
Київ відзначив День знань
Новий навчальний рік місто розпочало на найвищому рівні

ІТ�технології — в кожну школу
Неабияк пощастило учням столичної

ЗСШ № 78. На урочистості з нагоди Дня

знань до них завітав Президент України

Віктор Янукович. Він привітав усіх зі

святом і додав, що 1 вересня цього року в

Україні відкрилося 11 нових шкіл. “Від

якості освіти залежить майбутнє життя

наших дітей, тому це питання потребує

особливої уваги,— підкреслив глава дер*

жави.— Ми прагнемо, щоб наші діти от*

римували якісну, конкурентоспроможну

освіту, яка була б інтегрована в європей*

ські й світову освіту. Ми створили Націо*

нальний проект “Відкритий світ”, спря*

мований в майбутнє”.

Школа № 78 стала одним з перших

учасників проекту, який дозволить забез*

печити всі ЗНЗ країни сучасним комп’ю*

терним обладнанням та значно підвищи*

ти якість вітчизняної освіти. “Отриман*

ня планшетів учнями — це перший крок.

Наступні кроки — це розширення знань

в інформаційних та IT*технологіях. Ми

будемо робити мережу навчальних закла*

дів, які будуть мати спеціалізацію, і одна

спеціалізація — це інформаційні техно*

логії й IT*технології”,— зазначив Прези*

дент.

Після урочистої лінійки гостей запро*

сили на урок фізики, де продемонструва*

ли можливості проекту “Відкритий світ”.

Вчитель фізики Олеся Дерябіна розпо*

віла про можливості проекту, показуючи

їх на мультимедійній дошці. Замість важ*

кого приладдя тут на лабораторних робо*

тах використовують сучасні датчики, всі

моделі учні можуть ретельно розглянути

у 3D*вимірі, а тестування складають од*

разу на планшеті в ігровій формі. “Сьо*

годні викладати фізику надзвичайно за*

хопливо,— зазначила вона “Хрещати*

ку”.— Це комп’ютерна грамотність не

лише учнів, які досить швидко почина*

ють розбиратися в техніці, але й учителів,

які проходять тренінги. Для нас це мож*

ливість зацікавити учнів, які навчаються,

граючись, скерувати їх. Це лабораторні

роботи, яскраві та зрозумілі кожному,

тести, які одразу фіксують помилки та

діагностують, наскільки діти зрозуміли

тему”.

Національний проект “Відкритий

світ” реалізується в рамках Національно*

го пріоритету “Нова якість життя”, за*

твердженого Указом Президента України

у 2010 році. Суть проекту — у створенні

національної освітньої інформаційної

мережі, централізованої системи навчан*

ня та оцінки знань учнів, а також у впро*

вадженні інформаційно*комп’ютерних

технологій у систему управління освітні*

ми установами. Проектом передбачаєть*

ся, що до 2015 року всі загальноосвітні

навчальні заклади України будуть забез*

печені сучасним мультимедійним та

комп’ютерним обладнанням і підключе*

ні до швидкісного Інтернету, учні отри*

мають навчальні планшети та доступ до

єдиного електронного порталу навчаль*

них ресурсів.

Нині завершений перший етап проек*

ту, яким охоплено майже 4 тисячі учнів та

вчителів. 54 загальноосвітні школи з усіх

регіонів України отримали мультимедій*

ні комплекси, комп’ютери для вчителів,

пристрої для учнів, цифрові лабораторії

тощо. Другим етапом — до кінця 2013 ро*

ку — передбачено технічне оснащення

ще 2*х тисяч шкіл.

Школа новітніх стандартів

Приємний подарунок до Дня знань от*

римали й мешканці мікрорайону Осо*

корки*Північні. Тут 1 вересня відкрила

двері для учнів гімназія “Київська Русь”

з поглибленим вивченням історії та куль*

тури слов’янських народів. Відтепер у

новому навчальному закладі навчати*

меться майже 600 учнів, з них 140 першо*

класників.

Директор закладу Юлія Багаліка роз*

повіла “Хрещатику”, що гімназія

справді сучасна та оснащена всім необ*

хідним для якісного навчання й розвит*

ку малечі.

Так, у закладі чудова матеріально*тех*

нічна база: кожен клас обладнаний муль*

тимедійним проектором, екраном та те*

левізором. Окрім того, оснащені 12 спе*

ціальних кабінетів — хімії, фізики та біо*

логії. Для творчого розвитку дітей у за*

кладі є музична студія, кабінети для про*

фесійних занять образотворчим мистец*

твом, велика актова зала, на базі якої

працюватиме театральний гурток і реалі*

зовуватимуться музичні проекти.

У закладі подбали й про те, аби учні

могли розвиватися фізично. Так, у гімна*

зії дві спортивні зали та ще одна — для

молодших учнів, хореографічна та трена*

жерна зали, басейн. На вулиці обладна*

ний спортивний майданчик з біговими

доріжками, волейбольний та баскетболь*

ний майданчики, тренажери. Також тут є

сучасний харчоблок, кабінети кулінарії

та ручної праці.

Цікаво, що навчання в гімназії буде

організовано у режимі “повного дня”,

що дозволить не тільки розвивати на*

вчальні вміння та навички, а й гармоній*

но і всебічно розвивати особистість учня.

На урочистості, присвячені народжен*

ню нового сучасного навчального закла*

ду в столиці України, завітали міністр ос*

віти і науки Дмитро Табачник і голова

КМДА Олександр Попов. Вони подару*

вали гімназії сертифікати на комплект

для інтерактивного навчання та на му*

зичні інструменти. “Коли 1037 року Ве*

ликий Київський князь Ярослав Мудрий

заснував першу школу мудрості, писем*

них наук в місті Києві, він і гадки не мав,

що майже через тисячу років його на*

щадки*кияни так вшанують його ім’я як

київського будівничого, створивши гім*

назію “Київська Русь”. І я переконаний,

що ця глибока освітянська традиція, яка

живе майже тисячу років на берегах

Дніпра, й надалі розцвітатиме”,— зазна*

чив Дмитро Табачник.

Голова КМДА Олександр Попов при*

вітав педагогічний колектив та школярів

з початком нового навчального року й

побажав успіхів і наснаги на дорозі

знань. Першачки за традицією отримали

від міської влади подарунки — “Щоден*

ник київського першокласника” та

шкільне приладдя. Окрім того, слова

вдячності очільник міськадміністрації

висловив забудовнику — компанії “Київ*

міськбуд” за якісно виконані роботи в

дуже стислі терміни.

“Ми всі є свідками активної забудови

житлового масиву Осокорки*Північні.

Тривалий час була невирішеною проб*

лема відсутності навчальних закладів,

але сьогодні нова гімназія відкрила свої

двері для юних мешканців цього райо*

ну. А вже за кілька місяців поряд ми

розпочнемо будівництво ще однієї ос*

вітньої установи — приміщення для лі*

цею “Інтелект”,— додав Олександр

Попов.

Голова КМДА також підкреслив, що

розвиток та підтримка молодого поко*

ління — одне з пріоритетних завдань, яке

поставив Президент України Віктор Яну*

кович, і київська влада й надалі втілюва*

тиме його у життя.

Сучасні заклади для околиць

З нагоди Дня знань пролунав перший

дзвоник та відбулися лінійки й у на*

вчальних закладах Деснянського району

cтолиці. В урочистостях, які відбулися у

ЗНЗ N№ 251, 119 та школі*інтернаті

№ 26, взяла участь заступник міського

голови — секретар Київради Галина Гере*

га. Вітаючи присутніх зі святом, Галина

Герега зазначила, що цього дня кожного

школяра переповнюють емоції й діти з

нетерпінням чекають на чудові відкриття

та цікаві знайомства, які принесе новий

навчальний рік.

“1 вересня — це не лише чудове свято,

а й гарна нагода приїхати до шкіл най*

більшого у місті району. Я вважаю, що в

нашому житті є дві головні цінності — ді*

ти та здоров’я. Саме тому я постійно опі*

куюся школами, дитячими садочками та

лікарнями міста”,— сказала Галина Гере*

га.

За її підтримки у більшості шкіл та

дитсадків району було зроблено ремон*

ти, замінено вікна, для всіх освітніх за*

кладів закуплено нове навчальне облад*

нання.

Не залишилась поза увагою і школа*

інтернат № 26, якою Галина Герега опі*

кується вже понад 10 років. Всі першо*

класники закладу тепер навчатимуться у

повністю оновлених, сучасних класах.

“Перед канікулами я відвідувала всі

школи, садочки району, дивилася госпо*

дарським оком, що потрібно зробити до

1 вересня. Безперечно, зверталися до ме*

не і директори шкіл. Тож поки дітки від*

почивали на канікулах, ми попрацювали,

щоб зробити навчання наших дітей

більш комфортним та зручним, а школи

сучаснішими та красивішими. Мені б ду*

же хотілося, щоб всі ці перетворення на*

дихнули учнів на навчання та стали сти*

мулом до нових звершень”,— зазначила

Галина Герега

Кияни «зацінили» гривню 
Напередодні осені основні іноземні валюти
столиці по азали зниження в цінах

СТОР. 3 

Цивілізоване паркування 
У Києві хоч ть вивести з тіні рино автостояно
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Гра з мистецтвом 
Вистав в арт-центрі доповнить перформанс

СТОР. 4

У столиці наведуть лад 
біля будинків
КК “Київавтодор” здійснить апітальний ремонт

між вартальних проїздів та приб дин ових тери-
торій столиці. Відповідне розпорядження з метою
відновлення дорожньо о по риття та поліпшення
мов проживання меш анців міста підписав оло-
ва КМДА Оле сандр Попов.
За алом до інця ро автодорожни и мають

замінити асфальтове по риття на площі 18,15
тис. м2 шести районах столиці.
Та , Голосіївсь ом районі ремонтні роботи

ви он ватим ться за адресами: в л. Андрія Б б-
нова, 3, 7, 9; просп. 40-річчя Жовтня, 92/1;
просп. На и, 35.
У Дарниць ом районі дорожнє по риття від-

новлять на в л. Ілліча, 5, Деснянсь ом — на
в л. Оноре де Бальза а, 54-а-58, Дніпровсь о-
м районі — на в л. Івана Сер ієн а, 13-23, Пе-
черсь ом районі — на в л. Івана Мар’янен а, 7.
Працюватим ть ремонтні бри ади та ож на
просп. Свободи, 2-В, 4, 4-а, 6, 6-а, просп. Васи-
ля Пори а, 15, 15-а (Подільсь ий район), в л.
Клавдіївсь ій, 23/15, 32/4, 34, 36 і Бахмаць ій,
18, 20 Святошинсь ом районі та в л. Василя
Блюхера, 12, 12-в, 12-б в Шевчен івсь ом райо-
ні міста.
Ком нальна орпорація “Київавтодор” має ви-

значити прое тн та підрядні ор анізації для ви-
онання робіт. Під час ладання до овор підря-
д б де передбачено мови надання арантій
я ості та встановлено арантійні стро и е спл -
атації

Комунальні послуги — 
за прямими угодами
Нещодавно в приміщенні ПАТ “Київпрое т” від-

б лася розширена робоча нарада за часті пред-
ставни ів Департамент житлово- ом нальної ін-
фрастр т ри, олів ОСББ, ЖБК та ромадсь их
ор анізацій.
Прис тні роз лян ли низ а т альних для ф н -

ціон вання ЖБК та ОСББ питань. Зо рема перехід
на розрах н и за тримання б дин ів та приб дин-
ових територій за внес ами ( зв’яз зі с ас -
ванням тарифів для ОСББ та ЖБК), до овірні мо-
ви ПАО “Київ аз” на обсл ов вання вн трішньоб -
дин ових азових мереж і питання взаємовідносин
із монополістами відносно надання посл и з цен-
тралізовано о арячо о водопостачання.
Врахов ючи часть нараді представни ів Мін-

ре іон , Національної омісії, що здійснює держав-
не ре лювання сфері ом нальних посл , ПАТ
“Київенер о”, ПАТ “АК “Київводо анал”, особлив
ва б ло приділено питанням, пов’язаним із на-
данням ом нальних посл . Та , ПАТ “Київене-
р о” нещодавно б ло прийнято очі ване рішення
щодо переход на прямі оди з населенням б -
дин ів ЖБК та ОСББ. Представни и теплопоста-
чальної омпанії озв чили мови переход на пря-
мі оди — я існа під отов а б дин до опалю-
вально о сезон та наявність облі теплової енер-
ії на опалення та аряче водопостачання. Для ви-
вчення пропозиції ПАТ “Київенер о” під час наради
б ло обрано е спертн рад з олів ЖБК та ОСББ
за їхнім бажанням.
Учасни и з стрічі та ож прийняли ор анізаційні

рішення щодо формат подальшої роботи, зо ре-
ма, ре лярне проведення анало ічних нарад по-
дальшом

Автобуси замість тролейбусів
У зв’яз з подовженням термін ви онання робіт

з апітально о ремонт проспе т Перемо и на ді-
лянці від шляхопровод біля станції метро “Свято-
шин” до шляхопровод на Вели ій О р жній дорозі
р х тролейб сів маршр тів №№ 7, 39 б де за рито
до 15 вересня 2013 ро .
На період за риття р х трасою тролейб сних

маршр тів №№ 7, 39 ор анізовано автоб сні марш-
р ти № 7Тр та № 39Тр.
На зазначених автоб сних маршр тах пасажири

мають право орист ватись проїзними вит ами,
придбаними для проїзд в тролейб сі
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Першо о вересня Президент У раїни Ві тор Ян ович взяв часть в рочистостях з на оди Дня знань в столичній ЗСШ №78

Олександра ГУНІНА,
Олена ДМИТРІЄВА,
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Всі діти засл ов ють на те, аби навчатися с часних та ом-
фортних мовах. І в навчальном процесі в иївсь их освітян-
сь их за ладах мають а тивно застосов ватися новітні підходи
та інформаційні техноло ії. При цьом я існ освіт мають от-
рим вати не лише чні ш іл центральних районів столиці, а й
діти, я і навчаються на о олицях. Саме над цим завданням
продовж є працювати місь а влада. І вже 1 вересня иївсь і
ш олярі отримали низ приємних подар н ів.
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Новини

Кияни справно сплачують “комуналку”
У серпні серед б дин ів сіх форм власності рівень сплати з рах -

ванням по ашеної забор ованості становить 97,75 %. Про це повідо-
мили КП “Головний інформаційно-обчислювальний центр”.
Рівень сплати з рах ванням по ашеної забор ованості серед б -

дин ів ом нальної форми власності становить 97,87 %. Най ращі по-
азни и в Печерсь ом (100,10 %) та Дарниць ом (99,24 %) районах.
Рівень поточної сплати серед б дин ів ом нальної форми власно-

сті с ладає 88,54 %. Лідир ють Голосіївсь ий (89,76 %) та Дарниць ий
(89,71 %) райони.
На останніх позиціях цьо о місяця Подільсь ий та Шевчен івсь ий

райони — я за рівнем поточної оплати (86,09 % та 86,96 %), та і за
рівнем оплати з рах ванням по ашеної забор ованості (94,93 % та
95,90 %).
Рівень оплати з рах ванням по ашеної забор ованості серед б -

дин ів ЖБК та ОСББ, що обсл ов ються КП “ГІОЦ”, серпні стано-
вить 98,59 % та 98,04 % відповідно

Максим Луцький — на “прямій лінії”
Сьо одні о 12.00 на офіційном веб-сайті Конта тно о центр в ре-

жимі онлайн відб деться “пряма лінія” з оловою Солом’янсь ої рай-
держадміністрації Ма симом Л ць им.
Зо рема на об оворення б д ть винесені наст пні питання: відс т-

ність арячо о та холодно о водопостачання; незадовільний стан робо-
ти ліфтово о осподарства; технічний стан проїжджих частин в лиць та
трот арів; асфальт вання та ремонт дорі на приб дин ових територі-
ях і трот арах; прибирання територій місць за ально о орист вання;
тримання підвалів, олясочних та технічних поверхів; відновлення бла-
о строю після ви онання планових, аварійних робіт на об’є тах бла о-
строю; від лючення еле тропостачання; ремонт дахів; технічне обсл -
ов вання систем тепло-, водопостачання та водовідведення

Цифра дня

6 140 000 000 
гривень — на таку суму було виконано будівельних робіт столичними
підприємствами у січні—липні 2013 року 
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Олександр Попов привітав гімнасток
Напередодні в “Палаці спорт ” відб лося офіційне за риття 32- о

Чемпіонат світ з х дожньої імнасти и. За фіналом зма ань стежив
особисто і олова КМДА Оле сандр Попов. Під час на ородження пе-
реможців він привітав раїно із ч довими рез льтатами, а иян — із
чер овою зна овою спортивною подією світово о рівня, що відб лася
в столиці У раїни.
Зо рема наші співвітчизниці за за альним залі ом посіли др е міс-

це на зма аннях, здоб вши 5 медалей. Анна Різатдінова перемо ла
вправі з обр чем та взяла два “срібла”: вправі зі стріч ою та в осо-
бистом ба атоборстві. Аліна Ма симен о стала бронзовим призером
вправі з б лавами. Ще одн “бронз ” осподар и чемпіонат здоб -

ли р пових вправах з 10-ма б лавами.
Зі сво о бо очільни и У раїнсь ої та Міжнародної федерацій ім-

насти и подя вали Оле сандрові Попов за всебічне сприяння про-
веденні чемпіонат . Президент Міжнародної федерації імнасти и
Бр но Гранді вр чив олові КМДА тематичн медаль-відзна The
International Gymnastics Federation

Місту повернули дитячий санаторій
За позовом столичної про рат ри с д визнав недійсним інвестицій-

ний до овір, за мовами я о о омерційна стр т ра неза онно наб -
вала власність 3,5 тис. м2 приміщень дитячо о санаторію “Салют”
центрі Києва.
У 2007 році на підставі рішення Київради Головне правління охоро-

ни здоров’я КМДА лало з приватним товариством інвестиційний до-
овір щодо проведення апітально о ремонт дитячом санаторію
“Ялин а”, що в П щі-Водиці.
За мовами до овор підприємство зобов’яз валося відремонт ва-

ти харчобло цьо о оздоровчо о за лад та збільшити іль ість місць
для відпочин дітей.
Водночас іншим п н том зазначеної оди передбачалося, що в ра-

зі ви онання своїх зобов’язань товариство наб вало право власності
на ом нальні приміщення іншо о дитячо о санаторію — “Салют”, роз-
ташовано о на в л. Го олівсь ій центрі столиці.
Одна , я встановила про рорсь а перевір а, незалежна оцін а

вартості майна санаторію “Салют” не проводилася та дозвіл на йо о
відч ження повноваженим ор аном не надавався.
У зв’яз з виявленими пор шеннями про рат ра Києва зверн ла-

ся до Господарсь о о с д з позовом про визнання недійсними рішен-
ня Київради та ладено о на йо о підставі інвестиційно о до овор .
Рішенням с д від 27 серпня позовні вимо и про рат ри задоволе-

но в повном обсязі й, та им чином, попереджено неза онне відч -
ження приміщень дитячо о санаторію

“Дні музики Мирослава Скорика” в столиці
Цьо оріч світова м зична спільнота свят ватиме ювілей ле ендар-

но о омпозитора, ф ндатора с часної раїнсь ої омпозиторсь ої
ш оли Мирослава С ори а. З на оди свят вання 75-річчя від дня на-
родження ле ендарно о раїнсь о о омпозитора столиці відб -
деться міжнародний фестиваль “Дні м зи и Мирослава С ори а”.
Та , продовж місяця з 13 вересня до 13 жовтня на сцені Національ-

ної філармонії У раїни, Національної опери У раїни імені Т. Г. Шевчен-
а, Національної а адемії мистецтв У раїни та Національної м зичної
а адемії У раїни імені П. І. Чай овсь о о відб ватим ться онцерти та
м зичні вистави.
Ор анізатори інформ ють, що в прое ті братим ть часть видатні
раїнсь і ви онавці, провідні оле тиви, м зи анти світово о рівня.

Серед них: народні артисти СРСР Юрій Башмет (альт, Росія) і Ві тор
Третя ов (с рип а, Росія), дири ент Азербайджансь ої державної фі-
лармонії імені М. Ма омаєва Фахраддін Керімов, дири ент Раймонд
Янссен (Нідерланди), народний артист У раїни, соліст Національної
опери У раїни імені Т. Г. Шевчен а Сер ій Ма ера (бас), ла реати між-
народних он рсів, с рипалі Оле Кась ів (Швейцарія), Юрій Харен о
(США), піаніст Дмитро Онищен о (Росія), а та ож А адемічний симфо-
нічний ор естр Національної філармонії У раїни (дири ент — народний
артист У раїни Ми ола Дядюра), Національний засл жений а адеміч-
ний симфонічний ор естр У раїни (дири ент — народний артист У ра-
їни Володимир Сірен о), Національний амерний ансамбль “Київсь і
Солісти”, Національна засл жена а адемічна апела У раїни “Д м а”
та ба ато інших

Подарунок для малечі
У Голосіївському районі після реконструкції запрацював дитячий
садочок № 798
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Остаточно лі від вати чер-
до дитячих садоч ів —

та е завдання поставила
перед собою місь а влада.
На сьо одні охочих навча-
тися в дош ільних за ла-
дах на 7 тисяч більше, ніж
місць них. Тож вже до
інця цьо о ро в місті
запрацює 20 відре онстр -
йованих чи відновлених
ДНЗ. Днями від рив двері
для малень их вихованців і
новий дитячий садочо
№ 798 в Голосіївсь ом
районі міста.

Повністю відремонтований до�

шкільний заклад знаходиться за ад�

ресою: вул. Академіка Заболотного,

70�а. Директор ДНЗ № 798 Анна

Степанюк розповіла “Хрещатику”,

що будівля була збудована ще у 1991

році та відтоді жодного разу не ре�

монтувалася. Тож її приміщення

знаходилися в дуже занедбаному

стані. З чотирнадцяти груп у дитсад�

ку працювало лише десять.

У червні дошкільний заклад за�

крили на капітальний ремонт, а вже

днями сюди знову завітали діти.

“Тепер тут зможе навчатися 260 ма�

люків. Додатково ми набрали 4 гру�

пи на 90 місць — дві раннього віку та

дві — для дошкільнят”,— зазначає

пані Степанюк.

Так, у садочку капітально відре�

монтували всі приміщення, утепли�

ли фасад, замінили вікна та бата�

реї — тепер малеча не буде мерзнути

в холодну пору року. З’явився тут і

сучасний харчблок та — що не менш

важливо для здоров’я дітей — сучас�

ний басейн, а також ігровий та спор�

тивний майданчики. Крім того, на�

разі групові приміщення забезпече�

ні сучасними дитячими меблями, іг�

рашками, демонстраційними та ди�

дактичними посібниками й різно�

манітним обладнанням з усіх на�

прямків навчальної програми.

І малеча, й батьки такому онов�

ленню улюбленого садочка раді.

Дітлахи — що тепер зможуть гратися

у яскравих приміщеннях, батьки —

що їхнім дітям не доведеться навча�

тися в аварійних умовах.

“Після ремонту групи красиві та

затишні. Сподіваємося, що відтепер

наші діти менше хворітимуть, адже

раніше в приміщенні був грибок,

який викликав інфекційні реакції.

Гадаю, що нашим малюкам буде тут

комфортно”,— розповіла “Хреща�

тику” пані Катерина, мама п’ятиріч�

ного Івана.

Особисто завітав на відкриття

оновленого дошкільного закладу за�

ступник голови КМДА Віктор

Корж. Він привітав батьків та вихо�

вателів із такою важливою для них

подією та запевнив, що місто роби�

тиме все можливе, аби дитячих са�

дочків більшало.

“Такий обсяг робіт з відновлення

дитячих садочків не виконувався в

столиці за часи незалежності. На

сьогодні Київ є лідером з�поміж усіх

регіонів нашої держави за темпами

скорочення черги до дитсадків. І ця

робота буде продовжуватися й нада�

лі, адже ми розуміємо важливість

завдання, яке поставив перед місь�

кою владою Президент України, тож

активно працюватимемо над роз�

ширенням мережі дитсадків та

збільшенням у них кількості місць

для юних киян”,— зазначив Віктор

Корж.

Так, за його словами, до кінця

цього року в місті запрацює 20 від�

реконструйованих чи оновлених ди�

тячих садочків. Загалом на підготов�

ку всіх навчальних закладів столиці

до нового навчального року з бю�

джету міста було виділено понад 200

млн грн. Тож навчальні заклади Ки�

єва готові прийняти учнів і забезпе�

чити їм належні умови для здобуття

якісної освіти та нормальне харчу�

вання, як і передбачено соціальни�

ми ініціативами Президента Укра�

їни Віктора Януковича

Цивілізоване паркування
У Києві хочуть вивести з тіні ринок автостоянок
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Про рат ра міста Києва
спільно з Департаментом
транспортної інфрастр т -
ри КМДА та КП “Київ-
транспар сервіс” прово-
дить планов масштабн
перевір всіх пар валь-
них місць столиці, в то-
м числі й ом нально о
підприємства. Метою цьо-
о заход є не лише ви-
явити пор шення на рин
стояно , а й ле аліз вати
ті майданчи и, я і працю-
ють сьо одні в “тіні”.

Результати таких перевірок не за�

барилися — із 230 нічних парковок,

які мають договір із “Київтранс�

парксервісом”, на 60�ти були вияв�

лені порушення. Про це під час бри�

фінгу заявив директор Департамен�

ту транспортної інфраструктури Єв�

ген Водовозов.

“На підставі виявлених порушень

було подано 17 позовів до суду. Ця

кількість може збільшитися, якщо ті

підприємці, на паркувальних май�

данчиках яких зафіксовано пору�

шення, не закриють це питання в

досудовому порядку або ж не дове�

дуть безпідставність звинувачень.

Це не перші наші позови, ми звер�

талися до суду також у лютому—бе�

резні. Наступним етапом стане зе�

мельна інспекція, яка розглядатиме

зокрема питання нецільового при�

значення землі, коли ділянка відве�

дена під певний вид діяльності, а на�

справді використовується як пар�

ковка. Всі ці дії спрямовані на лега�

лізацію паркувального простору, а

не його перерозподіл. Якщо підпри�

ємець не хоче виконувати ті норми й

правила, які прийняті державою і

Києвом, то ми змушені будемо з

ним “розійтися”,— зазначив пан

Водовозов.

Як розповів директор КП “Київ�

транспарксервіс” Андрій Дудко,

якщо в 2010�му до бюджету міста за

рік було сплачено 5 млн грн парку�

вального збору, то в 2012 — 30 млн

грн, тобто місто має позитивну ди�

наміку щодо впорядкування парку�

вального простору. Основними ж

проблемами в цій сфері є робота

майданчиків без будь�якої доку�

ментації, а також парковки, які ро�

зірвали або відмовилися пере�

укласти договір із комунальним

підприємством, але продовжують

працювати, не сплачуючи при цьо�

му паркувальний збір. Тільки за

півроку такої нелегальної діяльно�

сті “Київтранспарксервісу” було

завдано збитків на суму близько 2

млн грн. Зокрема 6 таких парковок

виявлено в Деснянському районі,

ще 7 — у Дарницькому.

“За нашими найскромнішими

підрахунками, нелегальні парков�

ки — це 80—100 мільйонів гривень

на рік ненадходжень для міста”,—

уточнив Євген Водовозов.

Цікаво, що часто нелегальні май�

данчики коштують для водіїв до�

рожче, ніж місця, які обслуговує ко�

мунальне підприємство.

“На нелегальних парковках вар�

тість паркування у нічний час біль�

ша, ніж встановлено нормативами

КМДА. Так, у третій територіальній

зоні (а це околиці міста й спальні

райони) при нормативах 11 гривень

власники незаконних майданчиків

збирають по 15—20 гривень за ав�

то”,— розповів Андрій Дудко.

Нагадаємо: нещодавно Київська

міська державна адміністрація звер�

нулася до столичної прокуратури з

проханням вжити заходи реагуван�

ня на випадки порушень з боку де�

яких власників паркувальних май�

данчиків, які працюють на території

міста без належних правових під�

став або ухиляються від сплати по�

датків та зборів до місцевого бю�

джету. Власники таких парковок,

порушуючи умови договорів, само�

вільно збільшують кількість маши�

номісць (наприклад, у документах

“прописують” 50 місць, а фактично

стоїть 250 авто), перевищують вста�

новлений тариф на паркування, а

також порушують санітарний стан

та благоустрій при експлуатації ав�

тостоянок

Тепер в дитсадку зможе
навчатися 260 малюків.

Додатково набрали 
ще 4 групи на 90 місць —
дві раннього віку та дві —

для дошкільнят 

Якщо в 2010!му до
бюджету міста за рік було

сплачено 5 млн грн
паркувального збору, то в

2012!му — 30 млн грн 

Особисто завітав на від риття оновлено о дош ільно о за лад заст пни олови КМДА Ві тор Корж

Часто неле альні пар вальні майданчи и ошт ють для водіїв дорожче, ніж місця, я і обсл ов є ом нальне
підприємство
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Хрещатик 3 вересня 2013 року

Запальне пальне: чи варто очікувати
на цінову "лихоманку"
Експерти прогнозують подорожчання на 50 копійок за літр і вище, проте особливості внутрішнього
ринку можуть пригальмувати вартість бензину
Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

Наміри США навести поря-
до Сирії за допомо ою
війсь ових дій с олихн ли
світові рин и, зо рема, си-
ровинний рино . Нафта по-
дорожчала. В У раїні за о-
ворили про ціни на бен-
зин, адже значн част
палива ми імпорт ємо. На
“бензинових” та “дизель-
них” цінах зав’язані й ціни
на споживчом рин . То-
м за оливаннями варто-
сті нафти слід ють не ли-
ше автомобілісти. На що
че ати иянам?

Сирія стала жахом 
для українських 
автомобілістів

Ціни на пальне в Україні зазвичай

потрапляють в епіцентр уваги навес�

ні, перед посівною. Механізм, звід�

ки занепокоєння, прозорий: сіль�

госпвиробники виводять техніку на

поля, тож попит на бензин та дизпа�

ливо стрімко зростає, у відповідь

оператори ринку піднімають ціни на

пальне. Зростання цін іноді сягало

від 10 % до 17 %, в окремі роки було

помірним, 3�8 %. Аж нині про ціни

на пальне заговорили в Україні восе�

ни, коли збирання врожаю прямує

до завершення. І все через конфлікт

у Сирії. Загалом для цін на нафту не

так уже й важливо, яка зі сторін си�

рійського протистояння застосувала

хімічну зброю. Набагато серйозніше

те, що військова спецоперація в цій

країні може перерости у війну, до

якої долучаться країни Близького

Сходу. Близький Схід — нафтонос�

ний регіон, тому від спокою там на�

пряму залежить ціна на нафту. Варто

лишень згадати, що до початку но�

вої революції в Єгипті нафта цінува�

лася десь у $90�97 за барель, а у роз�

пал протистояння перевищила $100.

Нині світові ціни на нафту марки

Brent стрімко пішли вгору — спочат�

ку до $110 за барель, потім взяли ви�

соту у $117 (це максимум за шість

місяців), але перед вихідними,

останніми цього літа, відкотилися

до $115. Коливання цін, як кардіо�

грама, відображає зв’язок між ціна�

ми та настроями щодо Сирії. Віро�

гідність військового втручання

США та антитерористичної коаліції

висока, але 31 серпня та 1 вересня

ймовірність початку операції знизи�

лася, як і ціни на нафту. Тим не мен�

ше, нафта дорожчатиме. Хай би як

там було, в Сирії є проблеми, а у нас

понад 60 % ринку — нафтовий ім�

порт, бо вітчизняні НПЗ скоротили

виробництво майже вдвічі через

зменшення обсягів постачань росій�

ської нафти. Залишалося дочекати�

ся події, котра б порушила хисткий

баланс цін на пальне в Україні. Си�

рія і стала такою собі останньою 

пір’їною.

30 копійок за літр. 
Хто більше?

І почали лунати прогнози цін: від

помірного зростання до карколом�

ного подорожчання. Зокрема за�

ступник директора Науково�техніч�

ного центру “Психея” Геннадій Ряб�

цев не виключає, що ціни на бензин

загалом зростуть на 20�30 копійок за

літр, у гіршому випадку — на 50 і

більше копійок за літр. На його дум�

ку, основна інтрига полягає в тому,

як і коли буде знайдено баланс між

інтересами США, що надрукували

“гроші на війну”, маневрами спеку�

лянтів,— котрі, хоча військові дії

тільки плануються, вже “розкрути�

ли” нафту до $115 за барель,— та за�

непокоєнням європейських політи�

ків і фінансистів, оскільки “це не

дозволить відновити темпи зростан�

ня економіки”, що спричинить не�

вдоволення електорату. Внутрішні�

ми чинниками зростання, на думку

експерта, може стати планова зу�

пинка на ремонт Мозирського НПЗ,

який постачає до 27 % бензину на

внутрішній ринок. “Якщо вітчизня�

ні трейдери не в змозі будуть зреагу�

вати на зупинку Мозирського НПЗ,

то зростання цін перевищить 20�30

копійок за літр. Однак поки що си�

туація на ринку доволі стабільна,

пропозиція перевищує попит”,— за�

значив він. Зростання цін можливе

лише у другій половині вересня, або

й у жовтні, вважає експерт.

Аналітики консалтингової компа�

нії “А�95” також називають цифру

зростання у 20�30 копійок, але дода�

ють до Сирії ще один чинник — ус�

кладнення відносин між Україною й

Росією з одного боку, та Росією і Бі�

лоруссю — з іншого. РФ скорочує

постачання нафти до Білорусі, звід�

ки сировина потрапляла і до нас.

Тож доведеться шукати альтернатив�

них постачальників, а це й витрати

більші, що позначиться на цінах.

Поки що ціни на бензин марки 

А�95 по Україні загалом зросли з вів�

торка, 27 серпня, до п’ятниці, 30

серпня, з 10,8999 грн за літр до

10,9015 грн за літр. У столиці літр

бензину цієї марки коштував 30

серпня 10,970 грн. Тобто помірне

зростання цін вже є, хоча трейдери

поки тримаються на старих запасах.

Відтак можна зробити висновок, що

це зростання або ситуативне, або

тестове — як зреагує споживач.

Тонкощі рецептури 
українського бензину 
як стримувача зростання цін

Але український внутрішній ри�

нок пального має такі особливості,

що бодай на деякий час здатні при�

гальмувати зростання цін. Зокрема

на них зосередив увагу Геннадій

Рябцев. Йдеться про якість пально�

го. Виявляється, хоча в Україні за�

проваджено нові стандарти для бен�

зинів, насправді кожен водій може

нарватися на “бодягу”.

Експерт звернув увагу на те, що на

внутрішньому ринку України зрос�

тає частка сурогатних продуктів,

котрі “рекламуються як економічні

види пального, екологічні тощо”.

Йдеться про бензин з так званими

“присадками”. Як зазначив пан

Рябцев, “введення споживачів в

оману відносно характеристик змі�

шаних бензинів має масовий харак�

тер, і підтримка достатньо сумнівно�

го біоетанолу призводить до того,

що таких продуктів на вітчизняному

ринку стає дедалі більше, причому

реалізуються вони під виглядом зви�

чайного бензину”. Частка змішаних

бензинів може сягати 40 % ємності

ринку. Вона в будь�якому разі пере�

вищує 15�20 %.

Але саме ця омана здатна висту�

пити як гальмо для цін на пальне.

По�перше, реалізація сурогату як

бензину вестиметься за зниженими

цінами і звичайний бензин складно

буде продати за надвисокими ціна�

ми. По�друге, навіть виведення

всього чистого звичного бензину,

незалежно від марки, до цінової ка�

тегорії “преміум” призведе до стрім�

кого скорочення попиту на нього,

що спричинить просідання цін. Тож

перший поштовх близькосхідної

нафтової кризи, навіть у випадку

втягування Ірану в колотнечу, в

Україні може і буде жорстким, але,

як і будь�яка спекуляція, коротко�

тривалим. Згодом ціни мають стабі�

лізуватися.

Але друга хвиля зростання цін на

пальне, якщо криза на Близькому

Сході триватиме довго, припаде на

весну 2014 року. Тобто, в Україні —

це старт посівної з традиційним

зростанням цін на пальне. І ось тут

має своє слово сказати уряд.

Власне, Кабмін щось скаже й про

вірогідне подорожчання бензину во�

сени 2013 року. Адже у структурі ці�

ни на товар чи послугу частка витрат

на пальне сягає від 5�10 % до 50�60 %

(перевезення). З огляду на високу

частку імпорту на внутрішньому

ринку ціни на споживчому ринку

зростатимуть. Прискориться інфля�

ція. Якщо буде запущено цей меха�

нізм, гаманці автомобілістів схуд�

нуть більше, ніж їм хотілося б, ос�

кільки ніякі “бодяги” не стримають

ланцюгової реакції.

Втім, наразі непокоїтися зарано.

Ще в середині серпня у США де�

шевшав бензин. Тому не виключено,

що дискусія з приводу військової

операції в Сирії насправді влашто�

вана тільки для того, аби підняти ці�

ни на нафту та пальне, а до справж�

ньої війни справа не дійде. Версія

екзотична, проте має право на існу�

вання

Як “заправляється” столиця
Я повідомили “Хрещати ” в ГУ статисти и міста Києва, липні

2013 ро в столиці б ло продано вроздріб світлих нафтопрод тів та
аз стиснено о й с раплено о для автомобілів на за альн с м
648,3 млн рн, з я ої 475,8 млн рн (73,4 %) становив роздрібний то-
варообі від продаж бензин моторно о, 140,3 млн рн (21,6 %) —
від продаж дизельно о пально о.
У нат ральном вимірі бензин моторно о б ло реалізовано 31,8

тис. т, що на 4,3 % менше липня 2012- о, дизельно о пально о —
11,5 тис. т (на 2,9 % більше).
В обсязі реалізовано о бензин 83,8 % припадало на продаж бен-

зин маро А-95, А-98, 16,0 % — на А-92 та 0,2 % — на А-80.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Ціни на бензин, загалом, можуть зрости на 20�30
копійок за літр, у гіршому випадку – на 50 і більше

копійок за літр 

Кияни "зацінили" гривню
Напередодні осені основні іноземні валюти у столиці показали зниження в цінах
Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

Останній тиждень літа по-
рад вав ривню іль ома
опій ами на отів овом
рин Києва. Національна
рошова одиниця в У раїні
зростала, попри зміцнення
долара США на світовом
рин . Отже, звичний сце-
нарій, оли подорожчання
долара на світовом рин
ви ли ає зростання цін на
цю валют в столиці, зла-
мано. Але чом ? Та й чи
не примарне це зміцнення
ривні?

Тренди світового ринку
З 26 по 30 серпня на світовому

ринку, справді, в основній валютній

парі EUR/USD євро дещо здало по�

зиції відносно долара з $1,3375 до

$1,3214 за одиницю. Причин для

цього можна назвати декілька, але

головна — дебати навколо вірогідної

військової операції в Сирії. Проти�

стояння між Росією та США віднос�

но доцільності втручання у сирій�

ські справи відбувалося на тлі доволі

бурхливих обговорень цього питан�

ня в країнах Євросоюзу. Оскільки

чіткого рішення навіть у п’ятницю

прийнято не було, а вірогідність вій�

ськової операції залишалася висо�

кою, інвестори про всяк випадок за�

водили активи у “сховки”, найкра�

щим з яких виявився саме долар.

Цьому, до речі, сприяла макроеко�

номічна статистика зі США. Зокре�

ма це прискорення темпів зростання

ВВП країни у II кварталі 2013 року,

збільшення корпоративних прибут�

ків за той самий період, а також під�

йом основних індексів за серпень.

Учасники торгів, щоправда, ігнору�

вали зниження кількості замовлень

товарів тривалого використання в

липні, слабкі дані з ринку зайнятості

та зниження рівня споживацької до�

віри.

Лише у вівторок, 27 серпня, євро�

валюта перейшла у рішучий наступ і

сягнула $1,3386 у парі EUR/USD,

але виключно на позитивній еконо�

мічній статистиці, на яку просто не�

можливо було не зреагувати. Це

зростання індексу довіри спожива�

чів Німеччини. Але сплеск євро був

настільки короткотривалим, що зда�

вався схожим на спекуляцію. Так во�

но й було, що довела середа, 28

серпня, адже цього дня долар США

повернув собі втрачене на тлі даних

про прискорення темпів зростання

безробіття у тій же Німеччині. Зреш�

тою, інвестори з середи тримали ру�

ку за доларом. Альтернативні валю�

ти�”сховки” також були популярни�

ми, як�от британський фунт, зрос�

танню якого сприяли оптимістичні

заяви керівництва Банку Англії, та

японська єна, що трішки подорож�

чала через серію криз на азійських

ринках. Але долар обійшов усіх кон�

курентів.

Київ — сам по собі

Логічно було б очікувати зростан�

ня цін на долар США на валютному

ринку Києва. По�перше, через від�

новлення ділової активності. По�

друге, через традиційні очікування

осіннього ослаблення гривні. Але

цього не сталося. Долар на готівко�

вому ринку столиці трішки поде�

шевшав у продажу, з 8,1390 грн до

8,1350 грн за одиницю. А в купівлі

взагалі з’їхав з 8,1240 грн до 8,1130

грн за одиницю, і лише вихідними

днями повернувся на позначку у

8,1240 грн. Це свідчить про бажання

операторів ринку зайняти вигідні

позиції як для “накручування” цін

на долар, так і для поступового їх

зниження. Отже, на готівковому

ринку столиці не впевнені у подаль�

шій долі долара відносно україн�

ської гривні, хоча припускають, що

на світовому ринку грошова одини�

ця США помірно зростатиме. Ціка�

во, що на міжбанківському валют�

ному ринку України, де не полюбля�

ють реагувати на такі стрибки дола�

ра США на світовому ринку, ця ва�

люта подешевшала як у купівлі, з

8,1260 грн до 8,1220 грн, так і в про�

дажу — з 8,1300 грн до 8,1240 грн.

Наступного тижня долар США у

столиці також не дорожчатиме. Та�

кий прогноз в коментарі “Хрешати�

ку” дала експерт інформаційно�ана�

літичного центру FOREX CLUB в

Україні Марія Сальнікова. За її сло�

вами, гривня в парі з доларом США

буде стабільною, оскільки націо�

нальну валюту підтримають низький

попит населення, бізнесу та НБУ на

долари. Відтак середній курс прода�

жу долара США у Києві коливати�

меться у діапазоні 8,130�8,143 грн за

одиницю.

Євровалюта та інші

Євро відчуло на собі всі негативи

сирійської кризи. З одного боку,

внутрішній розкол у Євросоюзі від�

носно підтримки військової операції

США у Сирії, з іншого — побоюван�

ня, що нова війна, навіть миротвор�

ча, здатна суттєво загальмувати по�

новлення темпів зростання економі�

ки Єврозони. Іншими словами, тіль�

ки�но вигулькнули з кризи, аж рап�

том — примара нової рецесії. Отже,

євровалюта після двох тижнів ралі

нагору покотилася донизу. Популяр�

ності євро не сприяли ані приско�

рення темпів зростання безробіття у

Німеччині, ані зниження рівня спо�

живацької довіри. В столиці на готів�

ковому ринку валюти сюрпризів не

було, оскільки євро дешевшав: у ку�

півлі з 10,8540 грн до 10,7200 грн, а в

продажу з 10,8960 грн до 10,8090 грн

за одиницю. Суттєві втрати свідчать

про те, що оператори готівкового

ринку в столиці переконані у трива�

лому зниженні євровалюти. Швид�

ше за все, ці очікування справдяться.

Марія Сальнікова не виключає, що

на світовому ринку євровалюта може

подорожчати після виступу голови

ЄЦБ Маріо Драгі за підсумками засі�

дання “Євроцентробанку”. Але мак�

роекономічні дані зі США, які очі�

куються позитивними, здатні здій�

снити тиск на євровалюту, тож у парі

EUR/USD можуть бути коливання в

межах $1,2950�1,3330 за один євро.

Однак, на думку експерта, навіть ви�

разне зростання євровалюти на сві�

товому ринку навряд чи суттєво під�

вищить ціни на неї на готівковому

ринку столиці. У Києві, прогнозує

пані Сальнікова, середні ціни прода�

жу готівкового євро наступного тиж�

ня коливатимуться між 10,610�10,920

грн за одиницю.

Російський рубль протягом остан�

нього тижня літа зміцнив свої пози�

ції до євровалюти і не знизився у па�

рі з доларом США. Без сумніву,

рубль мав підтримку від нафти, яка

помітно подорожчала через сирій�

ську кризу. Однак у Києві росій�

ський рубль дешевшав у купівлі з

0,247 грн до 0,2428 грн за одиницю,

у продажу — з 0,2463 грн до 0,2447

грн за одиницю. Наступного тижня

готівковий євро в столиці може де�

що піднятися у ціні, вважає Марія

Сальнікова. Підтримку рублю нада�

дуть як нафта, так і Маріо Драгі, як�

що, звісно, голова ЄЦБ скаже про

Єврозону щось економічно�опти�

містичне. Експерт прогнозує, що го�

тівковий рубль у Києві цінувати�

меться у продажу у межах 0,243�

0,250 грн за одиницю.

Отже, перший тиждень вересня

гривня проведе у спокої. Його не

порушить навіть фунт стерлінгів,

який впродовж серпня дорожчав як

на світовому ринку, так і в Києві. З

26 по 30 серпня фунт, що трішки

підріс на світовому ринку на пози�

тивних заявах керівництва центро�

банку, на готівковому ринку столиці

України дещо втратив у цінах. Зок�

рема в купівлі знизився з 12,6060 грн

до 12,5610 грн за одиницю, а у про�

дажу втратив майже 8 копійок, адже

ціни впали з 12,7340 грн до 12,6590

грн за одиницю. Зниження цін про�

дажу свідчить про те, що оператори

ринку готівкової валюти в Україні не

покладають надій на суттєве зрос�

тання фунта стерлінгів у найближ�

чому майбутньому, хоча на світово�

му ринку фунт таки може додати в

цінах.

Золота інвестиція

Так на чому ж можна заробити?

Виявляється, варто повернутися до

нетлінних цінностей. Зокрема до

золота, яке було й залишається

символом багатства. Сирійська

криза підштовхнула золото нагору,

хоча протягом другої половини

серпня благородний метал і так

потроху дорожчав. Напередодні

осені темпи зростання світових цін

на золото прискорилися, і ось уже

за тройську унцію правлять $1394,

хоча на початку тижня вона кошту�

вала лишень $1377. Втім, упродовж

минулого тижня ціна золота сягну�

ла максимуму — до $1419. Але це не

межа, оскільки, вважає Марія

Сальнікова, у випадку військових

дій у Сирії курс золота може підня�

тися до $1517,6 за тройську унцію.

“Попит на цей метал як на захис�

ний актив зростає,— відзначила

експерт.— Тільки протягом другого

кварталу інвестори виявили зрос�

тання зацікавленості у купівлі зо�

лота на 25,8 %, а промисловість —

на 4 %. Частка золота у золотова�

лютних резервах країн Єврозони

складає 12�15 %, у країнах, що роз�

виваються, нижче за 10 %, і це зу�

мовлює тривалу купівлю центро�

банками дорогоцінних металів,

зокрема, золота”. До того ж, за ана�

логією війни в Іраку, під час війсь�

кових дій обсяги внесків у золото

зростають. Тож і киянам є сенс ку�

пувати золото, але треба поспіша�

ти, доки воно не сягне максималь�

них цінових позначок. Це станеть�

ся, вірогідно, в перші дні військо�

вої операції в Сирії, але подальший

тренд золота залежатиме від того,

чи підтягнуться до участі у сирій�

ських справах інші держави, зокре�

ма, країни Близького Сходу. Вод�

ночас, навряд чи золото різко впаде

у цінах — навіть якщо військових

дій у Сирії наразі взагалі не буде,

їхня ймовірність залишатиметься

високою. Відтак альтернативою

гривні, нині привабливій через

низьку інфляцію і прибутковій че�

рез високі депозитні відсотки, є зо�

лото. Тож можна зробити висно�

вок, що гривня варта золота. А зо�

лото — гривні
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Зареєстровано 

в Головному управлінні юстиції у місті Києві 
27 серпня 2013 р. за № 45/1037

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 11 грудня 2012 р. № 2209 
"Про встановлення тарифів 

на виробництво і постачання 
теплової енергії ТОВ "Агентство Союздрук"

Розпорядження № 1321 від 2 серпня 2013 року

Відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 20 Закону України "Про теплопостачан�
ня", постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2011 р. № 833 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 1992 р. № 731", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) від 07 лютого 2013 р. № 157 "Про анулювання ліцензій ТОВ "Агентство Союздрук", з метою приведення нормативно�правових
актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у відповідність до вимог чинного за�
конодавства України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 11 грудня 2012 р. № 2209 "Про встановлення тарифів на виробниц&
тво і постачання теплової енергії ТОВ "Агентство Союздрук", зареєстро&
ване в Головному управлінні юстиції у місті Києві 25 грудня 2012 р. за
№ 74/991.

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

керівникові апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київ&
ської міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішен&
ня щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпо&
рядження.

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

Голова О. Попов

Про виконання робіт з реабілітації існуючих електричних мереж 10—0,4 кВ
центральної частини міста Києва для підвищення надійності

електропостачання існуючих споживачів будівель №№ 30, 32, 34, 36, 38 
на вул. Хрещатик

Розпорядження № 1216 від 19 липня 2013 року
Відповідно до статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", законів України "Про регулювання містобудів�

ної діяльності", "Про благоустрій населених пунктів" з метою підвищення надійності системи електропостачання в місті Києві та
враховуючи звернення СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ "КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (далі —
СВП "КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО") від 13 березня 2013 року № 030/52�2101, в межах функцій органу місцево�
го самоврядування:

1. ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "КИЇВЕНЕРГО" (далі —
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО") здійснити за власні кошти відповідно до розробленої
та затвердженої в установленому порядку проектно&кошторисної доку&
ментації з 20 липня 2013 року до 31 травня 2014 року виконання робіт з
прокладання на вулицях Хрещатик, Городецького, Еспланадній, Пушкінсь&
кій, Богдана Хмельницького, бульв. Лесі Українки в кабельному колекторі
з розриттям тротуарів на вулицях Хрещатик, Володимирській, Прорізній у
Шевченківському районі електричних мереж 10—0,4 кВ.

Цей проект не передбачає повного або часткового перекриття руху на
проїзних частинах зазначених вулиць.

2. ПАТ "КИЇВЕНЕРГО":
2.1. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо по&

рядку виконання будівельних робіт.
2.2. В установленому порядку розробити та погодити в управлінні ДАІ ГУ

МВС України в місті Києві схему тимчасової організації дорожнього руху.
2.3. Під час виконання будівельних робіт на тротуарах забезпечити

вільний і безпечний прохід пішоходів та проїзд автотранспорту до прилег&
лих будинків і установ, встановивши відповідну огорожу, а також у разі
необхідності пішохідні містки шириною не менше 1,5 м.

2.4. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою міста Києва,
затвердженими рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року
№ 1051/1051.

2.5. Виконання робіт, зазначених в пункті 1 цього розпорядження, у
разі необхідності забезпечити в тризмінному режимі.

2.6. Після завершення робіт відновити покриття проїзних частин (заїз&
ди в двори) за типом існуючого, а тротуарів — на всю ширину та довжину
в межах розриття фігурними елементами мощення та передати їх за ак&
том комунальному підприємству "Шляхово&експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченків&
ського району міста Києва".

3. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт по&
класти на заступника директора із забезпечення виробництва СВП "КИЇВ&
СЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Головатенка С. М.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ&
ника голови Київської міської державної адміністрації Кучука М. І.

Голова О. Попов

Додаток  не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Жили�були бабця,
вовк та пес

Минулого тижня в рамках проекту KIEV

FASHION PARK у парковій зоні Русанів�

ської набережної (навпроти супермаркету

“Фуршет”) відкрили новий арт�об’єкт —

“Бабця з кравчучкою”. Цю роботу Ганни

Кисельової можна було побачити на “Аrse�

nale —2012”. Скульптура висотою у 1,85 мет�

ра виконана з металу і оброблена фарбою з

лакуванням, а встановлена на кошти меце�

натів. На відміну від “молодшої сестри” —

бабусі, що сидить у парку Шевченка, ця баб�

ця в будьонівці стоїть у позі захисниці своєї

власності, тримаючи в руці атрибути 

1990�х — візок�“кравчучку” з безголовою

качкою, символом їжі. Виглядає це комічно.

Перша бабця, яка з’явилася в парку два

роки тому, стала свого роду талісманом

студентів. Вона сидить навпроти червоного

корпусу, тож неуспішні спудеї приходять

до неї із заліковками. Нещодавно хулігани

залишили “пенсіонерку” без ніг. Довелося

зробити інші. Нова бабця, яку вже прозва�

ли Руся, здавалося б, не мала постраждати

від вандалів, бо зроблена із заліза. Але її

теж спіткала нелегка доля — не минуло й

тижня, як хтось розмалював скульптуру

фарбою.

Ще одна новинка столичного пейзажу —

вовк та пес із знаменитого радянського

мультфільму “Жив�був пес”. Пам’ятаєте,

вовк приходив до друга попоїсти? Так і тут —

сидять вони під столом після ситного обіду.

Між фігурами персонажів — пляшка само�

гону з написом “Многая літа” та окорок. А

на столі — овочі. Персонажам справжнього

м’яса більше не перепаде, адже знаходяться

вони біля вегетаріанського ресторану (вул.

Олеся Гончара, 15/3, на перехресті з вул.

Стрітенською).

Автор цієї композиції — вінницький

скульптор Володимир Заєць. Він розповів,

що фігури зроблені з липи та запевнив, що

його роботам не страшні атмосферні яви�

ща — дерево надійно захищене шарами лаку

і спеціальними розчинами. До речі, героїв

улюбленого мультфільму вже не раз увічню�

вали в Росії — пам’ятники є в Томську, Ан�

гарську та Красноярську.

За словами віце�президента Київської

ландшафтної ініціативи Володимира Ко�

лінька, проект є продовженням роботи що�

до позитивного розвитку ландшафтного

простору столиці, яке розпочалося з Пей�

зажної алеї. Зокрема неподалік, у сквері по

вулиці Олеся Гончара, нещодавно відкрили

пам’ятник столичному інтелігенту в образі

зимородка. Робота зі встановлення в Києві

вуличних скульптур триватиме й надалі.

Поки вовк та собака цілі та неушкоджені,

їхньому сусідові з вул. Рейтарської — “Їжач�

ку в тумані” Костянтина Скретуцького — не

пощастило. Дерев’яну скульптуру “поби�

ли”, забрали вузлик та повисмикували “гол�

ки”�шурупи. Їжачка терміново відправили

“на лікування”. На його місці залишилась

записка “Пішов рахувати зірки. Повернуся

20 травня”.

Зважаючи на часті випадки вандалізму,

популярні скульптури планують охороняти.

Вже з наступного року обіцяють встановити

камери стеження в місцях, де найчастіше ху�

ліганять. Зокрема на Пейзажній алеї — тут

від дій недоброзичливців вже постраждала

лавка з кам’яними руками замість ніжок

Гра з мистецтвом
Виставку в арт
центрі доповнить перформанс

Трискладова концепція виставки гар�

монійно відображує увесь сенс її гри з

сильною складовою інтерактивності гос�

тей і експозиції та дійства в просторі гале�

реї, запевняють організатори. Всі три по�

верхи будуть взаємодіяти та грати з відвід�

увачами. А спіральні сходи арт�центру

метафорично відображають золоту спі�

раль часу.

Ядром виставки стали твори шведської

художниці з російським корінням Олени

Віікхольм, яка є членом художніх спілок

Росії та Швеції. На її рахунку вже понад

50 виставок в 13�ти країнах. У Києві Оле�

на представляє художні та скульптурні

роботи, які зберігаються зокрема в швед�

ському замку Арста, Посольстві Росій�

ської Федерації в Швеції, військовому

архіві Стокгольма та в багатьох приват�

них колекціях.

Перформанси українки Таїсії Мель�

ник, що відбуватимуться щосуботи, по�

кликані інтерпретувати ідеї художниці,

разом втілити нове мистецьке бачення.

“Гра у вічний доказ!” розкаже про взає�

модію країн, просторів, людей та мис�

тецтв. Також в проекті взяла участь

українська художниця Зоряна Гарбар,

твори якої навіюють думки про вічність

та місце жінки в сучасному світі.

Арт�центр прагне звернути увагу на

глибину та сенс мистецтва, де кожен мо�

же емоційно з ним поєднатися та відчути

його істинну місію. Автори виставки зай�

няті одвічним пошуком символів гармо�

нії, експериментуючи та досліджуючи

форму, колір, простір і рух.

“Гра вічний до аз!”
Коли: до 6 жовтня, рафі роботи:

щоденно з 11.00 до 21.00
Де: Арт-центр Я ова Гретера, в л. В.

Гетьмана, 6, ТРЦ “Більшови ”,
www.greter-art.com
Вхід вільний

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Київсь е мистецтво просто неба набирає обертів: чи не щомісяця в
різних точ ах міста з’являються нові ці аві с льпт ри. Нещодав-
но їх “пол ” поповнився мористичною бабцею з “ равч ч ою” та
персонажами з відомо о м льтфільм “Жив-б в пес”. На жаль, да-
ле о не всі цін ють мистець і витвори — від р х лі анів в Києві
вже постраждало іль а об’є тів.

На столичних вулицях побільшало арт
об’єктів

На Р санівсь ій набережній "оселилися" нова бабця - войовнича, із віз ом- равч ч ою р ці
Герої люблено о м льтфільм "Жив-б в пес" відпочивають після ситно о обід під столом
в центрі міста

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

В останні дні літа в Арт-центрі Я ова Гретера від рили е спози-
цію “Гра вічний до аз!”. Її особливість поля ає в поєднанні
рафі и, живопис та перформанс . Представлені т т роботи
шведсь ої х дожниці Олени Віі хольм та раїн и Зоряни Гар-
бар с проводж ватим ться х дожніми вист пами перформан-
сист и Таїсії Мельни . Е спозиція змінюватиметься щотижня та
творчо взаємодіятиме з відвід вачами.

Ядром вистав и стали твори шведсь ої х дожниці з російсь им орінням Олени Віі хольм, на рах н я ої
вже понад 50 виставо в 13-ти раїнах світ
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 3 вересня 2013 року

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Про передачу функцій замовника комплексу протизсувних заходів 
для укріплення Дніпровського схилу біля Пішохідного мосту (2 зсувний цирк) 

у Печерському районі
Розпорядження № 819 від 30 травня 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 2012 року № 466 "Де:
які питання виконання підготовчих і будівельних робіт", рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 "Про
Правила благоустрою міста Києва", з метою своєчасного здійснення протизсувних заходів для укріплення Дніпровського схилу бі:
ля Пішохідного мосту (2 зсувний цирк) у Печерському районі міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Передати функції замовника робіт з укріплення Дніпровського схи$
лу біля Пішохідного мосту (2 зсувний цирк) у Печерському районі міста
Києва комунальному підприємству "Дирекція з капітального будівництва
та реконструкції "Київбудреконструкція" (далі — КП "Київбудреконструк$
ція").

2. Публічному акціонерному товариству "Спеціалізоване управління
протизсувних підземних робіт" в установленому порядку вжити організа$
ційно$правових заходів, пов'язаних з виконанням пункту 1 цього розпоря$
дження, в тому числі передати КП "Київбудреконструкція" всі наявні доку$
менти, які засвідчують права та обов'язки замовника, документацію, по$
в'язану з проведенням процедури закупівель.

3. Комунальному підприємству "Спеціалізоване управління протизсув$
них підземних робіт" в установленому порядку передати КП "Київбудре$
конструкція" обсяги незавершеного будівництва на момент передачі,
проектно$кошторисну, договірну, бухгалтерську документацію, обладнан$
ня та матеріали, що придбані для комплектації об'єктів, та інші докумен$
ти, пов'язані з виконанням робіт.

4. Департаменту житлово$комунальної інфраструктури виконавчого ор$
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по$
дати до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київ$
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установле$
ному порядку інвестиційні пропозиції щодо внесення змін до Програми
економічного і соціального розвитку міста Києва на 2013 рік та наступні
роки.

5. КП "Київбудреконструкція":
5.1. Визначити проектну та підрядну організації для виконання робіт з

укріплення Дніпровського схилу біля Пішохідного мосту (2 зсувний цирк)
у Печерському районі міста Києва у встановленому законодавством по$
рядку.

5.2. Забезпечити дотримання вимог законодавства України щодо по$
рядку виконання підготовчих та будівельних робіт.

5.3. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою міста Києва,
затвердженими рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року
№ 1051/1051.

5.4. Забезпечити виконання робіт з укріплення Дніпровського схилу бі$
ля Пішохідного мосту (2 зсувний цирк) у Печерському районі міста Києва
та введення об'єкта в експлуатацію в установленому порядку.

6. При укладанні замовником договору підряду на здійснення робіт з
укріплення Дніпровського схилу біля Пішохідного мосту (2 зсувний цирк)
у Печерському районі міста Києва передбачити умови щодо надання під$
рядником гарантії якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки
експлуатації об'єкта.

7. Взяти до відома, що все майно після завершення робіт з укріплення
Дніпровського схилу біля Пішохідного мосту (2 зсувний цирк) у Печер$
ському районі міста Києва зараховується до комунальної власності тери$
торіальної громади міста Києва.

8. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забез$
печити в установленому порядку зарахування майна до комунальної влас$
ності територіальної громади міста Києва після завершення робіт з укріп$
лення Дніпровського схилу біля Пішохідного мосту (2 зсувний цирк) у Пе$
черському районі міста Києва.

9. Визначити таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчо$
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра$
ції) від 10 червня 2005 року № 984 "Про здійснення комплексу протизсув$
них заходів для укріплення Дніпровського схилу біля Пішохідного моста (2
зсувний цирк)".

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ$
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків.

Голова О. Попов

Про організацію роботи щодо здійснення шефства над військовими частинами
та військовими навчальними закладами Збройних Сил України у 2013 році

Розпорядження № 863 від 5 червня 2013 року
Відповідно до Указу Президента України від 27 вересня 2010 року № 918/2010 "Питання шефства над Збройними Силами Укра:

їни", продовжуючи традиції шефства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та
районних в місті Києві державних адміністрацій над військовими частинами та військовими навчальними закладами Збройних Сил
України, та з метою активізації цієї роботи, сприяння піднесенню престижу військової служби, вирішенню питань соціально:по:
бутових і культурних проблем військовослужбовців, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити перелік військових частин та військових навчальних за$
кладів Збройних Сил України, над якими здійснюється шефство структур$
ними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та підприємствами міста Києва, що до$
дається.

2. Затвердити план роботи виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві дер$
жавних адміністрацій щодо здійснення шефства над військовими части$
нами та військовими навчальними закладами Збройних Сил України на
2013 рік (далі — План роботи), що додається.

3. Головним розпорядникам бюджетних коштів — виконавцям Плану
роботи здійснювати заходи в межах загальних асигнувань, передбачених
у бюджеті міста Києва на 2013 рік на відповідні цілі.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 03 квітня 2012 року № 540 "Про організацію роботи із здійснення
шефства над з'єднаннями, військовими частинами, військовими навчаль$
ними закладами, установами та організаціями Збройних Сил України у
2012 році".

5. Заступникові 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 заступ$
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків.

Голова О. Попов

Про забезпечення реалізації Указу Президента України 
від 24 травня 2013 року № 307/2013 "Про заходи щодо забезпечення

здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади 
на відповідній території"

Розпорядження № 938 від 12 червня 2013 року
Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання Указу Президента України від 24 травня 2013

року № 307/2013 "Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відпо:
відній території":

1. Затвердити План заходів з реалізації Указу Президента України від
24 травня 2013 року № 307/2013 "Про заходи щодо забезпечення здійс$
нення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відпо$
відній території", що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), головам район$
них в місті Києві державних адміністрацій:

2.1. Забезпечити виконання Плану заходів з реалізації Указу Прези$
дента України від 24 травня 2013 року № 307/2013 "Про заходи щодо за$
безпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконав$
чої влади на відповідній території" у визначені терміни.

2.2. Щомісячно до 5 числа наступного за звітним місяцем подавати
першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Го$
лубченку А. К. інформацію про стан виконання Плану заходів.

3. Попередити керівників структурних підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), голів
районних в місті Києві державних адміністрацій про персональну відпові$
дальність за виконання цього розпорядження.

4. Першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Голубченку А. К. забезпечити координацію роботи заступників голови Київ$
ської міської державної адміністрації та підпорядкованих їм структурних
підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), а також районних в місті Києві державних адмініс$
трацій з виконання Плану заходів з реалізації Указу Президента України від

24 травня 2013 року № 307/2013 "Про заходи щодо забезпечення здійс$
нення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відпо$
відній території" та контроль за додержанням визначених ним строків.

5. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керів$
нику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Пузанову О. Г.:

5.1. Забезпечити розгляд на засіданнях Колегії виконавчого органу Ки$
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) узагальне$
ної інформації про стан виконання Плану заходів з реалізації Указу Прези$
дента України від 24 травня 2013 року № 307/2013 "Про заходи щодо за$
безпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконав$
чої влади на відповідній території".

5.2. У разі виявлення за результатами узагальненої інформації про
стан виконання Плану заходів фактів недодержання вимог статей 2 та 3
Указу Президента України від 24 травня 2013 року № 307/2013 "Про за$
ходи щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністра$
ціями виконавчої влади на відповідній території" забезпечувати інформу$
вання Адміністрації Президента України.

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 залишаю за собою.

Голова О. Попов

Затверджено 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 12.06.2013 № 938

План заходів з реалізації Указу Президента України від 24 травня 2013 року № 307/2013
"Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями 

виконавчої влади на відповідній території"

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

	 можливість розробки та видання спільних актів; 
	 входження до  складу колегій територіальних органів
центральних  органів  виконавчої влади представників
виконавчого    органу    Київської міської    ради    (Київської
міської    державної адміністрації) за згодою голови Київської
міської державної адміністрації; 
	 залучення представників територіальних органів центральних
органів виконавчої влади до участі у роботі        консультативно	
дорадчих         органів виконавчого    органу    Київської    міської
ради (Київської міської державної адміністрації) за їх згодою.

4. Забезпечувати погодження головою Київської міської
державної  адміністрації  планів  роботи територіальних    органів
центральних    органів виконавчої влади

Постійно Апарат виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

5. Сприяти територіальним органам центральних органів
виконавчої  влади  щодо   опублікування оголошень     про
проведення     конкурсів     на заміщення    посад    у
територіальних    органах центральних органів виконавчої влади у
газеті Київської міської ради "Хрещатик"

Постійно Департамент суспільних комунікацій
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
Апарат виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

6.  Брати  участь  у  проведенні міжвідомчих та координаційних
нарад правоохоронних органів з питань  забезпечення  на
території міста Києва Конституції і законів України, актів
Президента України,   Кабінету   Міністрів   України,   інших
органів       виконавчої      влади,       забезпечення законності і
правопорядку, додержання прав і свобод громадян. 
В межах виконання державних цільових програм проводити
моніторинг реалізації заходів міських    цільових    програм,
спрямованих    на забезпечення      законності      і
правопорядку, додержання прав і свобод громадян: 
	    Міської   цільової   програми   правової освіти населення міста
Києва на 2012	2016 роки; 
	  Міської цільової комплексної програми профілактики  та
протидії злочинності  в  місті Києві "Безпечна столиця" на 2012	
2015 роки.

Постійно Перший заступник голови, заступники голови
Київської міської державної адміністрації

7.    Здійснювати    аналіз    реалізації   державних цільових
програм та, у разі необхідності внесення змін до  цих  програм,
готувати  пропозиції до відповідних    центральних    органів
виконавчої влади про внесення таких змін

Постійно Перший заступник голови, заступники голови
Київської міської державної адміністрації,
структурні підрозділи виконавчого органу
Київської міської  ради (Київської міської
державної адміністрації), районні  в  місті
Києві    державні адміністрації

8.   Здійснювати   аналіз  діяльності   структурних підрозділів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), які здійснюють державний контроль
відповідно до    законодавства    України,    та    на    підставі
результатів  цього  аналізу  надавати   пропозиції відповідним
центральним   органам   виконавчої влади про внесення змін до
законів України щодо вдосконалення    та/або    визначення
механізмів здійснення    державного    контролю    місцевими
державними адміністраціями.  
Заслуховувати     на    засіданнях     Колегії виконавчого    органу
Київської    міської   ради (Київської    міської    державної
адміністрації) питання здійснення державного контролю, у тому
числі      за      збереженням      і      раціональним використанням
державного     майна,     станом фінансової   дисципліни,    обліку
та    звітності, виконанням   зобов'язань   перед   бюджетом,   за
охороною   праці   та   своєчасною   і   не   нижче визначеного
державою   мінімального   розміру оплатою   праці,
використанням   та   охороною земель,   інших   природних
ресурсів,   охороною пам'яток     історії     та     культури;
діяльністю забудовників, пов'язаною із залученням коштів
фізичних та юридичних осіб.

Постійно Перший заступник, заступники голови
Київської міської державної адміністрації

9. Додержуватись установлених строків розгляду питань про
погодження призначення на посади та звільнення   з   посад
керівників  територіальних органів центральних органів
виконавчої влади, державних підприємств, установ і організацій,
що належать  до  сфери  управління міністерств  та інших
центральних  органів  виконавчої   влади, звільнення з посад
керівників таких підприємств, установ і організацій.

Постійно Перший заступник, заступники голови
Київської міської державної адміністрації,
голови районних в    місті    Києві державних
адміністрацій

10.  Включити  до  складу  Колегії  виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
керівників територіальних органів центральних органів
виконавчої влади (за їх згодою).

До  1  липня 2013
року

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

11. Заслуховувати на засіданнях  Колегії виконавчого    органу
Київської   міської   ради (Київської    міської    державної
адміністрації) інформацію про роботу територіальних органів
центральних органів виконавчої влади,підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління центральних орга	
нів виконавчої влади.

Постійно Апарат виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адмініс	
трації) — відповідальний структурні підрозді	
ли виконавчого органу Київської міської ра	
ди (Київської міської державної адміністра	
ції), районні в місті Києві державні адмініс	
трації

12. Розробити порядок надання погодження на призначення на
посаду та звільнення з посади керівників територіальних органів
центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і ор	
ганізацій, що належать до сфери управління міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади, їх заступників, керівників
структурних підрозділів територіальних органів центральних орга	
нів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію повноважень
інших центральних органів виконавчої влади, та їх заступників,
передбачивши у ньому, зокрема проведення співбесіди головою
Київської міської державної адміністрації з кандидатом на поса	
ду. 
Визначити перелік територіальних органів центральних органів
виконавчої влади, призначення керівників яких потребує пого	
дження з головами місцевих державних адміністрацій. 
Здійснювати моніторинг дотримання центральними органами ви	
конавчої влади вимог законодавства щодо обов'язкового пого	
дження призначення на посаду та звільнення з посади керівників
територіальних органів центральних органів виконавчої влади,
підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управ	
ління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,
їх заступників, керівників структурних підрозділів територіальних
органів центральних органів виконавчої влади, що забезпечують
реалізацію повноважень інших центральних органів виконавчої
влади, та їх заступників, за результатами інформувати Адміністра	
цію Президента України та відповідний центральний орган вико	
навчої влади.

До 1 серпня 2013
року

Апарат виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адмініс	
трації)

13.     Не     допускати     покладання     виконання обов'язків,
тимчасового   виконання   обов'язків керівників структурних
підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) у разі, якщо ці посади вакантні.

Постійно Перший заступник, заступники голови
Київської міської державної адміністрації
Апарат виконавчого органу Київської міської
ради  (Київської міської державної
адміністрації)

Заходи Термін виконання Відповідальні виконавці

1. Визначити перелік повноважень центральних органів
виконавчої влади, повноважень територіальних органів
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
які можуть бути передані місцевим державним адмініс	
траціям, та надати пропозиції Кабінету Міністрів України
щодо механізму їх передачі.

До 30 липня 
2013 року 
До 15 липня 
2013 року

Перший заступник голови Голубченко А. К.—
узагальнення 
Заступники голови Київської міської держав	
ної адміністрації, структурні підрозділи вико	
навчого органу Київської міської ради (Київ	
ської міської державної адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації

2. Визначити перелік повноважень органів місцевого са	
моврядування, які відійшли від них до органів виконавчої
влади, та поінформувати Кабінет Міністрів України.

До 30 липня 
2013 року 
До 15 липня 
2013 року

Перший заступник голови Голубченко А. К.—
узагальнення 
Заступники голови Київської міської держав	
ної адміністрації, структурні підрозділи вико	
навчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації),
районні   в  місті Києві    державні
адміністрації 

3. Підготувати   пропозиції  Кабінету   Міністрів України
щодо удосконалення законодавства щодо налагодження
механізму взаємодії центральних органів  виконавчої
влади з місцевими державними адміністраціями, в  якому
передбачити зокрема: 
	 можливість безперешкодного  обміну статистичною та
аналітичною  інформацією, необхідною для здійснення
органами влади своїх повноважень; 

До 30 липня 
2013 року 
До 15 липня 
2013 року

Перший заступник голови Голубченко А.К. 	
узагальнення 
Перший заступник голови, заступники голови
Київської міської державної адміністрації,
структурні підрозділи виконавчого органу
Київської міської  ради (Київської міської
державної адміністрації), районні  в  місті
Києві    державні адміністрації

Про передачу функцій замовника робіт з реконструкції теплових пунктів 
житлових будинків, теплозабезпечення яких 

здійснюється від котельні на вул. Котельникова, 7/13
Розпорядження № 946 від 17 червня 2013 року

Відповідно до підпункту 1 пункту "а" частини першої статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону
України "Про регулювання містобудівної діяльності", з метою своєчасного виконання робіт з реконструкції та введення в екс:
плуатацію теплових пунктів житлових будинків, теплозабезпечення яких здійснюється від котельні на вул. Котельникова, 7/13, в
межах повноважень органу місцевого самоврядування:

1. Передати функції замовника робіт з реконструкції теплових пунктів
житлових будинків, теплозабезпечення яких здійснюється від котельні на
вул. Котельникова, 7/13, комунальному підприємству "Дирекція з капі$
тального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція" (далі — КП
"Київбудреконструкція") згідно з переліком, що додається.

2. Комунальному підприємству "Група впровадження проекту з енерго$
збереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва" виконав$
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс$
трації) протягом тридцяти робочих днів з дня видання цього розпоря$
дження в установленому порядку вжити організаційно$правові заходи, по$
в'язані з виконанням пункту 1 розпорядження, в тому числі передати КП
"Київбудреконструкція" проектно$кошторисну документацію, бухгалтер$
ські та інші документи, пов'язані з реконструкцією теплових пунктів жит$
лових будинків, теплозабезпечення яких здійснюється від котельні на вул.
Котельникова, 7/13.

3. КП "Київбудреконструкція" після виконання пункту 2 цього розпоря$
дження:

3.1. Забезпечити виконання робіт з розробки та затвердження у вста$
новленому порядку проектно$кошторисної документації для реконструкції
теплових пунктів житлових будинків, теплозабезпечення яких здійснюєть$
ся від котельні на вул. Котельникова, 7/13.

3.2. Визначити генеральну підрядну організацію для виконання робіт з
реконструкції теплових пунктів житлових будинків, теплозабезпечення
яких здійснюється від котельні, на вул. Котельникова, 7/13, у встановле$
ному порядку.

3.3. Забезпечити дотримання вимог законодавства України щодо по$
рядку виконання підготовчих і будівельних робіт.

3.4. Забезпечити виконання робіт з реконструкції, комплектацію необ$
хідним обладнанням та введення в експлуатацію теплових пунктів житло$
вих будинків, теплозабезпечення яких здійснюється від котельні на вул.
Котельникова, 7/13, у встановленому порядку.

3.5. Під час укладання замовником договору підряду на виконання ро$
біт з реконструкції теплових пунктів житлових будинків, теплозабезпечен$
ня яких здійснюється від котельні на вул. Котельникова, 7/13, передбачи$
ти умови щодо надання підрядником гарантії якості виконаних робіт та
встановити гарантійні строки експлуатації теплових пунктів.

4. Департаменту житлово$комунальної інфраструктури виконавчого ор$
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по$
дати до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київ$
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інвестиційні
пропозиції щодо внесення змін до програм економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2013 рік та наступні роки.

5. Взяти до відома, що після завершення робіт, зазначених у пункті 1
цього розпорядження, все майно та витрати зараховуються до комуналь$
ної власності територіальної громади міста Києва з подальшою переда$
чею у володіння та користування ПАТ "КИЇВЕНЕРГО".

6. Доручити Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчо$
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра$
ції) забезпечити у встановленому порядку списання демонтованого май$
на та зарахування до комунальної власності територіальної громади міс$
та Києва реконструйованого об'єкта після завершення робіт, зазначених
у пункті 1 цього розпорядження.

7. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 10 травня 2012 року № 755 "Про виконання робіт з реконструкції теп$
лових пунктів житлових будинків, теплозабезпечення яких здійснюється
від котельні на вул. Котельникова, 7/13".

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ$
ника голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків.

Голова О. Попов
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 3 вересня 2013 року

Про заходи 
щодо впорядкування розміщення та демонтажу 

тимчасових споруд на території міста Києва
Розпорядження № 943 від 14 червня 2013 року

Відповідно до статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статей 9, 39 Закону України "Про благоустрій насе:
лених пунктів", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року
№ 1051/1051 "Про Правила благоустрою міста Києва", з метою впорядкування розміщення, облаштування, утримання та демонта:
жу тимчасових споруд, сприяння оптимізації взаємодії структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київ:
ської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, правоохоронних органів, інших органів
державної влади та органів місцевого самоврядування при здійсненні демонтажу тимчасових споруд, які розміщені на території
міста Києва без оформленої в установленому порядку дозвільної документації, в межах функцій органу місцевого самоврядуван:
ня:

1. Утворити комісію з питань впорядкування розміщення та демонтажу
тимчасових споруд на території міста Києва та затвердити її склад, що до$
дається.

2. Затвердити положення про комісію з питань впорядкування розмі$
щення та демонтажу тимчасових споруд на території міста Києва, що до$
дається.

3. Просити Головне управління МВС України в м. Києві забезпечувати
охорону громадського порядку під час здійснення демонтажу тимчасових
споруд, які розміщені на території міста Києва без оформленої в установ$
леному порядку дозвільної документації.

4. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

від 30 квітня 2010 року № 323 "Про заходи щодо впорядкування
розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) на терито$
рії м. Києва";

від 22 вересня 2010 року № 751 "Про затвердження змін до складу ко$
місії з питань впорядкування розміщення тимчасових споруд (МАФ) на те$
риторії м. Києва";

від 19 квітня 2011 року № 587 "Про внесення змін та доповнень до

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 30.04.2010 № 323";

від 12 січня 2012 року № 48 "Про внесення змін і доповнень до розпо$
рядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 30.04.2010 № 323";

від 31 жовтня 2012 року № 1921 "Про створення міського оперативно$
го штабу з координації дій щодо демонтажу тимчасових споруд, малих
архітектурних форм на території міста Києва";

від 14 січня 2013 року № 24 "Про зміни у складі міського оперативно$
го штабу з координації дій щодо демонтажу тимчасових споруд, малих
архітектурних форм на території міста Києва".

5. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов'язків забезпечити висвітлення в засобах масової інфор$
мації змісту цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ$
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків та голів районних в місті Києві державних адміністрацій.

Голова О. Попов

Затверджено 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 14.06.2013 № 943

Склад 
комісії з питань впорядкування розміщення та демонтажу тимчасових споруд 

на території міста Києва

Голубов Станіслав Михайлович

Дерев'яга Юрій Олексійович
Садовой Сергій Миколайович

Солошенко В'ячеслав Володимирович
Блохов Сергій Дмитрович
Броневицький Сергій Петрович
Буханець Руслан Іванович

Бондаренко Володимир Васильович
Вавриш Андрій Валентинович
Грушко Віктор Валентинович
Давиденко Олексій Володимирович
Дмитрук Юрій Павлович
Довбань Ігор Миколайович
Карандюк Сергій Вікторович

Костюченко Вадим Костянтинович
Кулаковський Юрій Петрович
Курінний Юрій Юрійович
Лапань Андрій Григорович
Лозовий Василь Борисович
Малихін Олександр Володимирович
Мармиш В'ячеслав Іванович
Морозов Володимир Григорович
Муренко Василь Андрійович
Риженко Юрій Миколайович
Рудницька Ольга Петрівна

Самохін Олексій Юрійович
Стволов Віктор Леонідович
Сумак Віктор Леонідович
Філіппов Володимир Вікторович
Фоменко Олександр Валерійович
Ченчевий Валерій Геннадійович
Шафаренко Жанна Юріївна
Ярош Георгій Володимирович

заступник директора Департаменту — начальник управління торгівлі та побуту Департаменту промисло$
вості та розвитку підприємництва, голова комісії
начальник штабу Головного управління МВС України в м. Києві, заступник голови комісії (за згодою)
директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища, заступник голо$
ви комісії
директор комунального підприємства "Київблагоустрій", секретар комісії
заступник голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
начальник комунальної організації "Інститут Генерального плану м. Києва"
заступник начальника управління наглядово$профілактичної діяльності ГУ МНС України в м. Києві (за
згодою)
начальник Головного управління Держтехногенбезпеки у м. Києві (за згодою)
заступник директора Департаменту містобудування та архітектури
депутат Київської міської ради (за згодою)
депутат Київської міської ради (за згодою)
депутат Київської міської ради (за згодою)
директор Департаменту економіки та інвестицій
начальник відділу організаційної служби управління громадської безпеки Головного управління МВС
України в м. Києві (за згодою)
перший заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
директор Департаменту земельних ресурсів
голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
заступник голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
начальник управління прокуратури м. Києва (за згодою)
заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
начальник Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві — головний державний санітарний лікар
м. Києва (за згодою)
директор комунального підприємства "Світоч" м. Києва
заступник голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
заступник начальника головного відділу економічної безпеки управління СБУ у місті Києві (за згодою)
депутат Київської міської ради (за згодою)
голова правління — генеральний директор ПАТ "Київенерго" (за згодою)
голова правління — генеральний директор ПАТ "Акціонерне товариство "Київводоканал" (за згодою)
депутат Київської міської ради (за згодою)
начальник відділу по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України в м. Києві (за згодою)

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

1. Загальні положення
1.1. Положення про комісію з питань впорядкування розміщення та де$

монтажу тимчасових споруд на території міста Києва (далі — Положення)
визначає повноваження, функціональну спрямованість та порядок органі$
заційної роботи комісії з питань впорядкування розміщення та демонтажу
тимчасових споруд на території міста Києва (далі — Комісія).

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, закона$
ми України, постановами Верховної Ради України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, наказами відповідних міністерств,
рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського
голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та іншими нормативно$правовими актами, а та$
кож цим Положенням.

2. Функціональна спрямованість та принципи діяльності Комісії
2.1. Основними завданнями Комісії є:
2.1.1. Вирішення питань розміщення, функціонування та демонтажу

тимчасових споруд.
2.1.2. Координація дій структурних підрозділів виконавчого органу Ки$

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних
в місті Києві державних адміністрацій, правоохоронних органів, інших ор$
ганів державної влади при здійсненні демонтажу тимчасових споруд, які
розміщені на території міста Києва без оформленої в установленому по$
рядку дозвільної документації.

2.1.3. Надання пропозицій щодо розробки проектів та внесення змін
до чинних нормативно$правових актів з питань здійснення демонтажу
тимчасових споруд, які розміщені на території міста Києва без оформле$
ної в установленому порядку дозвільної документації.

2.2. Комісія відповідно до покладених на неї завдань має право в уста$
новленому порядку:

2.2.1. Проводити засідання та вирішувати питання, які виникають під
час розміщення, функціонування та демонтажу тимчасових споруд.

2.2.2. Звертатися до органів виконавчої влади, органів місцевого са$
моврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми
власності для одержання необхідної інформації та документів.

2.2.3. Залучати в установленому порядку до розгляду та опрацювання
питань, що належать до її компетенції, представників органів виконавчої
влади, державних та комунальних підприємств, установ і організацій, ін$
ших фахівців;

2.2.4. Утворювати тимчасові експертні та робочі групи.
2.2.5. Надавати пропозиції голові Київської міської державної адмініс$

трації стосовно підсумків роботи Комісії та стану виконання рішень Київ$
ської міської ради, її виконавчого органу (Київської міської державної ад$
міністрації) та Комісії.

2.3. Діяльність Комісії базується на принципах демократичності, закон$
ності, гласності, колегіальності, виборності, підзвітності і відповідальності
перед територіальною громадою міста Києва.

3. Організація роботи Комісії
3.1. Комісія утворюється з представників Київської міської ради, вико$

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі$
ністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, правоохорон$
них органів, інших органів державної влади, інших організацій, представ$
ників громадськості.

Комісія діє у складі голови, заступників голови, секретаря та членів Комісії.
3.2. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням ви$

конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад$
міністрації).

3.3. Робочим органом Комісії є комунальне підприємство "Київблаго$
устрій" (далі — Робочий орган).

3.4. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в
міру потреби, але не рідше одного разу на місяць.

Порядок денний засідання Комісії формується Робочим органом.
Засідання Комісії є правомочними, якщо на ньому присутні більше по$

ловини членів її загального складу. Делегування членами Комісії своїх
повноважень іншим особам не допускається.

Для забезпечення якості підготовки та розгляду питань на засіданнях
голова Комісії може надавати доручення окремим членам Комісії створю$
вати робочі групи, залучати до участі у своїй роботі консультантів, експер$
тів, спеціалістів, представників виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) підприємств, установ і органі$
зацій. Участь у роботі Комісії керівників та представників підзвітних та під$
контрольних виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській
державній адміністрації) підприємств, установ і організацій, надання ни$
ми матеріалів і відомостей, що стосуються питання, з якого їх запрошено
на засідання Комісії, є обов'язковими.

Районні в місті Києві державні адміністрації формують списки (пропо$
зиції) на демонтаж тимчасових споруд у відповідних районах міста Києва
у вигляді графіка черговості демонтажу тимчасових споруд та передають
не рідше двох разів на місяць Робочому органу. Зміни до затвердженого
Комісією графіка черговості демонтажу тимчасових споруд може вносити
лише Комісія за поданням районних в місті Києві державних адміністра$
цій або структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ра$
ди (Київської міської державної адміністрації). Вся інформація щодо фор$
мування списків демонтажу, черговості його проведення, результатів ви$
конання та інших питань, що стосуються процесу демонтажу, розміщує$
ться на офіційному веб$порталі Київської міської державної адміністрації
(www.kievcity.gov.ua).

Затверджено
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 14.06.2013 № 943

Положення
про комісію з питань впорядкування розміщення та демонтажу тимчасових споруд 

на території міста Києва

Розгляд питання, включеного до порядку денного засідання Комісії,
розпочинається із оголошення головуючим на засіданні назви цього пи$
тання, складу запрошених осіб на засідання, прізвища доповідача та спів$
доповідача з відповідного питання.

Головуючий на засіданні Комісії забезпечує порядок під час засідання
і створює рівні можливості членам Комісії в обговоренні питань та внесен$
ня пропозицій.

В обговоренні питання порядку денного Комісії беруть участь члени
Комісії, а також особи, запрошені на засідання Комісії.

4. Організація роботи Робочого органу
4.1. Робочий орган:
4.1.1. Готує узгоджені пропозиції, рекомендації з питань, які передба$

чається винести на розгляд Комісії.
4.1.2. Формує проект порядку денного засідання Комісії з урахуванням

пропозицій районних в місті Києві державних адміністрацій.
4.2. Для підготовки пропозицій Робочого органу створюється робоча

група.
До складу робочої групи можуть включатися представники Київської

міської ради, її виконавчого органу, районних в місті Києві державних ад$
міністрацій, Робочого органу, Комісії, правоохоронних органів, інших ор$
ганів державної влади, інших організацій за згодою.

4.3. Робоча група формує пропозиції та надає їх на розгляд Робочому
органу. Узагальнені пропозиції робочої групи з урахуванням виробничих
можливостей демонтажних бригад (у вигляді календарного графіка на мі$
сяць) пропонує до розгляду на Комісії.

Затверджений календарний графік виконання робіт є обов'язковим
для виконання Робочим органом та відповідними структурними підроз$
ділами районних в місті Києві державних адміністрацій у вказані термі$
ни.

На засіданні Комісії Робочий орган та керівники структурних підрозді$
лів районних в місті Києві державних адміністрацій звітують перед члена$
ми Комісії про стан виконання прийнятих раніше рішень.

5. Права та обов'язки голови, заступників голови, секретаря та членів
Комісії

5.1. Організацію роботи Комісії забезпечують голова та секретар.
5.2. Голова Комісії, а в разі його відсутності один із заступників голови

Комісії:
здійснює керівництво Комісією, визначає порядок її роботи; 
головує на її засіданнях; 
дає доручення членам Комісії; 
представляє Комісію у відносинах з Київською міською радою, органа$

ми державної влади, державними установами, підприємствами, організа$
ціями та громадськістю;

організовує роботу з виконання рішень Комісії з питань, що розгляда$
лись;

запрошує для участі у роботі Комісії представників структурних підроз$
ділів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмініс$
трації), а також представників інших установ, підприємств, організацій та
громадських організацій за згодою.

5.3. Заступники голови Комісії:
беруть участь у підготовці питань на розгляд засідань Комісії; 
беруть участь у здійсненні контролю за виконанням рішень Комісії.
5.4. Секретар Комісії:

формує порядок денний засідання Комісії; 
оформляє протоколи засідань Комісії, інші документи Комісії; 
інформує членів Комісії про виконання рішень Комісії; 
несе відповідальність за підготовку проведення засідань Комісії, на$

дання матеріалів та відомостей, необхідних для проведення засідання Ко$
місії; 

інформує членів Комісії про час і місце проведення засідань;
5.5. Члени Комісії мають право:
вносити пропозиції на розгляд Комісії, питання, що належать до її відан$

ня, брати участь в обговоренні, підготовці та прийнятті відповідних рішень;
викласти окрему думку щодо прийнятого рішення, яка вноситься до

протоколу.
5.6. Члени Комісії зобов'язані:
бути присутніми на засіданнях Комісії та брати участь в її роботі; 
виконувати доручення, визначені рішеннями Комісії.
5.7. Рішення Комісії оформлюються протоколом. У протоколі засідання

Комісії зазначаються:
номер протоколу, дата та місце проведення засідання;
прізвище головуючого на засіданні, список членів Комісії, присутніх на

засіданні, список запрошених та інших присутніх на засіданні;
порядок денний засідання;
результати розгляду питань порядку денного, список членів Комісії, а

також запрошених осіб, які виступили під час обговорення;
результати голосувань з розгляду питань порядку денного.
5.8. Протоколи засідань Комісії підписує голова, заступники голови та

секретар Комісії.
Члени Комісії можуть вносити уточнення до протоколу засідань Комісії,

які є обов'язковими для розгляду під час оформлення протоколу. Відмо$
ва від внесення уточнень до протоколу засідань Комісії має бути обґрун$
тованою.

5.9. За результатами вивчення і розгляду питань Комісія приймає рі$
шення, готує і ухвалює свої висновки і рекомендації.

5.10. З питань порядку денного засідання Комісія може: 
підтримати проект рішення з питання, що обговорюється; 
відхилити проект рішення з питання, що обговорюється; 
ухвалити висновки Комісії з питання, що обговорюється; 
ухвалити рекомендації Комісії з питання, що обговорюється; 
ухвалити заяву Комісії;
взяти інформацію до відома без винесення будь$якого рішення, ухва$

лення висновків чи рекомендацій;
дати доручення членам Комісії на додатковий збір матеріалів, підго$

товку питання чи додаткову перевірку;
повернути матеріали на доопрацювання або ухвалити рішення про не$

обхідність такого доопрацювання;
створити робочу групу з доопрацювання відповідних питань; 
зняти питання з розгляду.
5.11. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням простою

більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподі$
лу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

5.12. Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, є обов'язкови$
ми для виконання на території міста Києва.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про питання діяльності робочої групи 
з питань легалізації 

виплати заробітної плати і зайнятості населення 
в м. Києві

Розпорядження № 950 від 17 червня 2013 року
Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та з метою забезпечення діяльності робочої групи з питань

легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення в м. Києві, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити посадовий склад робочої групи з питань легалізації ви$
плати заробітної плати і зайнятості населення в м. Києві, утвореної роз$
порядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь$
кої державної адміністрації) від 15 червня 2011 року № 978, що додаєть$
ся.

2. Призначити головою робочої групи з питань легалізації виплати за$
робітної плати і зайнятості населення в м. Києві першого заступника го$
лови Київської міської державної адміністрації Голубченка А. К.

3. Голові робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і
зайнятості населення в м. Києві затвердити її персональний склад та у ра$
зі потреби вносити до нього зміни.

4. Пункт 3 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 15 червня 2011 року № 978
"Про створення робочої групи з питань легалізації виплати заробітної
плати і зайнятості населення в м. Києві" виключити.

У зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 3.
5. Затвердити зміни до Положення про робочу групу з питань легалі$

зації виплати заробітної плати і зайнятості населення в м. Києві, затвер$
дженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Ки$
ївської міської державної адміністрації) від 15 червня 2011 року № 978,
що додаються.

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 26 вересня 2011 року № 1763 "Про затвердження змін до складу ро$
бочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості на$
селення в м. Києві".

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

Голова О. Попов

Затверджено
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 17.06.2013 № 950

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати 

і зайнятості населення в м. Києві
Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова робочої групи
Заступник голови Київської міської державної адміністрації, заступник голови робочої групи
Заступник голови Київської міської державної адміністрації, заступник голови робочої групи
Начальник відділу моніторингу заробітної плати та контролю за її своєчасною виплатою управління праці та зайнятості Департаменту соціальної по$

літики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), секретар робочої групи
Директор Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс$

трації)
Директор Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Заступник голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
Заступник голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
Заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
Заступник голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
Заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
Заступник голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
Голова Київської міської організації роботодавців (за згодою)
Заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві (за згодою)
Заступник начальника Територіальної державної інспекції з питань праці у м. Києві (за згодою)
Заступник начальника управління — начальник відділу контрольно$перевірочної роботи доходів і зборів з фізичних осіб управління доходів і зборів з

фізичних осіб у м. Києві Головного управління Міндоходів у м. Києві (за згодою)
Начальник відділу організації надання послуг роботодавцям Київського міського центру зайнятості (за згодою)
Начальник Головного управління статистики у м. Києві (за згодою)
Начальник управління з соціально$економічних відносин Київської міської ради професійних спілок (за згодою)
Перший заступник начальника Державної фінансової інспекції в м. Києві (за згодою)
Старший оперуповноважений відділу захисту бюджетних коштів Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю Головного

управління МВС України в м. Києві (за згодою)
Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Затверджено 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 17.06.2013 № 950

ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО РОБОЧУ ГРУПУ З ПИТАНЬ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

І ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В М. КИЄВІ

1. У тексті Положення слова "Державної податкової служби" замінити словами "Міністерства доходів і зборів".

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 3 вересня 2013 року

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про фінансування заходів міської цільової програми "Соціальне партнерство" у 2013 році
Розпорядження № 947 від 17 червня 2013 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішень Київської міської ради від 17 лютого 2011 року № 23/5410 "Про затвердження міської цільової
програми "Соціальне партнерство" на 2011*2015 роки", від 08 лютого 2013 року № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік" (із змінами), з метою вирішення питань фінансо*
вої підтримки громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування, та проведення загальноміських заходів з нагоди відзначення державних свят, визначних
дат:

1. Управлінню у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1.1. Здійснювати фінансування заходів міської цільової програми "Соціальне партнерство" на
2011#2015 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 17 лютого 2011 року № 23/5410
(далі — Програма), в межах бюджетних призначень, передбачених рішенням Київської міської ради
від 08 лютого 2013 року № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік" (із змінами), згідно з до#
датками 1, 2, 3, 4, 5, 6 до цього розпорядження.

2. Районним в місті Києві державним адміністраціям здійснювати фінансування у 2013 році захо#
дів, передбачених Програмою, в межах бюджетних призначень, передбачених в бюджеті міста Ки#
єва на 2013 рік, згідно з додатком 7 до цього розпорядження.

3. Головним розпорядникам бюджетних коштів (Управлінню у справах жінок, інвалідів, ветеранів
війни та праці виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям здійснювати фі#
нансування установ та закладів, створених місцевими органами влади в межах бюджетних асигну#
вань, затверджених кошторисами, з урахуванням бюджетних зобов'язань, зареєстрованих в орга#
нах Державної казначейської служби України.

4. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Ки#
ївської міської державної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям раз на
півроку подавати Управлінню у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого орга#
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію про стан виконан#
ня Програми та цього розпорядження за І півріччя та рік до 20 вересня та 20 березня відповідно.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської місь#
кої державної адміністрації Коржа В. П.

Голова О. Попов

Додаток1 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 17.06.2013 № 947

Проведення 
загальноміських заходів до державних свят та визначних дат на 2013 рік

тис. грн
№ Перелік заходів 2013 рік

1 Кредиторська заборгованість по заходах, проведених у 2012 році відповідно до рішення Київської міської ради від 25.05.11 №197/5584 "Про внесення змін
до міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011'2015 роки та фінансування її заходів у 2012 році"

92,2

2 День вшанування учасників бойових дій на території інших держав 50,0

3 День захисника Вітчизни 65,0

4 Міжнародний жіночий день 8 Березня 60,0

5 Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів 25,0

6 День Перемоги 1400,0

7 Придбання квіткової продукції для проведення ритуальних заходів,пов'язаних із вшануванням загиблих та померлих ветеранів війни 91,8

8 День матері 56,0

9 День початку героїчної оборони м. Києва у 1941р. 30,0

10 Міжнародний день миру 15,0

11 День партизанської слави 30,0

12 Міжнародний день громадян похилого віку 50,0

13 Річниці визволення України та м.Києва від фашистських загарбників 2550,0

14 Проведення акції "Столиця'регіонам" в  обласних центрах держави (в 3 містах кожен рік) 50,0

15 Проведення акцій "Народна дипломатія" та інших направлених на об`єднання та формування громадянського суспільства 30,0

16 Міжнародний день інвалідів 130,0

17 День Святого Миколая 70,0

18 Соціальна акція "Зоря Надії" 60,0

19 Проведення семінарів'презентацій "Конвенції ООН про права інвалідів та перспективи соціального захисту інвалідів в Україні" 20,0

ВСЬОГО 4 875,0

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Додаток 2 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 17.06.2013 № 947

Фінансова підтримка 
громадських організацій інвалідів на оплату комунальних послуг, оренди приміщення та на виконання статутних завдань

на 2013 рік

тис. грн

№ Назва організації На 2013 рік

ВСЬОГО на виконання
статутних
завдань

на оплату
оренди

приміщення та
комунальні

послуги

І Координаційна рада міських громадських організацій інвалідів м.Києва 138,8 114,3 24,5

2 Київська організація Українського товариства глухих м.Києва 192,4 184,7 7,7

3 Реабілітаційний центр Українського товариства сліпих 69,2 6,0 63,2

4 Київська асоціація інвалідів з церебральним   паралічем  "КАСІЦЕП" 60,6 50,6 10,0

5 Товариство реабілітації дітей'інвалідів м. Києва "Дитинство" 67,0 35,0 32,0

6 Благодійне товариство допомоги інвалідам та особам з інтелектуальною . недостатністю "Джерела" 355,0 311,0 44,0

7 Спілка   матерів   розумово   відсталих   Інвалідів   Оболонського   району   м.Києва "Сонячний промінь" 271,7 228,7 43,0

8 Громадська організація "Київський центр профорієнтації дітей'інвалідів" 260,6 229,7 30,9

9 Громадська організація "Центр реабілітації інвалідів'спинальників "Відродження'АРС" 100,0 41,0 59,0

10 Київський міський фізкультурно'спортивний клуб інвалідів "Прометей" 56,8 34,3 22,5  

11 Спортивно'танцювальний клуб "Березіль" 113,5 5,0 108,5 

12 Київська міська федерація з фізичної культури і спорту глухих 48,7 24,7 24,0

13 Київська міська організація Українського товариства сліпих 158,9 148,9 10,0

14 Київська територіальна первинна організація № 2 Українського товариства сліпих 53,0 28,0 25,0

15 Київська   територіальна первинна організація № 3 Українського товариства сліпих 57,3 40,6 16,7

16 Громадське   об'єднання   користувачів   комп'ютерних   технологій   для   інвалідів "Вікно в світ" 52,6 27,6 25,0

17 Творче об'єднання дітей і молоді з фізичними обмеженнями "Студія ДІМФО" 144,5 104,5 40,0

18 Громадська організація "Київське міське товариство інвалідів "Аліса" 35,8 5,4 30,4

19 Київське міське відділення Всеукраїнської громадської організації "Українська спілка інвалідів ' УСІ" 14,1 14,1 '

20 Підприємство   "Республіканський   будинок   звукозапису   і   друку"   Українського товариства сліпих 31,3 ' 31,3

21 Асоціація інвалідів'вчених "Гомер" 34,0 34,0 '

22 Спілка громадських організацій інвалідів Києва 109,2 109,2 '

23 Київська міська асоціація інвалідів водіїв автомобілів з ручним управлінням "ІВАР" 73,8 53,8 20,0

24 Київський благодійний фонд "Діабетик" 128,1 128,1 '

25 Київська асоціація батьків та дітей інвалідів з порушенням слуху "КАБДІПС" 23,0 23,0 '

26 Благодійне товариство родичів психічно хворих "Турбота" 12,3 12,5 '

27 Київська міська місцева громадська організація Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України" 14,3 14,3 '

28 Громадська організація інвалідів "Планета сильних" 75,0 30,0 45,0

29 Громадська організація "Київська міська спортивна федерація бадмінтону інвалідів" 27,6 27,6 '

30 Громадська організація "Спілка інвалідів стомованих хворих "Астом'Ілко" 105,3 100,3 5,0

31 Київська організація жінок'інвалідів "Донна" 58,1 44,4 13,7

32 Громадська організація реабілітації інвалідів з дитинства "РІД" 23,4 9,0 14,4

33 Громадська організація "Родинні світи" 19,0 19,0 '

34 Підприємство "Культурний центр" Українського товариства глухих 195,1 195,1 '

35 Громадська організація "Спілка нечуючих юристів" 14,6 14,6 '

36 Громадська організація дітей'інвалідів Чорнобиля "Квіти полину" 32,1 32,1 '

37 Громадська організація "Системна допомога дітям з аутизмом "Маленький принц" 105,0 105,0 �
38 Київське міське товариство інвалідів "Співдружність" 42,0 10,0 32,0

39 Первинна організація №4 м.Києва Українського товариства сліпих (УТОС) 65,0 23,0 42,0

40 Громадська організація "Центр соціальної та трудової реабілітації інвалідів "Віра в майбутнє" 34,3 26,3 8,0

41 Київський   міський   осередок   Всеукраїнської   громадської   організації   "Народна академія творчості інвалідів" 22,0 22,0 '

42 Громадська   організація   "Товариство   допомоги   дітям   та   дорослим   інвалідам   з інтелектуальною недостатністю
"Голосієво"

16,5 13,6 2,9

43 Центральна спеціалізована бібліотека для сліпих ім.М.Островського 92,9 9,0 83,9

44 Київська міська організація Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України" 597,8 557,8 40,0

45 Київська територіальна первинна організація №1 Українського товариства сліпих 20,0 20,0 '

46 Громадська організація "Громадське об'єднання незрячих фахівців "Реаресурс" 10,0 10,0 '

47 Громадська організація  "Спортивно'оздоровчий  центр реабілітації дітей'інвалідів'Свєточ" 16,1 16,1 '

48 Громадська організація "Об'єднання інвалідів "Джерело натхнення" 10,0 10,0 '

49 Громадська організація "Довічне право інваліда" 6,0 6,0 '

50 Громадська організація "Товариство ветеранів ' однодумців" 5,5 5,5 '

51 Інші організації 175,0 175,0

ВСЬОГО за КЕКВ 2610: 4 445,0 3 490,4 954,6

До ва и адво атів!
О олошено он рс з відбор адво атів, я і зал чаються

до надання безоплатної вторинної правової допомо и.
Заяви для проходження он рс приймаються Головним
правлінням юстиції м. Києві, а та ож всіма районними,
районними містах, місь ими (міст обласно о значення),
місь районними, міжрайонними правліннями юстиції по
2 жовтня 2013 ро .
З повним те стом о олошення можна ознайомитися на

офіційном веб-сайті Головно о правління юстиції
м. Києві (http://justicekyiv.gov.ua).

12 вересня 2013 ро о 10.00 відб деться по одження меж земельної
ділян и за адресою: в л. Олени Телі и, 4 Шевчен івсь ом районі
м. Києва (ТП-2114).
Київсь е оле тивне підприємство "КІКО" є с міжним земле орист ва-

чем зазначеної земельної ділян и.
Просимо забезпечити прис тність вашо о представни а для з оджен-

ня меж земельної ділян и.

Відповідач Настеч о Оле сандр Оле сійович , адреса: м. Київ, пр-т
Гри орен а, 22/20, в. 129, необхідно з'явитися 05.09.2013 р. о 12.30 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 Твердохліб В.Т. до
Настеч о О.О. про стя нення бор .

У разі неяв и відповідача до с д , справ б де роз лян то по с ті за наявними
справі матеріалами йо о відс тність в поряд ст. 169 ч. 4 ЦПК У раїни.
С ддя Є. І. Вов

ТОВ "АРДІС" м. Києва повідомляє, що 10 вересня 2013 ро
з 10.00 до 12.00 за адресою: в л. Бер овець а, 1
Святошинсь ом районі м. Києва б д ть проводитись роботи із
за ріплення межовими зна ами поворотних точо земельної меж
ділян и в нат рі. Просимо власни ів с міжних діляно б ти
прис тніми при ви онанні даних робіт. Списо власни ів
додається: ЗAT "АТЕК", р. Батра А.А.

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

Г А Г А П Б Л

Л А С О Х Р Е Щ А Т И К

Н О М Б І К Р О Л

І У Р О С О Б Н Я К

А М О Н У Р Е М А Р

Д Е Р К А Ч Д О Р О Г А

А Д Д У К Т О Р А П І С

М А Л Т А Б А С Т А

Відповіді на сканворд 

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

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
repro.kreschatic.kiev.ua

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   

Продовження розпорядження  № 947 від 17.06.2013 р. у наступному номері
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Спортивні новини

Бокс. Володимир Кличко — найкращий боксер
року
На 26-м щорічном он ресі Всесвітньої бо серсь ої ор анізації

(WBO), що триває столиці У орщини Б дапешті, б ли присвоєні по-
чесні звання і роздані на ороди. Кращим бо сером ро визнаний
раїнець Володимир Клич о, я ий не б в прис тній на он ресі, ос-
іль и от ється до бою з росіянином Оле сандром Повєт іним сво-
єм трен вальном таборі. Кращою серед бо серів-жіно визнано нім-
еню Крістін Хаммер. Промо терами ро б ли визнані Боб Ар м і
Тода Дюбоеф з Top Rank, а ращим ор анізатором поєдин ів — Ері
Гомес з Golden Boy Promotions

Регбі. Молодіжна збірна України — бронзовий
призер чемпіонату Європи
Збірна У раїни завоювала бронзові медалі молодіжно о чемпіонат

Європи в Чехії, обі равши матчі за ІІІ місце Швейцарію, повідомляє
прес-сл жба Федерації ре бі У раїни. Підопічні Оле сандра Ми нова
і Дмитра Федишина вже в дебюті з стрічі вийшли вперед. Рах но
точним даром зі штрафно о “розмочив” Мирослав Ш ля (3:0). Після
чо о раїнцям, незважаючи на перева , знадобилося фа тично пів-
одини, щоб іще раз роз рити оборон Швейцарії. Напри інці першої
половини ри “синьо-жовтим” знов вдалося засм тити опонентів — і
за рах н 17:0 оманди пішли на перерв . Др а половина матч по-
чалася з то о, що швейцарцям вдалося с оротити відставання. Спро-
б до сво о а тив записав нападни Бенжамін Жоллісент, я ий вий-
шов на замін — 17:5. На що за 10 хвилин потом раїнці відповіли
занесенням Владислава Шпильово о. На 63-й хвилині стався непри-
ємний інцидент, в рез льтаті я о о оманди до равали матч 14 на 14.
Жюльєн Перр шо та Владислав Шпильовий отримали червоні арт и.
Втім, від зміни іль ості ре бістів я ість ри нашої оманди не знизи-
лася. Всьо о через 6 хвилин після вил чень Андрій Дремов наростив
перева збірної У раїни до 25-ти очо (30:5). Мирослав Ш ля реалі-
зацію не забив. Проте напри інці з стрічі апітан нашої збірної випра-
вився і двічі вразив ворота швейцарців з пенальті (36:5). Та им чином,
У раїна ви онала завдання і др ий рі поспіль стала володарем брон-
зових на ород молодіжно о чемпіонат Європи. У фіналі т рнір Ні-
дерланди пере рали Чехію 27:15

Плавання. Вікторія Солнцева завоювала 
“золото” юніорського Чемпіонату світу
15-річна Ві торія Солнцева ви рала зма ання на дистанції 200 мет-

рів брасом на Чемпіонаті світ з плавання серед юніорів в Д баї (ОАЕ).
У раїн а фіналі по азала час 2:23,12, що є ре ордом зма ань. Др -
ою фініш вала ще одна наша співвітчизниця Анастасія Малявіна —
2:27,46. Раніше Ві торія Солнцева вже завойов вала “срібло” на дис-
танції 50 метрів брасом і “бронз ” — на стометрівці. Та ож спортсмен-
а є володар ою дорослих ре ордів плаванні брасом на всіх трьох
дистанціях

Температура +11°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 92 %

Температура +16°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 61 %

Температура +11°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 85 %

Прогноз погоди на 3 вересня 2013 року

ОВНИ, це день для а тивно о відпочин , веселих розва , о-
хання. Ви переб ватимете на хвилі романтично о піднесення й
здатні проб дити в обранцеві пал і взаємні поч ття, я і мож ть пе-
рерости серйозн пристрасть. Дбайте про сім’ю, праця на бла о
рідних принесе ба аті плоди, привабить дач . В захопливих рав-
ців апо ей азарт , і це не дивно, адже інстин т в аз є на спішний
ви раш...
ТЕЛЬЦІ поч ватим ться велично, по- оролевсь и не лише в до-

машньом царстві, а й змож ть створити дов ола себе яс рав
а р презентабельності незалежно від місця переб вання. Тож сі,
хто потрапить до неї, відч ють себе щасливчи ами, позб вшись
айданів за омпле сованості — ваші царственні замаш и ви ли а-
тим ть лише позитивні емоції та симпатії.
БЛИЗНЮКИ, р х це життя, не сидіть воч ою — нічо о не виси-

дите, мобіліз йтеся — й перед, на соціальн передов ! Там на вас
очі є море захоплюючих знайомств, романтичних при од. Ці аві
бесіди, обмін новинами, інтеле т альні дис сії а тивіз ють творче
оріння, зроблять вас поп лярними й любленими.
РАКИ, настав час добре причеп ритися та модно прибратися —

р шайте за по п ами, й тор ватися не варто, бо ж с пий пла-
тить двічі. Оновіть ардероб із ши ом, ви не повинні ви лядати сі-
рою миш ою, а справляти враження виш аної лам рної особи,
одя неної за останнім пис ом моди. Не заб дьте про рідних —
расивий подар ночо для них б де д же доречним.
ЛЕВИ, підбийте підс м и мин ло о місяця, при адайте й оцініть

події, що відб валися з вами. Попрощайтеся з рожевими ілюзіями,
помил овими бажаннями та спроб йте в д м ах віз аліз вати ар-
тини майб тньо о, я і бажали б з одом втілити в реальність, на-
при лад, з стріти подр жньо о с п тни а або споріднен д ш .
Р хайтеся, міняйте обстанов — і ви їх неодмінно знайдете!
ДІВИ, день армічний, не ставте меж своїм фантазіям, це допо-

може відверн тися від сірої дійсності, розслабитися. Ваша ява
здатна працювати з подвоєною силою — та само, я і пам’ять. За
бажанням зможете про р тити перед своїм явним по лядом події
з мин ло о, немов іностріч . При цьом не див йтеся, я що ар-
тини мин вшини почн ть чер ватися з расивими образами з
майб тньо о. Насич йте їх силою віри та бажань — і аз а пере-
твориться на дійсність.
ТЕРЕЗИ, ви асоціюватиметеся з аз овим чарівни ом, я ом під

сил запалити феєрвер взаємно о охання, отримати ма сим м
яс равих емоційних насолод і зробити охан людин найщасливі-
шою в світі! Нині д ховн єдність ваших сердець нічим не розірва-
ти!
СКОРПІОНИ, вам б де наданий шанс широ о розре лам вати

свої таланти, творчий потенціал, ар’єрні дося нення. Ця прощаль-
на астроль підніме тон с, додасть сил для нових звершень в про-
фесійній сфері. А поряд з’явиться хороший др (особливо серед
ерівно о персонал ), я ий допоможе ритично й не переджено
по лян ти в недавнє мин ле і о реслити план майб тніх дій. Чоло-
ві и, я що вас є таємна любовна пасія, с ористайтеся її по рови-
тельством заради ар’єрних бла .
СТРІЛЬЦІ, присвятіть день саморе ламі талантів та дося -

нень — а для чо о нес ромно хвалитися? Се рет простий. Фо с -
ючи на власній персоні захоплив ва п блі и, ви та им чином
наповнюєтеся живильною енер ією бла одаті, о риляєтеся й із
подвійним бажанням отові шт рм вати нові творчі, любовні, про-
фесійні, соціальні вершини. Романтичне знайомство цьо о дня за-
про рамоване на вели е охання.
КОЗЕРОГИ, настав час остаточно зба н ти, чим за інчилися

для вас недавні випроб вання. Я що ба ато працювали і орист -
валися нестандартними шляхами дося нення мети, то віро ідність
позитивно о рез льтат вельми висо а. З поставлених долею пас-
то ви вийшли з честю. І оді драматиз вати, адже вос ресли на
ан ельсь ом рівні й тепер жодні поро и не здатні затя н ти вас в
тенета зла! Модернізації в професійній сфері, адрові перестано-
в и нес ть ч дов перспе тив .
ВОДОЛІЇ, хрестові походи за істин вінчаються спіхом, приз

долі — “партнерсь а ідилія” — очі є на всіх, хто перемі ординю,
прибор ав е оїзм і налаштований йти далі пліч-о-пліч в парі з ли-
царями серця під захистом д ховної броні! Ліпшо о ідеал оді й
ш ати!
РИБИ, з радістю поспішайте на робот , там на вас очі є не

тяж е ярмо обов’яз ів, а свято творчо о злет . Саме т т ви опини-
теся на престолі пошани та симпатій, піднімете занепалий д х і на-
віть за р тите шалений роман з оле ою! Одна пам’ятайте про
шлюбні зи, вони священні, саме зараз в союзі відб вається оздо-
ровче “перезавантаження”, на я е слід молитися, я що дорожите
подр жнім щастям і хочете б ти в парі

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  3  В Е Р Е С Н Я

ранок день вечір

Лідери розійшлися миром
У футбольному чемпіонаті України відбулися два принципових 
протистояння
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Цими вихідними вітчизня-
них болівальни ів ф тбо-
л порад вали одраз два
матчі за часті най ращих
оманд першості. Та , сто-
личне “Динамо” на влас-
ном полі приймало дніп-
ропетровсь ий “Дніпро”.
Гра видалася досить на-
пр женою і за інчилася
внічию 1:1. З та им самим
рах н ом завершилася з -
стріч між хар івсь им “Ме-
талістом” та донець им
“Шахтарем”.

В рамках 8�го туру в українському

чемпіонаті проходили два найціка�

віших матчі. На наступний день піс�

ля протистояння “Шахтаря” і “Ме�

таліста” повинні були зустрітися

“Динамо” та “Дніпро”. Команда

гостей підходила до матчу в столиці

у відмінному настрої. Всі ще пам’�

ятають зустріч минулого туру, в якій

дніпропетровський клуб за всіма

статтями переграв “Шахтар” з ра�

хунком 3:1. “Динамо” й досі має ба�

гато проблем, але в останніх матчах

кияни показують досить потужну

гру в атаці.

Стартові хвилини поєдинку ви�

йшли досить спокійними. Ніхто не

поспішав ризикувати, і складалося

відчуття, що суперники побоюються

один одного. “Дніпро” відразу ж

віддав територію суперникові, по�

чинаючи зустрічати динамівців ли�

ше на своїй половині поля. Перший

удар по воротах у матчі відбувся на

7�й хвилині, але удар Матеуса ви�

явився занадто легким для голкіпера

Максима Коваля. Гості явно зроби�

ли ставку на контратаки, розрахову�

ючи на швидкісних Євгена Коноп�

лянку і Матеуса.

В цілому за рівної боротьби від�

крити рахунок вдалося “Дніпру”.

Трапилося це на 22�й хвилині. Дніп�

ропетровці здобули право на

штрафний удар і вдало реалізували

це стандартне положення. Пішов

навіс у воротарський майданчик

“Динамо”, де першим на добиванні

виявився Роман Зозуля. Після про�

пущеного гола кияни були кілька

хвилин просто приголомшені. Лише

ближче до перерви “біло�сині” по�

чали тиснути на ворота суперника.

Наприкінці тайму Дьємерсі Мбока�

ні віддав точний пас на Юнеса Бе�

ланду — і той в один дотик пробив

по воротах гостей. На жаль для при�

хильників столичного клубу, м’яч

пройшов у лічених сантиметрах від

воріт. Так, за мінімальної переваги

“Дніпра” команди пішли на пере�

рву.

У другому таймі “Динамо” про�

довжило володіти територією, що�

правда, це не приносило київській

команді жодних дивідендів. “Дніп�

ро” впевнено оборонявся, не дозво�

ляючи суперникові підступитися до

своїх володінь. Сама гра, як і рані�

ше, не була яскравою. Обидві

команди починали свої атаки через

довгі передачі, які часто не доходили

до адресатів. Чим менше часу зали�

шалося до фінального свистка, тим

більшими силами київська команда

йшла в атаку. Підключався вперед

навіть Огнен Вукоєвич, який у пер�

шому таймі більшу частину ігрового

часу працював на оборону. Попри

старання динамівців, гострих мо�

ментів біля воріт Дениса Бойка не

збільшилося. Лише на 65�й хвилині

Андрій Ярмоленко нагадав про себе,

забивши гол. Після рикошету біля

штрафного майданчика м’яч відско�

чив до динамівця, який переграв

голкіпера, вийшовши з ним віч�на�

віч. Після забитого гола всі очікува�

ли шквалу атак від киян, але його не

було. “Динамо” й далі володіло без�

заперечною перевагою, але серйоз�

них моментів не створювало. А

“Дніпро” остаточно зосередився на

оборонних діях, взявши за завдання

збереження нічийного результату.

На 75�й хвилині господарі могли за�

бити — Дьємерсі Мбокані обіграв

захисника в штрафному майданчику

і пробив у ближній кут, але Денис

Бойко відбив м’яч. До кінця гри бу�

ло ще кілька моментів. Можна зга�

дати гострий момент у Олега Гусєва,

але його удар прийняв на себе захис�

ник гостей. За такої боротьби непо�

мітно і сплинув час матчу. В підсум�

ку бойова нічия 1:1.

З таким самим рахунком завер�

шилося і протистояння між харків�

ським “Металістом” та донецьким

“Шахтарем”. На гол “гірника” Тара�

са Степаненка команда Мирона

Маркевича відповіла точним ударом

Марко Девича.

Турнірне становище команд:

1 місце — “Металіст” — 20 очок;

2 місце — “Шахтар” — 19 очок;

3 місце — “Дніпро” — 17 очок;

4 місце “Чорноморець” — 17 очок;

5 місце —”Ворскла” — 15 очок;

6 місце — “Динамо” — 14 очок
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Цей день в історії 3 вересня

1838 – Києві від рито Інсти-
т т шляхетних дівчат з шестиріч-
ним рсом навчання ( імна-
зичном обсязі). Спочат він
містився в б дин фельдмарша-
ла Остен-Са ена на Лип ах (б -
дова не збере лася), а 1842 році
перейшов до новозб довано о
за прое том В. І. Беретті вели о-
о приміщення на орі над Хре-
щати ом (за радянсь их часів –
Жовтневий палац льт ри, нині
– Міжнародний центр мистецтв)
1989 – селі Стрітів а Київ-

сь ої області б ло від рито пер-
ш в У раїні ш ол обзарсь о о
мистецтва
1992 – У раїна вст пила до

Міжнародно о валютно о фонд
та Світово о бан . Вст пний
внесо до СБ за У раїн зробили
Нідерланди

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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