ріко" виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунального підприємства "Київські ринки" виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) шляхом приєднання до комунального підприємства
"Світоч" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", з метою здійснення
організаційноBправових заходів щодо припинення комунальних підприємств, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Утворити комісію з припинення комунального підприємства
"Домашній магазин" шляхом приєднання до комунального підприємства
"Світоч" м. Києва та затвердити її склад, що додається.

2. Утворити комісію з припинення комунального підприємства "Ріко"
виконавчого  органу Київради (Київської міської державної адміністрації)
шляхом приєднання до комунального підприємства "Світоч" м. Києва та
затвердити її склад, що додається.

3. Утворити комісію з припинення комунального підприємства
"Київські ринки" шляхом приєднання до комунального підприємства
"Світоч" м. Києва та затвердити її склад, що додається.

4. Комісії з припинення комунального підприємства "Домашній
магазин" шляхом приєднання до комунального підприємства "Світоч"
м.Києва, комісії з припинення комунального підприємства "Ріко"
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)
шляхом приєднання до комунального підприємства "Світоч" м. Києва,
комісії з припинення комунального підприємства "Київські ринки" шляхом
приєднання до комунального підприємства "Світоч" м. Києва:

4.1. Здійснити організаційно�правові заходи щодо припинення
комунального підприємства "Домашній магазин", комунального

підприємства "Ріко" виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації), комунального підприємства "Київські ринки".

4.2. Провести інвентаризацію майна комунального підприємства
"Домашній магазин", комунального підприємства "Ріко" виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та
комунального підприємства "Київські ринки".

4.3. За результатами інвентаризації скласти передавальні акти, якими
визначити всі права та обов'язки, майно комунального підприємства
"Домашній магазин", комунального підприємства "Ріко" виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та
комунального підприємства "Київські ринки", що переходить до
комунального підприємства "Світоч" м. Києва.

5. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
першого заступника голови Київської міської державної адміністрації
Голубченка А.К.

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

27.06.2013 № 1064

Склад комісії з припинення комунального підприємства "Домашній магазин" шляхом
приєднання до комунального підприємства "Світоч" м. Києва

Самохін Олексій Юрійович директор комунального підприємства "Світоч" м. Києва, голова комісії (ідентифікаційний
номер # 2938600890)

Брусило Сергій Михайлович заступник генерального директора комунального підприємства "Київські ринки", заступник
голови комісії (ідентифікаційний номер # 2778713730)

Сологуб Микола Іванович заступник директора комунального підприємства "Домашній магазин", заступник голови
комісії (ідентифікаційний номер# 1695902130)

Колесник Олександр Володимирович заступник директора комунального підприємства "Ріко" виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації), заступник голови комісії (ідентифікаційний
номер # 2937303911)

Бердник Наталія Валентинівна головний бухгалтер комунального підприємства "Київблагоустрій", секретар комісії
(ідентифікаційний номер # 2578515023)

Будник Олександр Дмитрович головний спеціаліст відділу аудиту розпорядників коштів управління внутрішнього
фінансового контролю Департаменту фінансів (ідентифікаційний номер — 2633012617)

Вовченко Олена Володимирівна головний спеціаліст відділу торгівлі управління торгівлі та побуту Департаменту промисловості
та розвитку підприємництва (ідентифікаційний номер # 2412108300)

Дмитрук  Юрій Павлович депутат Київської міської ради (за згодою) (ідентифікаційний номер# 1829205139)

Кравчук Олексій Олегович заступник начальника відділу звітності комунальних підприємств управління орендних
відносин та звітності комунальних підприємств Департаменту комунальної власності м. Києва
(ідентифікаційний номер # 2984305215)

Ліщенко Олександр Васильович депутат Київської міської ради (за згодою) (ідентифікаційний номер # 2532203076)

Назаренко Віта Віталіївна провідний спеціаліст відділу формування та розподілу комунальної власності управління
приватизації, корпоративних прав, формування і розподілу комунальної власності
Департаменту комунальної власності м. Києва (ідентифікаційний номер # 2845608169)

Самохін Олексій Юрійович директор комунального підприємства "Світоч" м. Києва, голова комісії (ідентифікаційний
номер # 2938600890)

Брусило Сергій Михайлович заступник генерального директора комунального підприємства "Київські ринки", заступник
голови комісії (ідентифікаційний номер # 2778713730)

Сологуб Микола Іванович заступник директора комунального підприємства "Домашній магазин", заступник голови
комісії (ідентифікаційний номер# 1695902130)

Колесник Олександр Володимирович заступник директора комунального підприємства "Ріко" виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації), заступник голови комісії (ідентифікаційний
номер # 2937303911)

Бердник Наталія Валентинівна головний бухгалтер комунального підприємства "Київблагоустрій", секретар комісії
(ідентифікаційний номер # 2578515023)

Будник Олександр Дмитрович головний спеціаліст відділу аудиту розпорядників коштів управління внутрішнього
фінансового контролю Департаменту фінансів (ідентифікаційний номер — 2633012617)

Вовченко Олена Володимирівна головний спеціаліст відділу торгівлі управління торгівлі та побуту Департаменту промисловості
та розвитку підприємництва (ідентифікаційний номер # 2412108300)

Дмитрук Юрій Павлович депутат Київської міської ради (за згодою) (ідентифікаційний номер# 1829205139)

Кравчук Олексій Олегович заступник начальника відділу звітності комунальних підприємств управління орендних
відносин та звітності комунальних підприємств Департаменту комунальної власності м. Києва
(ідентифікаційний номер # 2984305215)

Ліщенко Олександр Васильович депутат Київської міської ради (за згодою) (ідентифікаційний номер # 2532203076)

Назаренко Віта Віталіївна провідний спеціаліст відділу формування та розподілу комунальної власності управління
приватизації, корпоративних прав, формування і розподілу комунальної власності
Департаменту комунальної власності м. Києва (ідентифікаційний номер # 2845608169)

Самохін Олексій Юрійович директор комунального підприємства "Світоч" м. Києва, голова комісії (ідентифікаційний
номер # 2938600890)

Брусило Сергій Михайлович заступник генерального директора комунального підприємства "Київські ринки", заступник
голови комісії (ідентифікаційний номер # 2778713730)

Сологуб Микола Іванович заступник директора комунального підприємства "Домашній магазин", заступник голови
комісії (ідентифікаційний номер# 1695902130)

Колесник Олександр Володимирович заступник директора комунального підприємства "Ріко" виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації), заступник голови комісії (ідентифікаційний
номер # 2937303911)

Бердник Наталія Валентинівна головний бухгалтер комунального підприємства "Київблагоустрій", секретар комісії
(ідентифікаційний номер # 2578515023)

Будник Олександр Дмитрович головний спеціаліст відділу аудиту розпорядників коштів управління внутрішнього
фінансового контролю Департаменту фінансів (ідентифікаційний номер — 2633012617)

Вовченко Олена Володимирівна головний спеціаліст відділу торгівлі управління торгівлі та побуту Департаменту промисловості
та розвитку підприємництва (ідентифікаційний номер # 2412108300)

Дмитрук Юрій Павлович депутат Київської міської ради (за згодою) (ідентифікаційний номер# 1829205139)

Кравчук Олексій Олегович заступник начальника відділу звітності комунальних підприємств управління орендних
відносин та звітності комунальних підприємств Департаменту комунальної власності м. Києва
(ідентифікаційний номер # 2984305215)

Ліщенко Олександр Васильович депутат Київської міської ради (за згодою) (ідентифікаційний номер # 2532203076)

Назаренко Віта Віталіївна провідний спеціаліст відділу формування та розподілу комунальної власності управління
приватизації, корпоративних прав, формування і розподілу комунальної власності
Департаменту комунальної власності м. Києва (ідентифікаційний номер # 2845608169)

Заступник голови B керівник апарату О. Пузанов
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

27.06.2013 № 1064

Склад комісії з припинення комунального підприємства "Ріко" виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) шляхом приєднання до

комунального підприємства "Світоч" м. Києва

Заступник голови B керівник апарату О. Пузанов

Заступник голови B керівник апарату О. Пузанов

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення. Змі�
ни, передбачені підпунктом 2.5.2 пункту 2 цього розпорядження, застосо�
вуються розпочинаючи з планування діяльності підприємств, організацій,
установ, що належать до комунальної власності територіальної громади
м. Києва, на 2014 рік.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першо�
го заступника та заступників голови Київської міської державної адмініс�
трації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

в   т.ч.   за  рахунок   бюджетних
коштів

015

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

27.06.2013 № 1064 

Склад комісії з припинення комунального підприємства "Київські ринки" шляхом
приєднання до комунального підприємства "Світоч" м. Києва



7

КУЛЬТУРА
Хрещатик 19 липня 2013 року

Скарби православ'я 
та давньоруського мистецтва
В музеї показують унікальні шедеври з колекції музею 
та приватних збірок
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

До 1025-річчя Хре-
щення Р сі Київ-
сь ом національно-
м м зеї російсь о о
мистецтва від рила-
ся вистав а "С арби
православ'я". На ній
представлено майже
соро пам'ято і о-
нопис ХІІІ—XVIII сто-
літь. Серед них —
і они "Борис і Гліб",
"Юрій Змієборець",
"Гр зинсь а і она
Божої Матері" з о-
ле ції м зею. До
е спозиції дол чили-
ся і х дожні алереї,
що презент ють
раїнсь та росій-

сь і он XVI—XVIII
століть та с часн
і он амені.

Давньоруське мистецтво,

що вийшло з глибин візан�

тійської традиції, від якої

Русь прийняла християн�

ство, набуло оригінального

та самобутнього характеру, а

російська ікона стала все�

світньо значущим художнім

явищем. Літературною ос�

новою іконописних творів

слугували сюжети Святого

Письма та переказів, Житія

Святих і богослужбові тек�

сти. Існував і певний канон.

З одного боку він обмежував

художника рамками техніч�

них і стилістичних прийо�

мів, з іншого — давав свобо�

ду для досягнення гармонії

фарб і ліній.

Київський музей росій�

ського мистецтва має уні�

кальне зібрання ікон дав�

ньоруського живопису

ХІІІ—XVIII століть, що по�

ходять з різних культурних

центрів, які склалися в пері�

од феодальної роздроблено�

сті на основі художніх тра�

дицій Київської Русі. У

1930�х роках в музеї був

створений відділ давньору�

ського мистецтва на основі

колекції Варвари Ханенко,

однієї з перших поціновува�

чів і збирачів ікон в Україні.

"Ми вперше показуємо

свою колекцію настільки

повно, враховуючи хроно�

логічний період та майстер�

ність виконання, — розпо�

віла "Хрещатику" завідуюча

відділом виставочно�експо�

зиційної діяльності музею

Олена Боримська. — В ос�

новному це твори XV—XVI

століття, часів розквіту іко�

нографії. Крім того, на ви�

ставці представлений ряд

ікон з приватних колекцій

та сучасні роботи скульпто�

рів і ювелірів. Широке уяв�

лення про ікону як про

предмет культу та витвір

мистецтва дають і підготов�

лені до виставки матеріали,

які оповідають про сюжети,

різні варіанти іконографії

тощо".

Найдавнішою в зібранні є

ікона середини ХІІІ століття

"Борис і Гліб", на якій зобра�

жені молодші сини київ�

ського князя Володимира

Святославовича, який ох�

рестив Русь. Ікона походить

з Вознесенської церкви у

Новгороді і у 1914 році була

придбана заможним харків�

ським промисловцем та ме�

ценатом Павлом Харито�

ненком. З його колекції є ще

один експонат — Царські

ворота XVI століття.

Більша частина представ�

лених ікон датується XV�

XVII століттями. Це був пе�

ріод формування централі�

зованої російської держави

на чолі з Москвою. Серед

них справжні шедеври —

ікони "Юрій Змієборець",

"Вогненне сходження про�

рока Іллі", "Таємна вечеря"

та "Усічення голови Іоанна

Предтечі" зі святкового чину

Каргопольського собору Ар�

хангельської області. Ціка�

вими є двобічні виносні іко�

ни XVI століття. До числа

пізніх пам'яток іконопису

належать триярусна ікона

XVII століття "Василь Вели�

кий; Різдво Христове; про�

рок Ієремія", робота майстра

кола Оружейної палати дру�

гої половини XVII століття

"Іоанн Предтеча". Привер�

тає увагу велика ікона "Бо�

гоматір Тихвинська зі свята�

ми і вибраними святими".

На монументальній роботі

новгородського майстра

центральний образ оточу�

ють багато додаткових зоб�

ражень, як�от 6 фігур святих

і 24 клейма із сюжетами

свят. На виставці відвідувачі

можуть більше дізнатися

про особливості іконостасів

та сюжетів іконографії, про�

читавши інформаційні стен�

ди.

В останньому залі експо�

нуються ікони з художніх га�

лерей та приватних зібрань

Києва — "Ню Арт", "Дукат",

"Золотий перетин", "Alexart

house". Окрім російської

ікони, тут представлені чу�

дові пам'ятки українського

іконопису XVI—XVIII сто�

літь. А в окремому залі роз�

міщені скульптурні компо�

зиції, прикраси та мініатюр�

ні ікони в камені, створені

сучасними майстрами.

"Скарби Православ'я. Іко�
нопис із колекції музею та
приватних збірок"

Коли: до 30 серпня, графік

роботи: вт., пт. — з 11.00 до

19.00, ср., сб., нд. — з 10.00

до 18.00, пн., чт. — вихідні

Де: Київський національ�

ний музей російського мис�

тецтва, вул. Терещенківська,

9, тел.: (044) 253�31�60

Вартість квитків: 30 грн,

для студентів 10 грн, для ді�

тей, школярів, пенсіоне�

рів — 5 грн

Кіно на вихідних: фестиваль
короткометражок та фільми просто неба
"Хрещатик" знайшов альтернативу звичайним кінопереглядам

Сучасне кіно та страви 
з усього світу

20 липня у "Кінопанорамі" роз�

почнеться фестиваль під егідою двох

масштабних проектів міжнародної

молодіжної організації AIESEC:

"YourFilm. UA" та "Summer Camp".

Півтора місяці 40 українців та 12 за�

рубіжних фахівців навчалися у про�

фесіоналів українського кінемато�

графу, створюючи креативні та лако�

нічні роботи. Презентація коротко�

метражок, знятих під час проекту

"Your. Film. UA", відбудеться на фес�

тивалі. Оцінюватиме та нагороджу�

ватиме найцікавіші стрічки журі з

діячів українського кіно та телеба�

чення.

Крім того, іноземні учасники

проекту "Summer Camp" об'єднали

кращі короткометражні фільми з

усієї планети. За шість годин гляда�

чі зможуть здійснити захопливу по�

дорож кінематографом 12�ти країн

світу. Ще одним сюрпризом стане

можливість поспілкуватися з іно�

земцями та відчути смак іншої

культури. В перерві між показами

гостей обіцяють пригостити стра�

вами та солодощами з Європи,

Америки, Азії та Африки.

Міжкультурний фестиваль їжі і кіно
Коли: 20 липня о 20.00

Де: кінотеатр "Кінопанорама",

вул. Шота Руставелі, 19

Вартість квитка: 30—40 грн, реєс�

трація на сайті www.kyiv.aiesec.ua.

Класика під зорями

Провести вечір з гарним кіно пря�

мо на вулиці пропонують у двох міс�

цях столиці. На території національ�

ного "Експоцентру України" в рам�

ках культурного проекту "Арт�пік�

нік" майже щовечора проходять без�

коштовні кінопокази, а саме — в па�

вільйоні № 8, облаштованому

м'якими пуфами для сидіння. У п'ят�

ницю тут покажуть комедію 1960 ро�

ку "Займемося коханням" з Івом

Монтаном та Мерилін Монро у го�

ловних ролях (20.30—22.30), у субо�

ту — кримінальну драму про шістьох

ексцентричних барабанщиків "Зву�

ки шуму" (21.30—23.30), а у неді�

лю — картину Вуді Аллена "Енні

Холл", яка отримала чотири премії

"Оскар" (20.30—22.00).

LabGarage на Великій Житомир�

ській продовжує культурно�просвіт�

ницьку програму та запрошує до літ�

нього кінотеатру. Показ стрічок тут

розпочинається о 21.00. У п'ятницю

на екрані продемонструють відому

картину Квентіна Тарантіно "Без�

славні виродки", у суботу — "Холод�

ні закуски" Бертрана Бліє з Жераром

Депардьє у головній ролі, а у неді�

лю — "Кінг�Конга", знятого у 1976

році.

Кінопокази на "Арт�пікніку"
Де: Національний "Експоцентр

Україна",  проспект Академіка Глуш�

кова, 1, павільйон № 8

Вхід вільний
Літній кінотеатр в LabGarage
Де: Велика Житомирська, 38б,

вхід через арку, орієнтир "Ремонт

взуття"

Вартість квитків: 10 грн

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

Шан вальни и іно мають широ ий вибір на ві енд. У
с бот в інотеатрі "Кінопанорама" пройде м льти ль-
т рний фестиваль, що поєднає орот ий метр з різних
точ ів світ та страви різних раїн перервах між по-
азами. Прое т "Арт-пі ні " та льт рний центр
LabGarage запрош ють насолодитися відомими стріч а-
ми на свіжом повітрі.

М зей російсь о о мистецтва вперше представив відвід вачам настіль и повно ні альне зібрання і он давньор сь о о живопис
ХІІІ—XVIII століть

Е спозиція дає широ е явлення про і он про предмет льт та витвір мистецтва
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

О олошення
про ви ли до с д я ості відповідача

в поряд ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Бєляєв Світлан Єв енівн
та Бєляєва Оле сандра Володимировича, в я ості відповідачів справі
№ 757/11986/13-ц за позовом ПАТ "Діамантбан " до Бєляєвої Світлани Єв енів-
ни, Бєляєва Оле сандра Володимировича про стя нення забор ованості за ре-
дитним до овором, я е призначено на 14 серпня 2013 ро об 11.00 за адресою:
м. Київ, в л. М. Гайцана, 4, аб. 413 ( олов ючий с ддя Со олов О.М.)

У разі неяв и в с дове засідання відповідача — Бєляєвої Світлани Єв енівни,
останні відомі адреси: м. Київ, Ярославів вал, 6, в. 66; м. Київ, Печерсь ий з-
віз, 15, в. 32 та відповідача — Бєляєва Оле сандра Володимировича, остання ві-
дома адреса: м. Київ, пров. Землянсь ий, 13, п/б, відповідно до ст. 169 ЦПК
У раїни, справа б де роз лян та їх відс тність.

24/07/2013 ро відб д ться заміри межевих зна ів, поворот-
них точо меж земельної ділян и в нат рі (на місцевості, я а
знаходиться за адресою: в л. Мос овсь а, 8, орп с 22, літе-
ра Г, Печерсь ом районі м. Києва). Просимо від н тися
власни ів с міжних земельних діляно за адресою: в л. Мос-
овсь а, 8 для підтверджень меж земельної ділян и в нат рі.

ТОВ "Кін фішер", м. Київ, 04070, в л. Са айдачно о, 21,
тел. 463-79-03.

Домча Антоніні Ми олаївні необхідно з'явитись 14.08.2013 ро о 12.30 до
Дарниць о о районно о с д м. Києва (м. Київ, в л. О. Кошиця, 5-А, аб. 210),
для часті с довом роз ляді цивільної справи № 753/4263/13 за позовом Домча
Василя Романовича до Домча Антоніни Ми олаївни про розірвання шлюб .

Домча Антоніна Ми олаївна випад неяв и зобов'язана повідомити с д про
причини неяв и.

У разі неяв и відповідач и до с д , справ б де роз лян то по с ті за наявними
справі матеріалами її відс тність в поряд ст. 169 ч. 4 ЦПК У раїни.
С ддя В.А. Д бас

Відповідач Кацан Р слан Васильович , адреса: м. Київ, в л. Бориспільсь а,

6, в. 188 необхідно з'явитися 30.07.2013 р. о 15.00 до Дарниць о о районно-

о с д м. Києва (м. Київ, в л. Кошиця, 5-А, аб. 114), для часті в с довом

засіданні по цивільній справі за позовом Кацан А.Г. до Кацан Р.В. про встанов-

лення поряд орист вання вартирою.

У разі неяв и відповідача до с д , справ б де роз лян то по с ті за наявни-

ми справі матеріалами йо о відс тність в поряд ст. 169 ч. 4 ЦПК У раїни

С ддя Є.І. Вов

Втрачене свідоцтво про право власності на вартир № 4 по в л. Чер-
воноармійсь а, 56 на ім'я Ільчен о Любові Тимофіївни вважати недійсним.

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2013 РІК
22094

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

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

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

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

О Г Х А У Л Ц

К О Т Л Я Р Е В С Ь К И Й

О Л І Я Е Р А Т О К

Г О Р И Щ Е А Х І Л Л

К О Р Д А Я А І

У Ф О О Т А Р А П А Т

Л А Р И Н Д З І В К А

Я К А Ф К А У А Р К

Відповіді на сканворд 
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Спортивні новини

Спортивне життя. Богдан Бондаренко — знову
найкращий легкоатлет Європи
Європейсь а федерація ле ої атлети и вдр е поспіль визнала
раїнсь о о стриб на висот Бо дана Бондарен а най ращим ле о-

атлетом місяця на онтиненті. У червні це звання дісталося йом за пе-
ремо на всіх 5-ти стартах, в я их атлет брав часть. Зо рема в Ло-
занні на етапі “Діамантової лі и” Бо дан втретє цьо о сезон по ращив
свій особистий ре орд — 2.41, обновивши національний ре орд та
очоливши світовий топ-лист. Зазначимо, що олос вання за най ра-
що о ле оатлета місяця в Європі відб вається трьох ате оріях: се-
ред е спертів, ж рналістів та вболівальни ів

Хокей. Збірна України зіграє 
з командою Франції
Національна оманда У раїни зі рає два онтрольних поєдин и зі

збірною Франції 27 та 28 серпня. Обидва матчі пройд ть на льод бро-
варсь о о “Термінал ”. Час почат матчів стане відомий пізніше. По-
єдин ами проти збірної Франції др жина Оле сандра К ли ова завер-
шить перший навчально-трен вальний збір, я ий розпочнеться 24
серпня. Це б де перший етап під отов и раїнсь ої національної
оманди до оловної події сезон — чемпіонат світ 2014 ро в Ко-
реї. Наша збірна побореться Се лі з 20 по 26 вітня 2014 ро за од-
н з двох п тіво до Елітно о дивізіон . С перни ами раїнців б д ть
національні збірні Австрії, Словенії, У орщини, Японії та Кореї. У листо-
паді 2013 ро наша др жина вир шить до У орщини, де разом з
омандою осподарів, а та ож Вели обританії та Польщі, візьме часть
т рнірі “Євро хо ей челендж”. Ще один етап EIHC відб деться в лю-

том 2014 ро в Польщі. Цьо о раз с перни ами раїнців стан ть
поля и, італійці, японці та орці. Майб тній с перни нашої збірної
двох онтрольних поєдин ах – оманда Франції, я а з 2008 ро вист -
пає в Елітном дивізіоні, де 2012 році зайняла 9-те місце. На остан-
ньом світовом фор мі франц зи фініш вали на 13-м місці. Вони не
вийшли плей-офф, але сенсаційно здолали впертій боротьбі націо-
нальн оманд Росії – 2:1. Франц зи зараз займають 13-те місце в
рейтин Міжнародної федерації хо ею. У раїнці знаходяться на 20-м
місці цьом спис

Багатоборство. Вікторія Терещук і Павло 
Тимощенко — чемпіони континенту
У польсь ом місті Джон ов чора б в розі раний останній омп-

ле т на ород першості онтинент з с часно о п’ятиборства зміша-
ній естафеті. У цьом виді про рами У раїн традиційно представля-
ли бронзова призер а Олімпійсь их і ор, чемпіон а світ та Європи
Ві торія Терещ і ба аторазовий призер етапів К б а світ Павло
Тимощен о. У фехт ванні та плаванні наші спортсмени по азали п’я-
тий рез льтат. А от он рі та омбайні б ли най ращими, що за-
безпечило і за альн перемо — 5 846 очо . Та им чином, на чем-
піонаті Європи раїнці зібрали повний омпле т на ород — золота,
дві срібні (Ганна Б ря та жіноча оманда) і бронзова (Анастасія
Спас) медалі

Температура +21°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 68 %

Температура +25°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 48 %

Температура +22°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 61 %

Прогноз погоди на 19 липня 2013 року

ОВНИ, пильн йте за вмістом аманця, не б дьте марнотратом,
іна ше др жні посидень и, романтичні розва и по линатим ть за-
роблені роші. Вам же раще самоствердж ватися на п бліці не за
рах но матеріальної щедрості, а демонстр ючи особист чарів-
ність, д ховн сил і сердечн рас . А фінансові запаси спрям ва-
ти на бла о сім’ї, поліпшення родинно о доброб т .
ТЕЛЬЦІ, зосередьтеся на домашніх справах, створіть затишн

сімейн атмосфер , і сили зафонтан ють. Дім — це джерело енер-
опідзаряд и. З бла овірними живіть д ша в д ш (доля продовж є
випробов вати ваш союз на міцність), нехай ерм ють, а ви при-
м дряйтеся ро вати пор ч, допома ати, діліться ба атим життє-
вим досвідом.
БЛИЗНЮКИ, тиждень наповнений сюжетами із армічно о ми-

н ло о. Прибор айте ініціатив , ні ом нічо о не нав’яз йте, тіль и
оли вас попросять, тоді йдіть наз стріч, ви он йте завдання по
мірі можливостей, присл хаючись до позивних си налів ор анізм .
Т т є ризи виснажитися й захворіти.
РАКИ, іс рометна се с альність — ось ваш блис чий озир на

арені ромадсь ої поп лярності! Тіль и дотрим йтеся золотої се-
редин и бажаннях і можливостях, пор шення баланс “бер -
даю” (і в любовній сфері теж) неприп стимо. Влашт вати особис-
те життя пощастить тим, хто ш ав заповітний ідеал, а е оїстів,
с нар, я і бояться “роз ошелитися” серцем та аманцем, че ає фі-
ас о.
ЛЕВИ, ви владна, самодостатня особистість, на шлях ар’єр-

но о сходження візьміть тайм-а т та займіться домашніми справа-
ми, о орніть т рботою рідних, підремонт йте оселю, попрацюйте
на дачі. Таємний фронт б ття (де опі ють по ровителі) в а тивній
фазі, одна не слід афіш вати свою діяльність, вам таланитиме то-
ді, оли робитимете важливі справи тихо, подалі від заздрісних
очей.
ДІВИ, облиште ди т вати свої мови, старт є місячний арміч-

ний період, оли все таємне стане явним, спаде пелена ілюзій,
прийде свідомлення доп щених протя ом ро помило . Кро й-
те в но з бла овірними та діловими поплічни ами, оріться об-
ставинам, не б нт йте, бо на личете боляч и та не аразди.
ТЕРЕЗИ, поп лярність соці мі набирає динамічно о темп , ре-

перт ар професійних можливостей широ ий. Я що ви дос оналий
спеціаліст і поставили за мет зійти на ар’єрний олімп та розба-
атіти, йте залізо по и аряче, зможете (до липня наст пно о ро-
) отримати достойн посад . Висо их по ровителів Творець

пошле, а начальство створить ч дові привілеї.
СКОРПІОНИ, події тижня за ли ають до “перезавантаження”

стос н ах “бать и-діти”, “начальни -підле лий”, “чолові -др жи-
на”. Постарайтеся армонійно вписатися в сімейн та сл жбов
ієрархію (на арт поставлено майб тнє ар’єри), ни айте зі-
т нень з ерівним персоналом. На помічни ів та д ховних порад-
ни ів таланитиме, їх пошле Всевишній, тож сл хайте та мотайте на
в са ч жі під аз и.
СТРІЛЬЦІ, прибор айте амбіції й не перетворюйте заради поп -

лярності офіс на арен для ре лами дося нень, талантів, напра-
цьовано о досвід . Це небезпечний зб дни для таємних воро ів,
я і підст пно точать на вас з б... Б дьте хитрішими, є шанс ви о-
ристати сл жбові повноваження для лівих підробіт ів, фахівець ви
нівро .
КОЗЕРОГИ опиняться полоні се с альних пристрастей, за я і

доведеться добре “розщедритися”, джин плотсь ої насолоди ви-
ма ає плати підвищеною самовіддачею, а б дете с питися — за-
лишитеся наодинці розлюченими і незадоволеними. Обранці ба-
жані і чарівні, том ле им фліртом не обійдеться, є висо ий шанс
надов о ріпити потя один до одно о. І д ховне тяжіння та ож.
ВОДОЛІЇ, ор анізованість, мобільність, чіт ість мислення — за-

пор а нейтралізації ритичних сит ацій, острих онфлі тів, що ін-
тенсивно шт рм ватим ть впродовж тижня. Незадоволеність парт-
нерсь ими взаєминами, де триває бойова ра в перетя вання а-
ната (а се с і роші рають важлив роль) не слід трансформ вати
в образи. Дивіться на речі по-філософсь и, б д йте ар’єр , це
доленосне завдання, на роботі ви майстер на всі р и, маєте ви-
со ий професійний рейтин , здатні впоратися з найс ладнішим
завданням (майже Попелюш а!), тож з радістю тр діться та зароб-
ляйте роші!
РИБИ, щаслива см а триває, творчі таланти фонтан ють, вам

всюди раді, перевтільтеся фа іра і створюйте людям свято, про-
б дж йте від ч ттєвої спляч и серця, нехай блаженств ють, а ви
заряджайтеся позитивними емоціями, підіймайте настрій невда-
хам, я і занепали д хом, депрес ють. Шлюбний союз, що дихав на
ладан, знов роз вітне

Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог

Г О Р О С К О П
Н А  Т И Ж Д Е Н Ь  ( 2 0 = 2 7  Л И П Н Я )

ранок день вечір

Потужному прогресу 
спорту — бути!
Народні обранці об’єдналися задля підтримки спорту 
та олімпійського руху
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

В Олімпійсь ом домі від-
б лося презентаційне засі-
дання найбільшо о Вер-
ховній Раді Міжфра ційно-
о деп татсь о о об’єднан-
ня “Підтрим а Олімпій-
сь о о р х та спорт
У раїни”, я е нині вже на-
рахов є 128 народних об-
ранців. За р лим столом
зібралися президент На-
ціонально о олімпійсь о о
омітет Сер ій Б б а, мі-
ністр молоді та спорт
У раїни Равіль Сафі ллін, а
та ож спів олови Міжфра -
ційно о деп татсь о о об’-
єднання — представни и
всіх політичних сил парла-
мент — Андрій Павел о,
Арт р Палатний, Оле -
сандр Присяжню , Оле сій
Кайда, Володимир Проди-
в с та І ор Ян ів.

Метою об’єднання, створеного

на початку липня, стало бажання

всебічно підтримувати розвиток

олімпійського руху, спорту та здо�

рового способу життя в нашій дер�

жаві.

На першому засіданні учасники

обговорили стан та перспективні

напрямки розвитку олімпійського

руху та спорту в Україні. Зокрема

виховання здорового покоління,

розвиток фізичної культури та ма�

сового спорту, створення необхід�

них умов для здорового способу

життя шляхом матеріально�техніч�

ного та тренерського забезпечення

ДЮСШ.

Звісно, реалізація всіх цих про�

ектів потребує додаткових джерел

фінансування. На думку учасників

зустрічі, такими повинні стати пе�

редусім надходження коштів на

розвиток спорту від реалізації

спортивної лотереї, а також акциз�

них зборів від продажу алкоголь�

них та тютюнових виробів. Крім

того, депутати пообіцяли на зако�

нодавчому рівні вирішити питання

представлення спорту в телеефірі.

Адже приклад українських перемог

на найпрестижніших змаганнях

планети — найкраща пропаганда

здорового способу життя.

“Символічно, що презентація

Міжфракційного парламентського

об’єднання “Підтримка олімпій�

ського руху та спорту України” від�

бувалася в серці олімпійського ру�

ху нашої держави,— зазначив пре�

зидент НОК Сергій Бубка.— Укра�

їнські парламентарі завжди підтри�

мували спорт, про що свідчить ціла

низка законодавчих актів, прийня�

тих стосовно сфери фізичної куль�

тури і спорту протягом останніх

років. Те, що дане об’єднання є

найбільшим у парламенті і до ньо�

го увійшли представники всіх де�

путатських фракцій, свідчить, що

спорт — це те явище, яке може об’�

єднати нас навколо спільної ідеї —

любові до Батьківщини, гордості

за наші досягнення, здоров’я укра�

їнської нації. Вірю, що разом ми

зможемо вирішити багато важли�

вих питань задля подальшого роз�

витку спорту й олімпійського руху,

в тому числі й здійснення нашої

мрії — проведення в Україні зимо�

вих Олімпійських ігор�2022”.

Міністр молоді та спорту Равіль

Сафіуллін теж подякував парла�

ментаріям за їхній внесок у розви�

ток спорту. “Такого об’єднання в

українському парламенті ще не бу�

ло,— сказав Равіль Сафіуллін.—

Незважаючи на різні політичні по�

гляди, приємно, що навколо пи�

тання розвитку українського спор�

ту консолідуються всі депутатські

фракції і панує одностайна думка:

здорова людина — це основа на�

ції”.

Також міністр молоді та спорту

України поінформував, що на сьо�

годні у Верховній Раді України на

розгляді знаходиться низка норма�

тивно�правових актів. Насампе�

ред, за словами Равіля Сафіулліна,

йдеться про антидопінговий кон�

троль, страхування учасників зма�

гань. Також у центрі уваги Загаль�

нодержавна соціальна програма

розвитку фізичної культури і спор�

ту на 2013�2017 роки
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Цей день в історії 19 липня

1822 – франц зь ий чений
Жозеф Ньєпс зробив перш
світі фото рафію
1900 – Парижі почав діяти

метрополітен. Нині довжина па-
ризь о о метро становить 199
м, ньом 15 ліній і 368 станцій.
1908 – Лондонсь ом соборі

свято о Павла єпис оп, бла ос-
ловляючи Олімпіад , перше
промовив фраз : "Головне – не
перемо а, а часть"
1934 – народився а тор теат-

р і іно Оле сандр Ширвіндт –
"Во зал для двох", "Мільйон
шлюбном оши "
1935 – народився Василь Лі-

ванов, а тор театр й іно ("При-
оди Шерло а Холмса", олос
Кро одила Гени)
1980 – в Мос ві від рилися

XXII Олімпійсь і і ри

Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д

франц зь ий
еоло 20 в.

смалець автор "Енеїди" Х дрібна монета
Данії, Швеції

ірсь е селище
послідовний
ряд чо о-
неб дь

Р
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сфера К
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письменни

фортеця в Сер.
Азії

"Разом ми зможемо вирішити ба ато важливих питань задля подальшо о розвит спорт й олімпійсь о о р х ", — с азав
президент НОК У раїни Сер ій Б б а
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