
Якісне лікування — 
вища зарплата лікаря
З жовтня усі працівники первинної ланки сімейної медицини 
отримуватимуть підвищену заробітну плату

Київ вшанував партизанів 
та підпільників
На Алеї Слави урочисто відкрили погруддя двічі Героїв Радянського Союзу
Сидора Ковпака та Олексія Федорова

Уже понад десять років 22 вересня в

Україні вшановують партизанів та під�

пільників. Саме до цієї дати було при�

урочено відкриття погрудь легендарних

українських партизанських командирів.

Окрім керівників держави та міста, в

урочистостях також взяли участь ветера�

ни та представники громадськості. Ство�

рення Алеї Воїнської Слави розпочато з

будівництва 14 пам’ятних бюстів та вхід�

ної стели. Загалом передбачається вста�

новлення 40 пам’ятних бюстів у складі

пам’ятного комплексу. Вже встановлено

погруддя Героїв Радянського Союзу, ле�

гендарних льотчиків Івана Кожедуба,

Григорія Берегового та Амет�Хана Сул�

тана.

“Святкувати ми почали ще 19 верес�

ня. У Дарницькому районі біля могили

партизан, що на вулиці Тепловозній, та

Пам’ятного знаку на честь бойової

співдружності партизанських бригад у

роки Великої Вітчизняної війни у Пар�

ку культури та відпочинку “Партизан�

ська слава” ветерани та підпільники

поклали квіти, а також відбувся чудо�

вий концерт,— розповів “Хрещатику”

голова Київської міської організації

партизан і підпільників Микола Сва�

ранчук.— Але це не одноразова акція,

ми постійно проводимо патріотично�

просвітницьку роботу із молоддю та

школярами. Приходимо у школи і за�

прошуємо учнів до себе в гості у Київ�

ський міський палац ветеранів, що на

Бастіонній”.

Микола Васильович розповів, що

День партизанської слави для нього по�

в’язаний зі спогадами дитинства. Адже

із 1943�го по 1944�й рік, маючи дев’ять

років, він був “зарахований” у госпо�

дарчу частину партизанського загону,

що діяв у Житомирській області. Мет�

кий хлопчина був їздовим, а правуючи

кіньми по дорогах Полісся, уважно ви�

дивлявся, що де робиться, і розповідав

старшим. У 1944 році, коли Червона Ар�

мія звільнила Житомирщину і парти�

занський загін влився у її лави, хлопчи�

ків, а серед них і Миколку, відправили у

рідне село, де такі діти ставали серйоз�

ними помічниками жіноцтву та фактич�

но починали відбудову зруйнованих бу�

дівель.

Цікаво, що організації ветеранів та

підпільників взяли активну участь у від�

значенні Дня партизанської слави і Мар�

шем Миру пройшли урочистою ходою до

Музею Великої Вітчизняної війни, де

влаштували мітинг.

Як повідомили “Хрещатику” в Управ�

лінні у справах жінок, інвалідів, ветера�

нів війни та праці КМДА, на сьогодні у

Києві мешкають майже 400 підпільників

та партизанів. З нагоди відзначення 70�ї

річниці визволення Києва від фашист�

ських загарбників та у рамках виконання

соціальних ініціатив Президента України

підпільники, як і ветерани війни, отри�

мають адресну матеріальну допомогу

З на оди Дня партизансь ої слави на Алеї Слави в столиці рочисто від рили по р ддя омандирів партизансь их за онів – двічі Героїв
Радянсь о о Союз Сидора Ковпа а та Оле сія Федорова

У номері

Новини
Ветерани та молодь столиці 
пройшли Маршем Миру
З на оди відзначення Міжнародно о дня мир

столиці відб лася традиційна а ція Марш Мир .
Учасни ами ходи стали близь о трьох тисяч осіб —
представни и ромадсь их ор анізацій ветеранів,
олишні в’язні фашистсь их онцтаборів, діти війни,
інваліди та молодь. У рам ах заход відб лося по-
ладання вітів до пам’ятни а за иблим аф анцям.
Після чо о часни и марш пройшли рочистою хо-
дою до М зею ВВВ, де влашт вали мітин . Я зазна-
чають ор анізатори, метою проведення марш є
об’єднання представни ів сіх націй, я і проживають
в У раїні, а та ож виховання молоді в д сі патріотиз-
м та пова и до ветеранів

Трамваї на Лівому березі 
рухатимуться швидше і безшумно
Транспортний омпле с на Лівом березі переб ває
незадовільном стані, проте має ч дов перспе тив

розвит . Та ий висново зробив заст пни олови
КМДА Михайло Костю під час робочої поїзд и за
частю олів Дарниць о о, Деснянсь о о і Дніпров-
сь о о районів. “Колійне осподарство на Лівом бе-
резі переб ває в незадовільном стані та потреб є ре-
онстр ції. Перед нами сьо одні стоїть три основних
завдання: збільшення швид ості р х трамваю, змен-
шення рівня ш м та підвищення йо о безпе и. Я вже
дав дор чення поб д вати е спериментальні “острів и
безпе и” на з пин ах, що розташовані між автодоро-
ою і трамвайними лініями. Та им чином, підвищення
рівня платформи дозволить зменшити ризи заїзд т -
ди автотранспорт ”,— розповів Михайло Костю . Крім
то о, профільний департамент має роз лян ти питан-
ня створення санітарно-поб тових мов для персона-
л та пасажирів на станціях швид існо о трамваю на
Троєщині. Та ож найближчим часом на цих станціях
б д ть встановлені місця для сидіння. За алом після
ре онстр ції та модернізації олійно о осподарства
на Лівом березі б де створений трамвайний оридор,
я ий з’єднає три іл и метро: Сирець о-Печерсь ,
Святошинсь о-Броварсь та майб тню Подільсь -
Ви рівсь . Та е завдання перед місь ою владою сто-
їть рам ах ви онання ініціативи Президента У раїни
щодо створення я існих мов життя ромадян

Увесь Київ говорить “спасибі”
“Радіо Київ 98FM” по-своєм вирішило взяти часть
свят ванні 70-річчя визволення міста від фашист-

сь их за арбни ів: спо ади реальних часни ів визво-
лення столиці, серія про рам про життя війсь овом
місті і про битв за Київ. І най оловніше — реда ція ра-
діо звертається до всіх меш анців із проханням с аза-
ти “спасибі” тим людям, хто віддав своє життя і здо-
ров’я заради нашо о життя і мирно о неба над столи-
цею У раїни. З 21 вересня “Радіо Київ 98FM” почало
приймати дзвін и за номером телефон 454-00-33 з
12.00 до 16.00 в б дні. Ор анізатори а ції за ли ають
иян с ористатися можливістю с азати “спасибі” жи-
вим визволителям і вшан вати пам’ять воїнів, я і еро-
їчно за ин ли битві за Київ, пам’ятати звитяжне ми-
н ле нашо о народ і цін вати тих, хто ще залишився
живий

Внесено зміни у трасу руху 
тролейбусів маршруту № 18
Я повідомили КП “Київпастранс”, зв’яз з по-

ш одженням проїжджої частини на Подільсь ом зво-
зі трас р х тролейб сів маршр т № 18 тимчасово
внесені зміни. Робот тролейб сів маршр т № 18 ор-
анізовано та им чином: в л. Сошен а — в л. Виш о-
родсь а — в л. Фр нзе — Мос овсь ий проспе т —
залізнична станція “Зеніт” — в л. О. Телі и — в л.
Ризь а — в л. О. Телі и — станція метро “Доро ожи-
чі” — в л. Мельни ова — станція метро “Л ’янів-
сь а” — майдан Незалежності. Крім то о, на цей пері-
од в звичайном режимі р х ор анізовано робот
тимчасово о автоб сно о маршр т № 18 та за в аза-
ною вище схемою

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

У столиці продовж ється реформа систе-
ми охорони здоров’я. Та , нині всіх
районах міста заверш ється процес ство-
рення та омпле т вання амб латорій сі-
мейної медицини та онс льтативно-діа-
ностичних центрів. Разом із форм ван-
ням медза ладів впровадж ється й фінан-
сове стим лювання лі арів та медичних
сестер, де заробітна плата залежить від
завантаженості лі аря та я ості надання
медичних посл . На ці цілі з місь о о бю-
джет виділили понад 100 млн рн.

Як розповіла “Хрещатику” заступник директора Депар�

таменту охорони здоров’я КМДА Алла Арешкович, в рам�

ках реформування галузі охорони здоров’я для оплати

праці медиків первинної ланки у столиці розроблено сис�

тему стимулів. “Заробітна плата тепер залежатиме від кіль�

кості населення, яке обслуговуватиме сімейний лікар. На

заробіток також впливає стан здоров’я пацієнтів. Тобто рі�

вень охоплення обстеженнями, відсутність запущених ви�

падків онкологічних захворювань, туберкульозу, рівень

госпіталізації, вакцинації тощо”,— пояснює Алла Ареш�

кович.

Поки що система стимулів діє тільки в пілотних райо�

нах — Дарницькому та Дніпровському. Й на прикладі

цих районів можна побачити значний стрибок оплати

за працю лікаря. “У нас лікарі зараз отримують до 6 тис.

грн, а медсестри до 5 тис.,— розповіла директор Центру

первинної медико�санітарної допомоги № 1 Дніпров�

ського району Елеонора Коляда.— Щомісяця до 20 чис�

ла медперсонал подає звіт про виконану роботу, й відпо�

відно до цих даних здійснюється розрахунок коштів”.

Начальник управління охорони здоров’я Дніпров�

ського району Даніель Карабаєв відзначив, що вперше

за існування системи охорони здоров’я незалежної

України з’явилась можливість сплатити за якість надан�

ня медичної допомоги. Зарплата лікарів і медсестер по�

чала залежати від того, як вони працюють.

Тож фахівці підрахували, як зміниться заробіток ме�

диків у двох районах з найнижчими заробітними плата�

ми. Приміром, середня зарплата сімейних лікарів Обо�

лонського та Святошинського районів зросте на 46 % і

сягатиме 5 тис. 200 грн. Середній медперсонал отриму�

ватиме після реформи замість 2 тис. 500 грн більше 4

тис. грн. Нові суми медикам нараховуватимуть, як тіль�

ки заклади пройдуть юридичну перереєстрацію. Заува�

жимо, процес реєстрації має завершитись до жовтня.

Тож медперсонал первинної ланки восьми столичних

районів уже з жовтня зможе отримати підвищену зар�

плату. До речі, на нову зарплату столичним медикам у

бюджеті закладені понад 100 млн грн.

Лікарі, які вже працюють за новою системою, ціл�

ком задоволені, адже за свою повсякденну роботу от�

римують гідну оплату. “Це також стимулює лікаря сум�

лінніше виконувати свої обов’язки”,— каже завідувач

амбулаторії Дарницького району Галина Кулініч.

До слова, поступово місто зменшує дефіцит сімей�

них лікарів. Так, перші випускники медичного універ�

ситету, які навчалися за міською цільовою програмою

підготовки лікарських кадрів, нині проходять інтерна�

туру в медзакладах столиці: три випускники розпоча�

ли свою професійну діяльність з подальшим праце�

влаштуванням у закладах охорони здоров’я первинної

ланки. Два із них працюватимуть сімейними лікаря�

ми, один — педіатром.

“Столиця потребує грамотних, ініціативних та фа�

хових лікарів первинної ланки, які не просто можуть,

а й бажають працювати. Переконаний, що завдяки

міській цільовій програмі підготовки лікарських кад�

рів нам вдасться подолати дефіцит терапевтів, педіат�

рів, сімейних лікарів та виростити справжніх лікарів:

відповідальних, професійних та небайдужих”,— за�

значив директор Департаменту охорони здоров’я Ві�

талій Мохорєв.

Нагадаємо, на виконання завдань Президента Укра�

їни щодо забезпечення якісних умов життя населен�

ня, загалом за кошти міського бюджету для закладів

охорони здоров’я Києва наразі готують 80 студентів�

лікарів
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Наталка МИКОЛАЄНКО
“Хрещатик”

У Києві відзначають Дні пар-
тизансь ої слави. Свят ван-
ня тривають пра тично в сіх
районах міста, а с бот за
частю прем’єр-міністра
У раїни Ми оли Азарова, Го-
лови Верховної Ради Володи-
мира Риба а та олови КМДА
Оле сандра Попова пар
Вічної Слави відб лося по-
ладання вітів до мо или
Невідомо о солдата. Та ож
ерівни и держави та міста
від рили по р ддя оманди-
рів партизансь их за онів
ро и Вели ої Вітчизняної вій-
ни — двічі Героїв Радянсь о о
Союз Сидора Ковпа а та
Оле сія Федорова на Алеї
Слави.
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На Троєщині побудують "Київську
бізнес2гавань" 
Пот жний промисловий в зол вирішить проблем з
робочими місцями в лівобережній частині столиці
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Співробітництво між Києвом 
та Краковом посилять 

Столиця У раїни перейматиме польсь о о міста
досвід розвит т ризм та м ніципальної міліції
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Твори Шевченка очима дітей 
Мистець і роботи демонстр ють Національном
м зеї Кобзаря
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Пішохідний міст художньо підсвітили
У неділю ввечері відб лося тестове вім нення х дожньо о динаміч-

но о освітлення Пішохідно о мост через річ Дніпро на Тр ханів ос-
трів. Перевірив робот оновленої ілюмінації, я встановили фахівці КП
“Київмісь світло”, особисто олова Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації Оле сандр Попов.
Відтепер Пішохідний міст сяятиме сіма ольорами весел и. При

цьом новітнє обладнання — 4 700 світлодіодів — е ономно спожива-
тиме еле троенер ію. Ілюмінація відтворюватиме різноманітн іль-
ість про рам, ер вання я ими здійснюється за допомо ою техноло-
ії Wi-Fi. 2,5 місяці фахівці ом нально о підприємства замінювали а-
бельні траси, встановлювали систем правління ілюмінацією, пара-
лельно відновили й ф н ціональне освітлення мост : оновлено ліхтарі
та підсвічення опор спор ди тощо.
“Це перший міст столиці, я ий оздоблено саме динамічним де о-

ративним освітленням з ви ористанням с часних техноло ій. У май-
б тньом ми план ємо застосов вати та форм підсвіч вання на фа-
садах б дин ів, шляхопроводах, мостах столиці”,— зазначив Оле -
сандр Попов

Столичній громаді повернули озеро Синє
Завдя и вжитим про рат рою Подільсь о о район заходам, ви о-

нано рішення с д щодо повернення столичній ромаді земельної ді-
лян и вартістю понад 10 млн рн, де розташоване озеро Синє, що на
Подолі. Я повідомлялося, на почат цьо о ро Господарсь ий с д
м. Києва задовольнив позов районної про рат ри та розірвав до о-
вір оренди 16 а землі на проспе ті Правди, ладений Київрадою
2007 році зі столичною б дівельною омпанією. Підставою для пред’-
явлення позов стали численні пор шення мов до овор з бо заб -
довни а, повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі Подільсь ої про ра-
т ри. Та , з ідно з до овором, земельна ділян а нав оло озера Синє,
вартістю понад 10 млн рн, б ла передана товариств в оренд стро-
ом на 25 ро ів для б дівництва, е спл атації та обсл ов вання ль-
т рно-ре реаційно о омпле с .
Проте, я з’яс валося ході про рорсь ої перевір и, землі біля

озера переб вали в занедбаном стані, б ли засмічені поб товим
сміттям та не ви ористов валися за цільовим призначенням.
Після тривало о с дово о роз ляд постановами апеляційної та а-

саційної інстанцій рішення с д першої інстанції б ло залишено без
змін.
Наразі на ви онання с дово о рішення спірн ділян за а том прий-

мання-передачі від 16.09.2013 поверн то територіальній ромаді

Цифра дня

648 300 000 
гривень, на таку суму було продано населенню світлих
нафтопродуктів, стисненого та скрапленого газу для автомобілів в
столиці за липень 2013 року 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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На Корчуватому триває капремонт 
парку “Диск”
Днями заст пни олови Голосіївсь ої РДА Оле Іщ , перший за-

ст пни дире тора КО “Київзеленб д” Ві тор Крохмалю та в. о. ди-
ре тора КП з обсл ов вання зелених насаджень Голосіївсь ом
районі Оле сандр Бор н з робочим візитом відвідали пар “Дис ” в
Корч ватом , де об оворили ви онання першої чер и апремонт бла-
о строю зеленої зони. Та ож роз лян ли внесення змін до др ої чер-
и ремонт з рах ванням звернень меш анців. “Ми повинні забезпе-
чити я існі мови життя населення — та е завдання поставив перед
нами Президент У раїни Ві тор Ян ович. Але о рім ліфтів, арячої во-
ди та інших поб тових питань, ми повинні т рб ватися і про можли-
вість відпочин для меш анців, тож пар “Дис ” з часом повинен ста-
ти та им місцем”,— зазначив Оле Іщ .
Наразі пар же ви онані роботи із влашт вання асфальтно о по-
риття за альною площею 180 в. м, вимощені пар ові доріж и з фі-
рних елементів мощення (ФЕМ) площею 420 в. м, влаштований ди-

тячий майданчи з і ровим омпле сом “Гноми ” та інші елементи
бла о строю. У рам ах др ої чер и план ється відновити освітлення
пар , встановити 30 нових лав та пере ласти сі пар ові доріж и з
ФЕМ

“Київенерго” ремонтує тепломережі 
у центрі столиці
П блічне а ціонерне товариство “Київенер о” заверш є планов за-

мін 1,4 м ма істральних і розподільчих мереж центрі столиці.
Фахівці омпанії здійснюють пере лад найбільш зношених і проб-

лемних діляно тр бопроводів, я і б ли про ладені на почат 50-х і
60-х ро ів. Проводиться, зо рема, ре онстр ція близь о 600 м ма іс-
тральних мереж діаметром 325 мм на в лицях Толсто о і Вєтрова, а
та ож близь о 700 м ма істральних тр бопроводів діаметром 600 мм
на в л. Умансь ій. “На ділян ах на в л. Толсто о і Вєтрова за останній
рі відб лося 8 пош оджень, на в л. Умансь ій — 13 лише за останні
півро . Том омпанія винайшла додат ові ошти на ре онстр цію
цих діляно і в лючила їх план робіт на поточний рі ”,— повідомив
дире тор стр т рно о відо ремлено о підрозділ “Київсь і теплові
мережі” ПАТ “Київенер о” Єв ен Гл ша . Завершити роботи на в л.
Толсто о та Умансь ій план ється з ідно зі встановленими терміна-
ми — відповідно до 1 жовтня та 15 жовтня цьо о ро .
Фахівці “Київенер о” та ож завершили апітальний ремонт близь о

200 м розподільчих мереж діаметром 57 і 76 мм на в л. Єревансь ій.
Ця ділян а вима ала заміни зв’яз зі зношеністю і пош одж ваніс-
тю. Тіль и за останній рі відб лося 5 пош оджень. За альна вартість
робіт із заміни близь о 1,4 м ма істральних та теплових мереж ста-
новитиме понад 24 млн ривень

Вихідними рятувальники двічі виїжджали 
на гасіння пожеж у ліфтах
Перший ви ли надійшов до оперативно- ординаційно о центр

с бот о 01.16. На місце події виїхали бійці 9-ї пожежно-рят вальної
частини Святошинсь о о район . Лі від вали пожеж о 02.06. Я
з’яс валося пізніше, через необережне поводження з во нем — ин -
тий недопало — в абіні ліфта вини ла пожежа. Во онь пош одив не
лише сам абін , а й обшив дверей ліфта на 1-м та 2-м поверхах.
Інший випадо стався неділю о 16.46 вже Подільсь ом районі.

Завдя и швид ом реа ванню бійців 7-ї пожежно-рят вальної части-
ни, я і не дали розповсюдитись пожежі, вдалося ни н ти вели о о
лиха. Лі від вали пожеж о 17.13. Я з’яс валося, в машинном при-
міщенні ліфта сталося орот е зам нення еле тропроводів моторі

Співробітництво між Києвом
та Краковом посилять
Столиця України перейматиме у польського міста досвід розвитку
туризму та муніципальної міліції
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Днями Києві відб лися
Дні Кра ова, при рочені
двадцятиліттю побратим-
сь их відносин між двома
містами. До столиці У ра-
їни завітала деле ація з
польсь о о міста, часни и
я ої відвідали низ ль-
т рних подій. З стрілися
польсь і деле ати і з оло-
вою КМДА Оле сандром
Поповим та домовилися
про посилення співпраці
сфері т ризм та створен-
ня м ніципальної міліції.

Особливо цікавим для Києва може

стати досвід Кракова у розвитку ту�

ризму та презентації свого міста. Про

це на офіційній зустрічі з польською

делегацією у приміщенні столичної

держадміністрації зазначив голова

КМДА Олександр Попов. “Ми від�

слідковуємо тенденції, що пов’язані з

розвитком Кракова, і знаємо, який

серйозний крок ви зробили щодо

розвитку туризму. У Києві ми багато

втрачаємо через те, що у цій галузі не�

має системної роботи. Однак остан�

нім часом ми прискорили цю роботу,

і вже наступного року плануємо за�

пустити проект з організації турис�

тичного простору в “старому місті” та

з задоволенням вивчимо ваш досвід у

цьому питанні”,— зазначив Олек�

сандр Попов.

Наші польські колеги своїм досві�

дом діляться охоче. Так, віце�мер з

питань культури Кракова Магдалена

Срока зазначила, ще десять років то�

му, коли створювалась концепція

розвитку міста, основними пріорите�

тами були визначені культура та ту�

ризм. Вона відмітила, що у Кракові

туристичний рух активно почав роз�

виватися після вступу до Європей�

ського Союзу та приєднання до

Шенгенської зони. Тож пані Срока

запевнила, що польське місто буде й

надалі підтримувати євроінтеграційні

прагнення України.

Стратегія розвитку туризму Крако�

ва базується на двох основних ки�

тах — доступності до об’єктів культур�

ної спадщини (сюди входить не лише

захист культурних пам’яток, а й ство�

рення розширеної транспортної ме�

режі, готельної інфраструктури) та

якості надання послуг. Як відмітила

Магдалена Срока, це вже принесло

значні результати: на сьогодні 60 % ту�

ристів приїжджають до міста за реко�

мендацією родичів чи знайомих, які

вже оглянули його визначні місця.

Активно розвивають посадовці Кра�

кова й бізнес та паломницький ту�

ризм. У цьому вбачають і перспективу

подальшого поступу столиці України.

“Київ має значну перспективу що�

до потужного розвитку бізнес�туриз�

му і в цьому аспекті може стати схід�

ною брамою Європи. Ми готові діли�

тися власним досвідом у цьому пи�

танні. Хочу наголосити, що ми дуже

цінуємо добрі стосунки з Києвом і

вдячні за можливість презентувати

краківську культуру в українській

столиці. Однак переконана, що наші

міста можуть успішно співпрацювати

й в інших сферах, зокрема ІТ�техно�

логіях, освітньому та медичному на�

прямках”,— зазначила пані Срока.

Аби ретельно вивчити досвід Кра�

кова у туристичній галузі, а також у

сфері маркетингу міста, на стажуван�

ня до Польщі буде відряджено деле�

гацію київських фахівців. Окрім ін�

шого, вони ознайомляться із прин�

ципами роботи “Міської гвардії” —

краківської версії муніципальної мі�

ліції, яка вже понад 23 роки допома�

гає офіційним правоохоронцям за�

безпечувати громадський порядок.

Особливо опікуються “гвардійці” ту�

ристами, а також дбають про чистоту

на вулицях міста.

Окрім того, у рамках Днів Крако�

ва, які тривали у Києві з 19 до 22 ве�

ресня, офіційна делегація на чолі з

віце�мером міста Краків з питань

культури та просування міста Магда�

леною Срокою відвідала столичну

гімназію № 48 з поглибленим ви�

вченням польської мови. В Управ�

лінні охорони культурної спадщини

пройшло спільне засідання круглого

столу. А у Київському академічному

Молодому театрі відбувся концерт

гурту Йоанни Словінської. В суботу

21 вересня у Київському муніципаль�

ному академічному театрі опери та

балету для дітей та юнацтва пройшов

концерт камерного оркестру “Capella

Cracoviensis”

На Троєщині побудують 
"Київську бізнес�гавань"
Потужний промисловий вузол вирішить проблему з робочими 
місцями в лівобережній частині столиці
Наталка МИКОЛАЄНКО
“Хрещатик”

Триває серія з стрічей олови КМДА
Оле сандра Попова з меш анцями
різних районів міста, під час я их
об оворюють найбільш наболілі пи-
тання та ш ають он ретних шляхів
їхньо о розв’язання. Днями очільни
міста поспіл вався з меш анцями
Троєщини. Кияни в отре а цент ва-
ли на а т альності вирішення транс-
портних питань лівобережної части-
ни міста й житлово- ом нальної
сфери.

Побудова метрополітену на Троєщину та потреба

створення нових робочих місць — із цих питань

традиційно починаються зустрічі керівників міста

із громадою Деснянського району, адже саме ці два

питання не вдається вирішити впродовж багатьох

років. 2014�й може стати переломним, адже уже не�

забаром почнеться будівництво 4�ї гілки підземки

та потужного промислового вузла — “Київська біз�

нес�гавань”.

“На площі понад 270 гектарів ми зможемо роз�

містити десятки промислових підприємств. Це

вкрай важливо, бо саме Троєщина, будуючи велику

кількість житла, відстає від інших районів за роз�

витком інфраструктури та у створенні робочих

місць. Відтак велика кількість мешканців масиву

змушена шукати роботу на правому березі Дніпра,

що, звичайно, завдає незручностей”,— наголосив

Олександр Попов.

Він підкреслив, що йдеться передусім про ство�

рення високооплачуваних робочих місць з висо�

ким рівнем соціального захисту, оскільки на тери�

торії “Київської бізнес�гавані” будуть розташовані

підприємства, що працюватимуть за сучасними

технологіями та з використанням інноваційних

підходів.

“Наразі у нас є не лише опрацьований план, а й

потенційні партнери, які готові інвестувати і пра�

цювати в рамках цього проекту. Ми закінчуємо

етап підготовки проекту, і наступний рік стане

стартовим для його втілення у життя. Перекона�

ний, до кінця 2014 року ми побачимо не лише па�

пери, але й фундаменти нових підприємств”,—

розповів очільник КМДА.

Як повідомив заступник директора Департамен�

ту економіки та інвестицій КМДА Роман Качур,

будівництво нового промислового центру буде

здійснюватися у кілька етапів, і уже зараз є чимало

вітчизняних підприємств, які готові розміщувати

там свої потужності. Зокрема медична, харчова

промисловість, є пропозиції від фірм, які спеціалі�

зуються на зберіганні плодоовочевої продукції, пе�

реробці риби, а також виробництві меблів. За попе�

редніми підрахунками фахівців, лише на першому

етапі реалізації цього проекту можна буде створити

майже 50 тисяч робочих місць.

До речі, голова Деснянської РДА Станіслав Про�

копенко запропонував, аби найближчим часом че�

рез центри зайнятості почали готувати спеціалістів,

які будуть потрібні на різних виробництвах, та на�

давати пріоритет у працевлаштуванні саме меш�

канцям Троєщини та Лівого берега.

Також Олександр Попов особисто оглянув кіль�

ка будинків на вулиці Маяковського, де було відре�

монтовано дахи. За словами директора КП “Ди�

рекція з утримання та обслуговування житлового

фонду Деснянської РДА” Світлани Козловської, це

перші два будинки у Деснянському районі, а може

й у місті, де було полагоджено покрівлі за рахунок

коштів, які надійшли від провайдерів. “Вибрали

багатоповерхівки по проспекту Маяковського, 20�а

та 20�б, бо відколи їх збудували (а це 1983�й), там не

робили капітального ремонту. Але перш ніж при�

ступати до нього, необхідно було відремонтувати

дахи”,— пояснила Світлана Козловська.

Крім того, під час зустрічі із головою КМДА дес�

нянці цікавилися і особливостями впровадження

таких важливих соціальних проектів, як “Картка

киянина”, пільговим медичним страхуванням че�

рез Муніципальну лікарняну касу, а також елек�

тронним записом до дитячих садків. Олександр

Попов закликав киян активніше долучатися до

міських ініціатив.

Нагадаємо, голова КМДА започаткував практи�

ку регулярних зустрічей з мешканцями районів

Києва з метою обговорення проектів бюджету та

програми економічного та соціального розвитку

міста на 2014 рік. Аналогічні зустрічі уже відбулися

на Борщагівці (Святошинський район), Осокорках

(Дарницький район) та ДВРЗ (Дніпровський).

Очільник КМДА продовжить традицію зустрічей

з мешканцями міста, адже лише безпосередня роз�

мова дозволяє виявити найбільш проблемні питан�

ня, вирішення яких передбачено ініціативами Пре�

зидента України щодо створення якісних умов

життя громадян

Під час візит до Деснянсь о о район олова КМДА Оле сандр Попов ознайомився з прое том б дівництва
на Троєщині пот жно о промислово о в зла - "Київсь а бізнес- авань"

Аби ретельно вивчити
досвід Кракова 

у туристичній галузі, 
а також у сфері

маркетингу міста, на
стажування до Польщі

буде відряджено
делегацію київських

фахівців

Під час з стрічі олова КМДА Оле сандр Попов і віце-мер з питань льт ри
Кра ова Ма далена Сро а домовилися про посилення співпраці сфері т ризм
та створення м ніципальної міліції
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Вадим ПОНЬКА
спеціально для “Хрещатика”

В Оболонсь ом районі столиці
з’явився ще один впоряд ований
зелений точо . Йо о облашт вали
на проспе ті Героїв Сталін рада,
16- і назвали “Флоренція”. Вся
омпозиція е оло ічної зони ви она-
на південном стилі. Ре онстр -
ція в лючала оновлення землі, фар-
б вання, ремонт та замін лаво ,
ви ладення фемово о мощення,
встановлення ампельно о озеленен-
ня та нанесення панно на стіни б -
дин ів та приле лих спор д. Крім
цьо о, з’явилися онтейнери роз-
дільно о збор сміття.

Роботи розпочалися навесні та тривали майже

півроку. Ними займалися працівники ЖЕКу

№ 504 комунального підприємства “Житлосер"

віс” за дорученням голови Оболонської рай"

держадміністрації. Комунальникам вдалося

створити по"справжньому італійську атмосферу

на прибудинковій ділянці.

Ця екологічна зона є особливою і вважається

однією із кращих у районі. Основна робота вико"

нана до Дня Незалежності, але минулого тижня

ще лунали фінальні акорди — досаджували ка"

тальпи. Ця південна рослина стала тутешньою

особливістю. Найменування новоствореного зе"

леного куточка не випадкове. Флоренція — це не

тільки місто"побратим Києва, а й квіткова сто"

лиця.

Територія, яка була до цього, не відповідала

районним нормам і тому вимагала оновлення.

Окрім висадження нових дерев та кущів, викла"

ли також фемове мощення. Працівники Київе"

нерго, у свою чергу, пофарбували стіну будівлі

електроживлення, яка мала зовсім не презента"

бельний вигляд. Далі естафету взяли мешканці,

які допомагали жеківцям наносити панно на сті"

ни житлових будинків. Фемову клумбу оформи"

ли у вигляді ірису — символу Флоренції. Також

на цій території встановили контейнери для вто"

ринної сировини, тим самим запровадивши тут

роздільний збір сміття. Крім цього, зроблене ам"

пельне озеленення і повністю відремонтовані

стовпи освітлення. Це не єдине, що найбільше

привертає увагу. До ділянки належить ще й бю"

вет, який розміщується тут вже 10 років. Його та"

кож реконструйовано у південному стилі. По

всьому периметру відновлено та пофарбовано

лави для сидіння, а навпроти розмістили Італій"

ський прапор.

Цікаво, що по сусідству є спортивний ком"

плекс, і його власники, споглядаючи на рекон"

струкцію, теж внесли свої “п’ять копійок”. Так,

вони зробили ремонт свого майна і пофарбували

його у ту ж саму кольорову гаму, що й “Флорен"

ція”.

“Ми просимо у міста допомоги із заміною ди"

тячого майданчика, що розташований поряд, на

новий із сучасними будівлями, саме тоді у нас

буде завершена вся композиція”,— сказав за"

ступник голови Оболонської РДА Станіслав

Москалевський, який теж брав участь у висадці

катальп. Він додав, що екологічна зона є осо"

бливим місцем у порівнянні із парком чи скве"

ром, бо вона розміщується всередині мікро"

району, а отже, жителям, особливо мамам з

дітьми, не потрібно для прогулянки та відпо"

чинку покидати межі своєї прибудинкової тери"

торії. Також розповів, що роботи з облаштуван"

ням подібних місць будуть продовжуватися.

Пан Москалевський додав, що до кінця цього

року в районі планується створити ще 9 подіб"

них зон.

Жителі люблять тут відпочивати. “Завжди бага"

то людей, деякі навіть приходять із сусідніх бу"

динків,— повідомила оболончанка пані Лариса.—

Спочатку був невеличкий квітник, та поступово

почали привозити землю, робити клумби та виса"

джувати рослини, дехто із сусідів допомагав кому"

нальникам у цьому, і місцина стала змінюватися

на очах”.

Директор комунального підприємства “При"

озерне” Тамара Сонюк розповіла: “Нам хочеться

зробити комфорт для людей, тому всі наші пра"

цівники із задоволенням обслуговують цю ділян"

ку”. Вона додала, що було багато випадків, коли

ініціатива допомогти надходила безпосередньо

від місцевих мешканців. “Тож, якщо є бажання

збагатити “Флоренцію” власними саджанцями

дерев, квітів та іншими рослинами — будь лас"

ка”,— зазначила Тамара Сонюк

Презенти для дарницьких школярів
Роксолана АНДРУЩЕНКО
спеціально для “Хрещатика”

В сіх ш олах розпочався новий
навчальний рі . Прол нав пер-
ший дзвони — йо о від олос
залишається наших серцях на
все життя. Особливим і пам’ят-
ним це свято б ло спеціалізо-
ваній за альноосвітній ш олі
№ 274 — одній із найстаріших
ш іл Дарниць о о район сто-
лиці.

На шкільному подвір’ї в першому ряду

ошатно вбрані, із квітами та іграшками для

старшокласників вишикувались першачки.

Цього року їх у школу прийшло 92! На об"

личчях “новобранців” сяють посмішки.

Хоча дехто... солодко позіхає: не звикли ще

до раннього підйому. А от хто хвилюється

тут — то це батьки малечі. Сьогодні вони

передають своїх чад до рук учительки, яка

відтепер стане для них другою мамою. Та

причин для занепокоєння немає — дітвора

в надійних руках. У школі № 274 працюють

справжні професіонали, віддані своїй

справі.

Святкову лінійку відкрила директор школи

Любов Петрівна Шибук. Уже 25"й раз по"

спіль, та все одно хвилюється. Зрештою, так

щоразу. Школа для неї немов рідний дім. За

чверть століття, скільки виповнюється школі

в цьому році, заклад випустив у світ 3 142

юних громадянина. 37 із них — із золотими

медалями.

Приємно, що до початку навчального ро"

ку класи, де школярики набиратимуться

знань, умеблювали новими партами та

стільцями. Такий подарунок школі й учням

зробив народний депутат України Олег

Шаблатович. Присутній на святі член Гро"

мадської ради при Дарницькій РДА Олек"

сандр Жигун передав цінний подарунок

школі від депутата та привітав школярів,

батьків і вчителів з початком нового на"

вчального року. Він зазначив: “Дуже важли"

во, щоб наші діти росли розумними та здо"

ровими, адже вони — наша надія, і саме від

них залежить майбутнє нашої держави”.

Святкового настрою додав гостям свята

шкільний хореографічний ансамбль “Кра"

їна танців” під керівництвом Тетяни Капа"

цин. Присутні зустріли танцюристів бур"

хливими оплесками. Варто зазначити, що

ансамбль брав участь у міжнародному кон"

курсі Танців народів світу, де посів почесне

3"тє місце.

В школі також ведуться і спортивні поза"

класні заняття. Вихованці спортивної секції

карате “Сьогун”, під керівництвом Артема

Воха, також порадували своїм виступом.

По завершенню святкової програми пер"

шачки попрямували на своє перше заняття.

На них чекало знайомство з учителькою,

правилами поведінки, перші завдання. А за

дверима — збентежені матусі й татусі. В очі"

куванні закінчення уроку, щоб запитати

свою малечу: “Ну як ти? Не зголоднів? Як

учителька, сподобалась?”. Вони поки що не

знають, що дітлахи у захваті і вже в очіку"

ванні завтрашніх занять!

Так, навчання — це щоденна праця,

контрольні й домашні завдання. Але та"

кож це й великі та малі досягнення, заслу"

жені перемоги та захоплюючі шкільні

пригоди

Спеціалізованій школі № 274 подарували нові парти та стільці

Деснянці вшанували учасників 
партизанського руху
Днями олова Деснянсь ої райдержадміністрації Станіслав Про о-

пен о, ветерани, часни и партизансь о о р х , представни и ромад-
сь ості та чні 23-ї ш оли по лали віти до мо или омандира Київ-
сь о о партизансь о о з’єднання Івана Хитричен а селищі Би івня.
Партизансь діяльність Іван Хитричен о розпочав р дні 1941 ро ,
ор аніз вавши партизансь ий за ін на Житомирщині, пізніше очолив
Київсь е партизансь е з’єднання ім. Хр щова. Учасни и зібрання хви-
линою мовчання вшан вали пам’ять про партизансь о о ватаж а та
тих, хто за перемо над фашистсь ими за арбни ами віддав своє
життя. “Ба ато час мин ло з тих пір, я завершилась найстрашніша та
найжорсто іша війна за визволення нашої Бать івщини від німець о-
фашистсь их за арбни ів. Але с іль и б ро ів не пройшло, наш святий
обов’язо — знати і пам’ятати сторін и мин ло о, пам’ятати, я ою до-
ро ою ціною дісталася раїнсь ом народ перемо а над воро ом”,—
відзначив Станіслав Про опен о. Та ож члени ромадсь ої ор анізації
олишніх партизанів та підпільни ів Деснянсь о о район взяли часть
в рочистих заходах, я і пройшли пар “Партизансь ої слави”. Та-
ож для ветеранів ВВВ б ло ор анізовано поминальний обід

Оболонський район активно готується до зими
З метою мобілізації та оординації дій сіх підрозділів, я і забезпеч -

ють під отов до зими, в Оболонсь ом районі створено оперативний
місцевий штаб, я ий очолює заст пни олови Оболонсь ої РДА Стані-
слав Мос алевсь ий. Та , на чер овом засіданні штаб ерівни и під-
розділів прозвіт вали щодо проведеної роботи з під отов и район до
опалювально о сезон . Станом на 16 вересня, за інформацією ПАТ
“Київенер о”, до роботи в осінньо-зимовий період під отовлено 175
бойлерних та 16 отелень, проведено ідравлічні випроб вання тепло-
мереж. Нині підрозділами ПАТ “Київенер о” проводиться заміна ма іс-
трально о тр бопровод від теплової амери № 639 до теплової аме-
ри № 639/15 на в л. Попова. До речі, об’є ти районно о осподарства
забезпеч ються теплоносієм від ТЕЦ-6 та від станції теплозабезпечен-
ня № 2 через ба ато ілометров мереж ма істральних тр бопроводів,
180 теплових п н тів, 18 отелень та від них через розподільчі мережі
до житлових б дин ів. До е спл атації в зимовий період в Оболонсь о-
м районі от ється 1 728 споживачів, з них 818 житлових б дин ів, 41
лі вальний за лад (з них 9 — в оперативном правлінні РДА), 126 за-
ладів освіти (109 — в оперативном правлінні РДА), 743 адмінб дів-
лі. До е спл атації в зимових мовах на 100 % під отовлені за лади
охорони здоров’я, освіти та житловий фонд. Усі вн трішньоб дин ові
системи ( рім 30-ти житлових б дин ів, де проводиться ре онстр ція
зовнішніх тепломереж), заповнені мережною водою. Та ож на ви о-
нання численних звернень меш анців, дор чень місь о о та районно о
штабів з під отов и осподарства до осінньо-зимово о період 2013-
2014 ро ів 17 вересня ПАТ “Київобл аз” відновив азопостачання о-
тельні на в л. Дніпроводсь ій, 1-а та забезпечив посл ою з арячо о
водопостачання меш анців 21- о житлово о б дин ЖЕК-515 КП
“Житлосервіс К ренів а”

Для дарничан запрацював Центр підтримки
сім’ї та дітей
У рам ах реалізації соціальних ініціатив Президента У раїни Ві тора

Ян овича “Діти — майб тнє У раїни”, за підтрим и Дарниць ої РДА,
Міжнародної ромадсь ої не рядової бла одійної ор анізації Адвенти-
сь е А ентство допомо и та розвит (ADRA — Adventist Development
and Relief Agency), за адресою: в л. Р ден о, 3, запрацював “Центр
підтрим и сім’ї та дітей”. Президент МГО Ві тор Алє сєєн о зазначив,
що стос н и між бать ами й дітьми, проблеми сирітства, підтрим а ро-
боти інтернатів для дітей-сиріт, завжди б ли основою роботи А ент-
ства, і том від риття центр є зна овою подією в житті Дарниць о о
район . “Від риття центр та йо о ф н ціон вання б де сприяти об’єд-
нанню з силь ор анів влади, ромадсь их та релі ійних ор анізацій
справі надання соціальної допомо и сім’ям, я і опинились с ладних
життєвих обставинах, дітям-сиротам та іншим ате оріям неповноліт-
ніх”,— зазначив в. о. олови Дарниць ої РДА Василь Дзюба

У Святошині контролюють стан зливоприймачів
Шляхово-е пл атаційне правління (ШЕУ) Святошинсь о о район сте-

жить за станом зливоприймачів, аби ни н ти підтоплень територій під
час дощів. Відзначимо, площа балансової в лично-дорожньої мережі та
трот арів, що знаходиться на триманні ШЕУ, становить 2 770,3 тис. в.
м. В том числі 193 в лиці та пров л и за альномісь о о, районно о та
місцево о значення — за альною протяжністю 168,8 м. Крім цьо о, ШЕУ
трим є 92,2 м підземних інженерних мереж дощової аналізації, на я их
розташовані 3 150 зливоприймальних та 1 455 о лядових олодязів. З о -
ляд на метео мови, районі проведено о ляд та прочищення зливоприй-
мальних решіто . Особлива ва а приділяється місцям можливо о підтоп-
лення, я і визначено в спеціальній пам’ятці. Для оперативно о забезпе-
чення дост п працівни ів ШЕУ до зливоприймачів під час дощів та сні о-
таяння б ло впроваджено нанесення позначо місць розташ вання зли-
воприймальних олодязів (решіто ) на опорах в личних онта тних мереж
в іль ості 1 380 шт . Тож нині, не дивлячись на несприятлив дощов по-
од , я а триває де іль а тижнів, значних підтоплень на території район
не вини ало. Ло альні незначні підтоплення вздовж бордюрно о аменю,
зо рема на розі б льв. Кольцова— просп. Л. К рбаса, в л. Чистя івсь а—
просп. Перемо и тощо, б ли спричинені листопадом та змиттям трави і
піс з л мб, зелених зон (це спричиняє механічне за риття решіто ).
Проте завдя и оперативном реа ванню працівни ами дільниці по три-
мання ідротехнічних спор д КПШЕУ район проводиться постійний моні-
торин проблемних місць та своєчасне прочищення зливоприймальних
решіто . У зв’яз з тим, що працівни ами вищезазначеної дільниці перед
настанням осінньої не оди б ло додат ово о лян то та, за необхідністю,
прочищено підземн мереж дощової аналізації

Новини районів

До почат навчально о ро ласи, де ш оляри и набиратим ться знань, меблювали новими
партами та стільцями

Італійський куточок столиці
Біля будинку 16�г, що на проспекті Героїв Сталінграда, 
завершилася робота по створенню зеленої території під назвою
"Флоренція"

Олена ДМИТРІЄВА
“Хрещатик”

28 вересня відзначається
95-річчя від дня наро-
дження відомо о раїн-
сь о о педа о а, вчено о,
письменни а Василя С хо-
млинсь о о. Ідеї визнач-
но о раїнця продовж -
ють хвилювати освітянсь
спільнот не лише в нашій
державі, а й дале о за її
межами. Адже в йо о
спадщині є не тіль и орі-
єнтир для розвит осо-
бистості, а й одвічні цін-
ності, я і за ли ають пе-
да о ів любити та поважа-
ти дитин . Том вчителі,
на овці сьо о світ й на-
ма аються сьо одні ви о-
ристов вати своїй роботі
з дітьми творчі напрацю-
вання Василя С хомлин-
сь о о.

З нагоди ювілейної дати у Київ"

ському міському будинку вчителя

відбулося урочисте зібрання, підго"

товлене Українською асоціацією

імені Василя Сухомлинського. На

захід завітала наукова еліта України:

академіки НАПН України, керівни"

ки наукових установ і вищих на"

вчальних закладів, очільники регіо"

нальних освітніх систем та дослід"

ники спадщини видатного педагога.

У рамках урочистостей відбулося

відкриття тематичної виставки

“Життя, педагогічна спадщина 

В. О. Сухомлинського” та “Хроно"

логія Всеукраїнських педагогічних

читань “В. О. Сухомлинський у діа"

лозі із сучасністю (1993"2013 рр.)”.

“Головна ідея, яку ми хочемо вті"

лити в життя, з якою працюють і

навчаються майбутні вчителі і ди"

ректори шкіл — любов до дитини.

Це те, що є невичерпним для кож"

ного освітянина, це те, що є голов"

ним. Ми повинні любити дитину, а

люблячи дитину, ми реалізовуємо

не тільки новітні освітні технології,

але й втілюємо в життя все те, що

нам пропонує життя і цей час”,—

зазначила директор департаменту

освіти і науки Київської облдерж"

адміністрації, доктор педагогічних

наук Наталія Клокар.

У свою чергу, президент НАПН

України Василь Кремень також на"

голосив на тому, що Василь Сухо"

млинський залишається одним із

світочів української педагогіки.

“Нагадаю, що Сухомлинський жив у

складний час, коли в країні був го"

лодомор, потім — війна і відбудова

після війни. Видатний педагог зали"

шив після себе доволі багато

праць — 48 монографій, понад 600

статей, 1 500 оповідань і казок для

дітей. Його книги виходили і вихо"

дять масовими тиражами у багатьох

країнах світу: Росії, Німеччині, Япо"

нії, США, Канаді, Китаї та в інших.

Він став визнаним класиком педаго"

гіки 20 ст.”,— сказав пан Кремень.

Постать Василя Сухомлинсько"

го — дороговказ для української і

світової педагогіки, переконана го"

лова парламентського комітету з

питань науки і освіти Лілія Грине"

вич. Його вчення надзвичайно ак"

туальне сьогодні, коли фактологіч"

ні знання завдяки інформаційним

технологіям швидко примножую"

ться і зростає потреба у вмінні ана"

лізувати і оцінювати їх через систе"

му цінностей.

Директор Департаменту освіти і

науки, молоді та спорту КМДА

Оксана Добровольська зі свого бо"

ку зазначила, що для неї, як для

практика і науковця, Василь Сухо"

млинський — пам’ять і реалізація

всіх тих проектів на тому терені, у

тій системі, де вона працює. “За

словами Василя Сухомлинського,

кожна дитина з першого класу по"

винна побачити плоди своєї робо"

ти. Тому на сьогодні ми повинні на"

вчити дитину елементарної етики,

навчити любити працю. Нам по"

трібно думати про майбутнє, про

розвиток особистості дитини, бо ми

віддаємо своє серце дітям”,— під"

креслила пані Добровольська.

Зі словами великої вдячності до

присутніх у залі звернулася Ольга

Сухомлинська, академік НАПН

України — донька славетного педа"

гога. У своїй доповіді вона розпові"

ла присутнім про педагогічний про"

ект на базі рідної Павлиської школи

імені В. О. Сухомлинського, який із

місцевого рівня виріс до світового.

Нагадаємо, Верховна Рада поста"

новила урочисто відзначити на дер"

жавному рівні 95"річчя від дня на"

родження Василя Олександровича

Сухомлинського

Серце віддаю дітям...
Україна святкує 95�у річницю від дня народження видатного 
педагога Василя Сухомлинського

Біля б дин 16- , що на проспе ті Героїв Сталін рада, завершилася робота по створенню зеленої території
під назвою "Флоренція"
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Твори Шевченка 
очима дітей
Мистецькі роботи демонструють у Національному музеї Кобзаря

Усього в мистецькій акції взяло участь понад дві тисячі дітей, які зма�

галися у трьох номінаціях — образотворче мистецтво, каліграфія та чи�

тання творів поета. Музей отримав близько тисячі малюнків, понад 200

відеофайлів з декламуванням творів Шевченка, кілька десятків калігра�

фічно написаних творів. Обрати переможців було складно, журі визначи�

ло 35 лауреатів конкурсу.

Кращі дитячі малюнки можна побачити у Національному музеї Тараса

Шевченка. “Ми хочемо показати всім рівень і якість робіт. Можливо, для

когось ця виставка стане своєрідною “путівкою в життя”, з’явиться сти�

мул для творчого розвитку”,— говорить генеральний директор Націо�

нального музею Тараса Шевченка Дмитро Стус. “Ця робота є дуже важ�

ливою для Малої академії наук, яка постійно підтримує та працює з обда�

рованими дітьми", — зазначив президент Малої академії наук Станіслав

Довгий. За його словами, МАН спільно з музеєм працює над проектом

електронного порталу, присвяченого Тарасу Шевченку, який зробить йо�

го спадщину доступною для всіх у мережі Інтернет.

За підтримки Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна” троє

учасників акції отримають унікальну можливість відвідати Москву із ви�

ставкою власних робіт і провести майстер�клас в Українському центрі ро�

сійської столиці.

Кращі дитячі роботи планується використати і для створення відеоро�

ликів соціальної реклами на шевченківську тематику, в яких читці з різ�

них регіонів країни, також відібрані у ході конкурсу, прочитають поезію

Тараса Шевченка. Ролики показуватимуть на телебаченні та в Інтернеті.

На дитячих малюнках “оживають” герої Шевченкових творів та поста�

ють українські пейзажі і села. Є тут і графіка, і акварель, і малюнки олів�

цями. Цікаву вітражну техніку використала Ліза Терещенко з села Сенча.

Недитячий сум простежується у темному циклі робіт “Причинна” Дмит�

ра Артьомкіна з Дніпропетровська. “Було важко передати характер самої

музи, на що вона надихає поета, — розповіла одна з переможниць, автор

малюнку “Муза” Катерина Форощук з міста Гола Пристань.— Мені подо�

баються абстрактні малюнки і графіка тушшю, тому обрала саме цю тех�

ніку”.

Як завершальний етап, до 200�річчя Тараса Шевченка вийдуть ексклю�

зивні видання. “Це книжки ручної роботи, які зроблять самі діти�пере�

можці — каліграфи і художники,— розповіла керівник проектів видав�

ництва LAURUS Галина Любчич.— Видання, що створюються в єдиному

екземплярі, будуть подаровані видатним людям, які мають відношення

до творчості Шевченка або до України. Також на базі книжок буде ство�

рений каталог з фотографіями і відомостями про дітей�авторів”.

За словами генерального директора Національного музею Тараса Шев�

ченка Дмитра Стуса, мистецька акція “Мій Шевченко” запланована як

щорічна. “Сподіваємось, що вона допоможе комусь із дітей знайти себе в

майбутньому житті, реалізувати свої творчі мрії та здобути справедливе

визнання”,— підкреслив він

На дитячих малюн ах "оживають" ерої Шевчен ових творів, постають раїнсь і пейзажі і села

"Караван чудес" 
навідався 
у столицю
В Національному цирку 
презентували нову програму
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

Протя ом дво одинної вистави лядачів очі ють ілюзій-
ні шо іспансь их артистів, захоплюючі трю и повітря-
них імнастів, ні альний номер ращо о в світі жон ле-
ра. А та ож з стріч з е зотичними тваринами, серед
я их білий ти р, латиноамери ансь і нос хи та велетен-
сь і верблюди. Динамічна про рама, поб дована на ма-
ії і ча л нстві, демонстр є всю рас цир ово о мис-
тецтва.

Програма “Караван чудес” побудована в стилі бурлеск, показує творчі

знахідки цирку та розрахована на найвибагливішого глядача. “Цього разу

ми взяли ілюзійний атракціон з тваринами, популярний у Європі, це буде

справжнє шоу. Крім того, запросили молодого режисера, що допомогло

привнести нові сучасні нотки”,— запевнила генеральний директор Націо�

нального цирку України Людмила Шевченко.

Вперше в Києві презентують шоу “Магія і ілюзія” Єви Джулії Крісті, яке

існує вже понад 20 років. Іспанська ілюзіоністка разом зі своїми асистента�

ми змушує артистів на очах у глядачів зникати під накидками, а білого лева

і білого тигра (занесеного у світову Червону книгу!) з’являтися наче з нізвід�

ки. “З цією програмою ми об’їздили всю Європу, побували в Мексиці та

Гонконгу, сподіваємося на прихильність київського глядача”,— говорить

Єва Джулія.

Володар Кубка Лукаса, золотий призер всесвітнього конкурсу Міжнарод�

ної асоціації жонглерів в США (2006 року), кращий жонглер світу — укра�

їнець Артем Хоманько — покаже номер “Оригінальний жонглер”, який був

поставлений для Лас�Вегаса. Стоячи на ходулях майже в людський зріст, ар�

тист на лобі триматиме тоненьку трубку (діаметром до двох сантиметрів і

висотою півтора метра), на якій — скляний плоский диск. Протягом трюку

Артем одночасно відбиватиме диском волейбольний м’яч і жонглюватиме

п’ятьма булавами. Відтворюватимуть на манежі і старі традиції жанру

“Жонглери на конях”, де силу і мужність демонструватимуть справжні гуцу�

ли — вони жонглюватимуть, стоячи на конях.

Захоплюючі номери під куполом глядачам подарують повітряні гімнасти,

бронзові призери 36�го Міжнародного фестивалю в Монте�Карло, артисти

Галина та Алахверді Ісрафілови, а також фіналісти 5�го сезону “Україна має

талант” Анастасія Зоріна та Євгеній Абакумов. Унікальну гнучкість люд�

ського тіла у номері “Чоловічий каучук” продемонструє Сергій Іванов, а

майстри спорту зі спортивної гімнастики представлять одну з найважчих си�

лових комбінацій в цирку — “Акробати на російській палиці”.

До нового сезону підготували і цікавий номер з міфічними істотами, най�

давнішими божествами Греції — фавнами, які танцюватимуть на джамперах

вагою понад 9 кілограмів. А дітям неодмінно сподобаються тварини — дре�

сировані носухи, єнот, а також казковий караван із величними двогорбими

верблюдами під керівництвом Еріка Ісрафілова. Розважатиме дітей та дорос�

лих у програмі “Караван чудес” соло�килимний клоун Олексій Красних

Незаб тні емоції подар ють лядачам захоплюючі номери повітряних імнастів
під полом цир

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Понад 100 робіт талановитих дітей з сієї У раїни пред-
ставлено на виставці першої Все раїнсь ої мистець ої
а ції “Мій Шевчен о”. В малюн ах та алі рафії часни-
и по азали своє бачення творчості Кобзаря. Перемож-
ці а ції отримали можливість відвідати Мос в , а та ож
оформити е с люзивні ниж и до 200-річчя поета.

Cвяткові класичні сезони
Два столичних культурних центри музики відзначають ювілеї
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Національна філармонія Києві
від риває 150-й сезон, в я ом
обіцяє порад вати шан вальни-
ів вист пами провідних м зи-
антів. А Національна м зична
а адемія імені Чай овсь о о від-
свят є 100-річчя ранд-фести-
валем VIVAT ACADEMIA, я ий
триватиме впродовж трьох міся-
ців — з 20 вересня до 20 р д-
ня.

Відлік концертних сезонів у Національ�

ній філармонії розпочався 1863 року, коли

за ініціативи композитора Антона Рубінш�

тейна та великої княгині Олени Павлівни

було засновано Київське відділення Імпе�

раторського російського музичного това�

риства. На сцені виступали легенди музи�

ки: Ференц Ліст, брати Венявські та Мико�

ла Лисенко. Сам же будинок, де зараз зна�

ходиться Колонний зал імені Миколи Ли�

сенка, був побудований у 1881–82 роках за

проектом архітектора Ніколаєва як примі�

щення для Купецького зібрання. В ньому

проходили бали�маскаради, благодійні ло�

тереї, літературні і музичні вечори.

Ювілейний сезон Національна філармо�

нія України почала концертом Академіч�

ного симфонічного оркестру під керівниц�

твом лауреата Національної премії Шев�

ченка Миколи Дядюри. Колектив вітали зі

святом віце�прем’єр�міністр України Кос�

тянтин Грищенко, міністр культури Леонід

Новохатько та голова КМДА Олександр

Попов. “Саме тут починається музика на�

шого міста, душа Києва, таємниця його

неповторної харизми. Символічно, що

храм музики збудовано на священній зем�

лі, зовсім поруч з цим місцем і сам Київ

прийняв хрещення”,— підкреслив Олек�

сандр Попов, даруючи ікону покровителя

Києва Архістратига Михаїла. Отримала

філармонія й інші подарунки: ювілейну

монету вартістю п’ять гривень, марку та

конверт тиражем 0,5 мільйона примірни�

ків. А у фойє відкрилася фотовиставка, що

розповідає про її історію та сучасність.

Програма нового сезону розрахована на

шанувальників різної музики. На любите�

лів класичного репертуару вже у вересні

чекають концерти до 140�річчя Сергія Рах�

манінова та 50�річчя Київського камерно�

го оркестру. В програмі “Золоті сторінки

італійської музики” виступить джазовий

ансамбль La Venexiana (7 жовтня). Звуча�

тиме багато моноконцертів: виконувати�

муть Верді, Шопена, Скрябіна, Бетховена,

Бібіка (деякі твори звучатимуть уперше в

Україні та світі). З 28 вересня по 5 жовтня

триватиме XXIV Міжнародний фестиваль

“Київ Музик фест”. У грудні проходитиме

міжнародний фестиваль “Київ�2013” ра�

зом з конкурсом гітарної музики, а навес�

ні виступатиме старша група конкурсу

пам’яті Володимира Горовиця. Закриє се�

зон один з кращих піаністів світу, амери�

канець узбекистанського походження Ста�

ніслав Юденич.

Серед найближчих подій — авторський

вечір Мирослава Скорика (24 вересня) та

“Хіти ХХ століття” — усе від Клептона й

Веббера до Queen і The Beatles (25 верес�

ня).

Незабаром музична спільнота відзнача�

тиме 100�ліття Національної музичної ака�

демії. 3 листопада 100 років тому у Києві

була відкрита консерваторія. З нагоди юві�

лею відбудеться Міжнародний музичний

фестиваль VIVAT ACADEMIA. “У фести�

валі ми врахували всі нюанси і знаменні

дати, з якими пов’язана академія,— ко�

лишня Київська консерваторія,— розповів

ректор та голова оргкомітету фестивалю

Володимир Рожок.— Він відкрився 20 ве�

ресня концертом “Музична присвята Пет�

ру Чайковському”, а завершиться 20 груд�

ня “Присвятою Сергію Рахманінову”.

До участі у концертах запрошено видат�

них випускників і педагогів академії, а та�

кож зірок української і світової музичної

сцени, зокрема Дениса Мацуєва, Тараса

Штонду, Людмилу Кумановську, Людмилу

Монастирську, Анжеліну Швачку. У спеці�

альній серії “Видатна постать академії”

пройдуть заходи, присвячені 75�річчю Ми�

рослава Скорика, 80�річчю Анатолія Авді�

євського. Кульмінацією фестивалю стане

урочистий вечір у Національній опері з на�

годи 100�річчя академії (5 листопада). Та�

кож у програмі фестивалю — Міжнародний

музичний конкурс�фестиваль молодих пі�

аністів під керівництвом Дениса Мацуєва.

Він триватиме з 12 по 18 листопада та збе�

ре учасників з 15�ти країн світу

Вистав а робіт часни ів першої Все раїнсь ої мистець ої
а ції “Мій Шевчен о”
Коли: до 29 вересня, щодня з 10.00 до 18.00, останній четвер мі-

сяця — вхід без оштовний, остання п’ятниця місяця — санітарний
день
Де: Національний м зей Тараса Шевчен а, б льв. Т. Шевчен а, 12

“Караван ч дес”
Де: Національний цир У раїни, площа Перемо и, 2
Коли: до 21 р дня, пт, сб та нд
Вартість вит ів: 60–180 рн, дітям до 5 ро ів вхід без оштовно

без надання вільно о місця
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Хрещатик 24 вересня 2013 року



Про санацію водопровідних мереж Д=300, 400 мм 
на вул. Шевченка та вул. Леніна 

в мікрорайоні Жуляни
Розпорядження № 1457 від 22 серпня 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”, протоколу Постійної комісії з питань техногенно)екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17 червня 2013
року № 50 про технічний стан та умови подальшої експлуатації водогону в мікрорайоні Жуляни в Солом’янському районі, з метою
проведення робіт із санації водопровідних мереж Д=300, 400 мм на вул. Шевченка та вул. Леніна в мікрорайоні Жуляни, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити Публічне акціонерне товариство “Акціонерна компанія
“Київводоканал” (далі — ПАТ “АК “Київводоканал”) замовником розроб�
ки проектно�кошторисної документації та виконання робіт із санації
водопровідних мереж Д=300, 400 мм на вул. Шевченка та вул. Леніна
в мікрорайоні Жуляни.

2. ПАТ “АК “Київводоканал”:
2.1. Визначити генеральну проектну та генеральну підрядну органі�

зації для виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження,
в установленому порядку.

2.2. Забезпечити розробку проектно�кошторисної документації,
проведення її експертизи та затвердити в установленому порядку.

2.3. Забезпечити виконання робіт із санації водопровідних мереж
Д=300, 400 мм на вул. Шевченка та вул. Леніна в мікрорайоні Жуляни
відповідно до затвердженої в установленому порядку проектно�кошто�
рисної документації.

2.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку
виконання будівельних робіт.

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

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

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

2.8. Після завершення робіт відновити покриття проїзної частини за
типом існуючого на повну ширину проїзної частини по всій довжині
розриття, а тротуарів — за типом існуючого на ділянці, в межах роз�
риття та передати за актами на утримання комунальному підприємству

“Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та утриманню авто�
мобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району м. Києва”.

3. Під час укладання замовником договору підряду на виконання
робіт із санації водопровідних мереж Д=300, 400 мм на вул. Шевчен�
ка та вул. Леніна в мікрорайоні Жуляни передбачити умови щодо на�
дання підрядником гарантії якості виконання робіт та встановити га�
рантійні строки експлуатації об’єкта.

4. Взяти до відома, що все майно після завершення робіт на об’єкті, за�
значеному у пункті 1 цього розпорядження, зараховується до комунальної
власності територіальної громади міста Києва з подальшою передачею у
володіння та користування відповідним експлуатуючим організаціям.

5. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
забезпечити в установленому порядку зарахування майна до кому�
нальної власності територіальної громади міста Києва після завершен�
ня робіт на об’єкті, зазначеному у пункті 1 цього розпорядження.

6. Департаменту житлово�комунальної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) в установленому порядку подати до Департаменту економіки та ін�
вестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) пропозиції щодо включення до програм еко�
номічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік та наступні ро�
ки робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

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

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

Голова О. Попов

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

від 18 квітня 2013 року № 572 “Про заходи щодо організації сезонної 
дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві в 2013 році”

Розпорядження № 1453 від 22 серпня 2013 року
Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, наказу Міністерства зовнішніх економічних

зв’язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року № 369 “Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мере)
жі”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 1996 року за № 372/1397, ДСТУ 4303:2004 “Роздрібна та оптова торгів)
ля. Терміни та визначення понять”, ДСТУ 4281:2004 “Заклади ресторанного господарства. Класифікація”, рішень Київської міської
ради від 24 лютого 2011 року № 56/5443 “Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимча)
сових споруд торговельного, побутового, соціально)культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльно)
сті, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до де)
яких рішень Київської міської ради”, від 28 лютого 2013 року № 97/9154 “Про деякі питання розміщення тимчасових споруд торго)
вельного, побутового, соціально)культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Києві”, в ме)
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Доповнити пункт 3 розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18 квітня 2013
року № 572 “Про заходи щодо організації сезонної дрібнороздрібної тор�
говельної мережі в місті Києві в 2013 році” після слів “внесення змін до
деяких рішень Київської міської ради” словами такого змісту “, подання у
встановленому порядку суб’єктами господарювання відповідних заяв до
01 жовтня 2013 року та сплати пайової участі до 15 жовтня 2013 року”.

2. Затвердити зміни до адресного розміщення відкритих майданчиків
для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства,
затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 18 квітня 2013 року
№ 572, що додаються.

Голова О. Попов

Затверджено
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
22.08.2013 № 1453

Зміни до адресного розміщення, відкритих майданчиків для харчування 
біля стаціонарних закладів ресторанного господарства, затвердженого розпорядженням

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 18 квітня 2013 року № 572

1. Розділ “Голосіївський район” після позиції 129 доповнити новими позиціями 130�133 такого змісту:
130. вул. Горького, 176 ТОВ “КАФЕ�ТІНК” кафе “ТІНК” 96,0
131. вул. Горького, 48�А ТОВ “Київський Гамбрінус” пивний ресторан “Киевский 24,0

ГАМБРИНУС”
132. вул. Жилянська, 55 ТОВ “КАМОРА” кафе 50,0
133. вул. Саксаганського, 38 ТОВ “Мадомакс” кафе “Варенична Катюша” 42,0
2. Розділ “Дарницький район” після позиції 66 доповнити новими позиціями 67�68 такого змісту:
67. вул. Срібнокільська, 3�А ТОВ “Консул�партнер” кафе “Біцерія” 60,0
68. вул. Ревуцького, 2 ТОВ “Позняков” кафе “Хата рибака” 50,0
3. Розділ “Деснянський район” після позиції 29 доповнити новою позицією 30 такого змісту:
30. вул. Радунська, 5�А ФО�П Рябий О. С. кафе “Компас” 30,0
4. Розділ “Дніпровський район” після позиції 93 доповнити новими позиціями 94�98 такого змісту:
94. вул. Сосюри, З ФО�П Гончаренко Н. Г. кафе “Пітер” 30,0
95. Русанівська набережна, 10 ТОВ “Каре�Альянс” ресторан “Муракамі” 40,0
96. Русанівська набережна, 10 ТОВ “Каре�Альянс” кафе “Тарантіно” 120,0
97. просп. Броварський, 12�А ПП “Славута” кафе “Лагуна” 30,0
98. вул. Попудренка, 5�Б ФО�П Стасюк С.І. кафе “Капля” 10,0
5. Розділ “Оболонський район” після позиції 78 доповнити новими позиціями 79�80 такого змісту:
79. просп. Героїв Сталінграда, 24�А ФО�П Барадачова М. Е. кафе 20,0
80. просп. Героїв Сталінграда, 27 ФО�П Ключковська Ж. А. кафе “L’саfа” 40,0
6. Розділ “Печерський район” після позиції 152 доповнити новими позиціями 153�156 такого змісту:
153. вул. П. Орлика, 15 ФО�П Кравець Ю. О. кафе біля 20,0

“Будинку фізичної культури 
та спорту” ЦР ФСТ “Динамо” 15,0

154. вул. Щорса, 44 ТОВ “Сушия” ресторан “Сушия” 50,0
155. вул. Червоноармійська, 65 ТОВ “Азія Вок” кафе 80,0
156. вул. Шота Руставелі, 12 ТОВ “Фірма “Вікторія і К” ресторан "Набу" 45,0
7. Розділ "Подільський район" після позиції 90 доповнити новими позиціями 91� 92 такого змісту:
91. вул. Іллінська, 18 ТОВ "Модірес ЛТД" ресторан 105,0
92. узвіз Адріївський, 30Б ТОВ "Троя І" кафе 20,0
8. Розділ "Святошинський район" після позиції 43 доповнити новими позиціями 44�62 такого змісту:

44. вул. Коласа Якуба, 8 ФО�П Іскоростенська І.В. кафе "Бахус" 40,0
45. вул. Кричевського, 5 ФО�П Котовська Т.Ф. кафе 20,0
46. вул. Жолудєва, 4 ТОВ "Універсам № 12" кафетерій 20,0
47. вул. М.Ушакова, 12 ТОВ "Гід�авторитет" кафе 120,0
48. просп. Перемоги, 87�Б ТОВ "Каре�Альянс" кафе 90,0
49. просп. Перемоги, 148/1 ТОВ "КВО�Д" кафе 50,0
50. ріг вул. Чорнобильської та Уборевича ФО�П Болгаров Д.Г. кафе 22,0
51. просп. Перемоги, 89�А ТОВ "Альфа�Центавр" кафе "Тортила" 65,0 
52. просп. Курбаса Леся, 3�В ПП "Алса" кафе 20,0
53. вул. Коласа Якуба, 10 ФО�П Криваль І.Ф. ресторан "Венеція" 20,0
54. просп. Перемоги, 112 ТОВ "Пальміра�Схід" кафе "Печера" 193,0

55. просп. Перемоги, 148/1�А СТ "Ельзас" кафе 41,0
56. просп. Перемоги, 136 ТОВ "ОМС" кафе 60,0
57. просп. Перемоги, 114/2 ФО�П Коваль В.Д. 140,0 
58. вул. Картвелішвілі, 7/2 ПП "Хамелеон" кафе 50,0
59. вул. Коласа Якуба, 15 ПП "Каріма" кафе "Петра" 20,0
60. вул. Рубежівська, 43�А ФО�П Сінельник О.С. кафе 50,0
61. вул. Тулузи, 3�Б ФО�П Махоян А.Г. кафе "Вікторія" 80,0
62.вул. Стуса Василя ПП "КВО�Д" кафе "Апельсін" 10,0
9. Розділ "Солом'янський район" після позиції 70 доповнити новими позиціями 71�75 такого змісту:
71. вул. Виборзька, 49�А ФО�П Сікура О.А. кафе "Япошка" 10,0 
72. вул. Гарматна, 53�А ФО�П Блошенко С.А. кафе 20,0
73. вул. Ніжинська, 29�Є ФО�П Хатіб Ш.А. кафе "Linas"
74. просп. Повітрофлотський, 55 ТОВ "Магазин 626" кафетерій 55,0
75. бульв. Чоколівський, 22 ФО�П Шереметьєв О.Є. кафе 30,0
10.Розділ "Шевченківський район" після позиції 237 доповнити новими позиціями 238�241 такого змісту:
238. вул. Велика Житомирська, 20 � А ТОВ "РЕСТ МОН ГРУПП" ресторан "Монако" 30,0
239. бульв. Т.Шевченка, 1 ТОВ "БІР ГРУП" ресторан "Козловица.Чешская пивная" 15,0
240. вул. Лисенка, 4 ФО�П Поповецька К.І. кафе "Балерина" 16,4 
241. просп. Перемоги, 84�Б (парк "Нивки") ТОВ "Ресторан Тарас Бульба" ресторан "Тарас" 155,6

Заступник голови ) керівник апарату О.Пузанов

Про зміни у складі комісії 
з питань впорядкування розміщення та демонтажу тимчасових споруд 

на території міста Києва
Розпорядження № 1468 від 23 серпня 2013 року

Відповідно до статті 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статей 9, 39 Закону України “Про благоустрій на)
селених пунктів”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 ро)
ку № 1051/1051 “Про Правила благоустрою міста Києва”, у зв’язку з кадровими змінами та необхідністю розширення складу комісії
з питань впорядкування розміщення та демонтажу тимчасових споруд на території міста Києва:

1. Затвердити зміни до складу комісії з питань впорядкування розмі�
щення та демонтажу тимчасових споруд на території міста Києва, затвер�
дженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) від 14 червня 2013 року № 943,
виклавши його в новій редакції, що додається.

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

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
14 червня 2013 року № 943

(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

23.08.2013 № 1468 )

Склад
комісії з питань впорядкування розміщення та демонтажу

тимчасових споруд на території міста Києва

Голубов Станіслав Михайлович заступник директора Департаменту — начальник управління торгівлі та побуту Департаменту про�
мисловості та розвитку підприємництва, голова комісії

Дерев’яга Юрій Олексійович начальник штабу Головного управління МВС України в м. Києві, заступник голови комісії 
(за згодою)

Садовой Сергій Миколайович директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища, заступник
голови комісії

Солошенко В’ячеслав Володимирович директор комунального підприємства “Київблагоустрій”, секретар комісії
Авраменко Сергій Петрович заступник генерального директора з корпоративного управління ПАТ “Акціонерна компанія “Київ�

водоканал” (за згодою)
Броневицький Сергій Петрович начальник комунальної організації “Інститут Генерального плану м. Києва”
Грушко Віктор Валентинович депутат Київської міської ради (за згодою)
Давиденко Олексій Володимирович депутат Київської міської ради (за згодою)
Дейнега Ольга Петрівна перший заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
Дмитрук Юрій Павлович депутат Київської міської ради (за згодою)
Іващенко Анатолій Васильович заступник голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації
Іщук Олег Васильович заступник голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
Карандюк Сергій Вікторович начальник відділу організаційної служби управління громадської безпеки Головного управління

МВС України в м. Києві (за згодою)
Константинов Назар Петрович начальник управління захисту прав і свобод громадян та інтересів держави прокуратури міста Ки�

єва (за згодою)
Костюк Сергій Анатолійович депутат Київської міської ради (за згодою)
Ліщенко Олександр Васильович депутат Київської міської ради (за згодою)
Лозовий Василь Борисович заступник голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
Малихін Олександр Володимирович заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
Михайленко Вадим Олегович головний інспектор відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям Го�

ловного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в м. Києві (за згодою)
Медвєдев Ян Ігорович заступник начальника відділу контролю за благоустроєм Святошинської районної в місті Києві дер�

жавної адміністрації
Москалевський Станіслав Володимирович заступник голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
Наумко Віктор Миколайович депутат Київської міської ради (за згодою)
Пабат Олександр Вікторович депутат Київської міської ради (за згодою)
Порицький Микола Миколайович начальник управління будівництва, архітектури та землекористування Деснянської районної в міс�

ті Києві державної адміністрації
Птуха Сергій Михайлович перший заступник директора Департаменту земельних ресурсів
Риженко Юрій Миколайович перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
Роменський Сергій Якович перший заступник директора Департаменту — начальник управління контролю за благоустроєм

Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища
Самохін Олексій Юрійович директор комунального підприємства “Світоч” м. Києва
Стволов Віктор Леонідович заступник голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
Сумак Віктор Леонідович заступник начальника головного відділу економічної безпеки управління Служби безпеки України у

місті Києві (за згодою)
Філіппов Володимир Вікторович депутат Київської міської ради (за згодою)
Фоменко Олександр Валерійович генеральний директор ПАТ “Київенерго” (за згодою)
Шафаренко Жанна Юріївна депутат Київської міської ради (за згодою)
Яковчук Михайло Юрійович депутат Київської міської ради (за згодою)
Ярош Георгій Володимирович начальник відділу по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України в м. Києві (за згодою)

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов
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Про унесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 10 липня 2013 року № 1141 
“Про перезатвердження проекту “Реконструкція транспортної розв’язки 

на Поштовій площі м. Києва. 
(Коригування проекту. Перша черга будівництва)”

Розпорядження № 1496 від 30 серпня 2013 року
Відповідно до статті 22 Закону України “Про столицю України — місто)герой Київ”, враховуючи лист ДП “Укрдержбудексперти)

за” від 15 липня 2013 року № 31)339т, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. У заголовку та пункті 1 розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 липня 2013
року № 1141 “Про перезатвердження проекту “Реконструкція транспорт�
ної розв’язки на Поштовій площі м. Києва. (Коригування проекту. Перша
черга будівництва)” слова “Реконструкція транспортної розв’язки на По�
штовій площі м. Києва. (Коригування проекту. Перша черга будівництва)”
замінити словами “Реконструкція транспортної розв’язки на Поштовій

площі у Подільському районі м. Києва” (Коригування проекту. Перша чер�
га будівництва)”.

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

Голова О. Попов
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Про проведення осіннього місячника з благоустрою, озеленення 
та поліпшення санітарного стану міста у 2013 році

Розпорядження № 1612 від 12 вересня 2013 року
Відповідно до Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з

метою поліпшення рівня благоустрою, санітарного та технічного стану об’єктів міської інфраструктури, забезпечення готовності
міського господарства до експлуатації в осінньо)зимовий період 2013 — 2014 років, посилення відповідальності керівників житло)
во)комунальних служб районів та міста за виконанням обсягів робіт згідно з цільовими загальноміськими програмами, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Провести в місті Києві осінній місячник з благоустрою, озеленення
та поліпшення санітарного стану в період з 30 вересня до 31 жовтня 2013
року.

2. Утворити комісію з проведення осіннього місячника з благоустрою,
озеленення та поліпшення санітарного стану міста та затвердити її склад
(додаток 1).

3. Затвердити:
3.1. Порядок роботи комісії з проведення осіннього місячника з благо�

устрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста (додаток 2).
3.2. Планові показники районних в місті Києві державних адміністрацій

виконання заходів осіннього місячника з благоустрою, озеленення та по�
ліпшення санітарного стану міста Києва у 2013 році (додаток 3).

3.3. Планові показники департаментів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та комунальних
підприємств міста Києва з виконання заходів осіннього місячника з бла�
гоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста Києва у 2013
році (додаток 4).

4. Районним в місті Києві державним адміністраціям, керівникам під�
приємств, установ та організацій комунальних форм власності розробити
плани заходів щодо проведення осіннього місячника з благоустрою, озе�
ленення та поліпшення санітарного стану міста.

5. Районним в місті Києві державним адміністраціям:
5.1. До 30 вересня 2013 року утворити районні комісії з проведення

осіннього місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарно�
го стану районів і забезпечити виконання затверджених показників реалі�
зації заходів з благоустрою.

5.2. До участі у виконанні запланованих заходів осіннього місячника з
благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста залучи�
ти працівників підприємств, установ та організацій району, громадськість.

5.3. В період осіннього місячника з благоустрою провести на визначе�
ній території району (мікрорайон, парк, бульвар, вулиця, провулок тощо)
роботи з улаштування (відновлення) твердого покриття доріг і тротуарів,
озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення, розміщення садово�
паркових меблів, здійснити інші заходи, спрямовані на поліпшення техніч�
ного і санітарного стану території, покращення комфортності мешкання
жителів та гостей міста Києва.

5.4. Інформувати комісію з проведення осіннього місячника з благо�
устрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста про проведе�
ну роботу до 31 жовтня 2013 року через Департамент міського благоуст�
рою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та в період об’їз�
дів районів.

6. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) сприяти підприємствам, уста�
новам та організаціям всіх форм власності в організації та виконанні за�
ходів осіннього місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення сані�
тарного стану міста.

7. Покласти персональну відповідальність на керівників житлово�екс�
плуатаційних організацій всіх форм власності, а також керівників підпри�
ємств і організацій за проведення заходів для покращення благоустрою в
період проведення осіннього місячника з благоустрою.

8. ПАТ “Київенерго” до 30 вересня 2013 року надати до Департаменту
міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) графік відновлення благоустрою після проведення аварійних робіт на
інженерних мережах в районах міста на жовтень 2013 року.

9. КК “Київавтодор” визначити адресний перелік робіт з відновлення
твердого покриття доріг, тротуарів у районах міста на період осіннього
місячника з благоустрою і до 27 вересня 2013 року направити їх до Де�

партаменту міського благоустрою та збереження природного середови�
ща виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації).

10. ККО “Київзеленбуд” до 27 вересня 2013 року надати до Департа�
менту міського благоустрою та збереження природного середовища ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) план робіт на період осіннього місячника з благоустрою щодо
відновлення (ремонту) парків, скверів, газонів інших об’єктів зеленого
господарства.

11. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до 27
вересня 2013 року надати до Департаменту міського благоустрою та збе�
реження природного середовища виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) план робіт, визначених на
період осіннього місячника з благоустрою по санітарно�технічному від�
новленню зупинок громадського транспорту, маршрутних таксі станцій
метрополітену в районах міста.

12. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Депар�
таменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), Департаменту охорони здоров’я вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) забезпечити виконання планових показників відповідно до до�
датку 4 цього розпорядження.

13. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації), комунальним підприєм�
ствам міста Києва, районним в місті Києві державним адміністраціям що�
понеділка надавати до Департаменту міського благоустрою та збережен�
ня природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) оперативну інформацію та до
30 жовтня 2013 року подати зведений загальний звіт про виконання за�
планованих заходів, розроблених згідно з підпунктами 3.2, 3.3 цього роз�
порядження.

14. Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) розглянути звіти та загальні підсумки виконання
планових показників районних в місті Києві державних адміністрацій, Де�
партаментів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) і комунальних підприємств міста Києва та до 12
листопада 2013 року надати пропозиції щодо рейтингів районних в місті
Києві державних адміністрацій, комунальних підприємств міста Києва,
Департаментів виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) на розгляд комісії з проведення осіннього мі�
сячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міс�
та.

15. Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) до 28 листопада 2013 року підготувати розпоря�
дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) про підсумки проведення осіннього місячника з бла�
гоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста.

16. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згід�
но з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту
цього розпорядження у засобах масової інформації.

17. 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

Додаток 1 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
12.09.2013 № 1612

СКЛАД
комісії з проведення осіннього місячника з благоустрою, 

озеленення та поліпшення санітарного стану міста

Голубченко Анатолій Костянтинович перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова комісії
Роменський Сергій Якович перший заступник директора� начальник управління контролю за благоустроєм Департаменту місь�

кого благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації), заступник голови комісії

Рибалко Наталка Іванівна начальник відділу по роботі з районними державними адміністраціями комунального підприємства
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Київблагоуст�
рій”, секретар комісії

Баженов Володимир Вікторович заступник директора Департаменту житлово�комунальної інфраструктури виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бойченко Олег Клементійович перший заступник голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
Водовозов Євгеній Наумович заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Голубов Станіслав Михайлович заступник директора — начальник управління торгівлі та побуту Департаменту промисловості та

розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Дейнега Ольга Петрівна перший заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Іщук Олег Васильович заступник голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Курикін Сергій Іванович заступник директора — начальник управління екології та охорони природних ресурсів Департамен�
ту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації)

Лапань Андрій Григорович перший заступник голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації
Малихін Олександр Володимирович заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
Маперашвілі Хвича Надарович перший заступник генерального директора комунального підприємства по утриманню та експлу�

атації земель водного фонду міста Києва “Плесо”
Машко Олег Іванович начальник відділу матеріально�технічного забезпечення управління матеріального забезпечення Го�

ловного управління міністерства внутрішніх справ України в місті Києві
Москалевський Станіслав Володимирович заступник голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
Морозов Володимир Григорович перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Порицький Микола Миколайович заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Дзюба Василь Маркович перший заступник голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
Рожнятовський Володимир Францевич заступник генерального директора комунальної корпорації “Київавтодор”
Риженко Юрій Миколайович перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 
Рудницька Ольга Петрівна головний державний санітарний лікар міста Києва (за згодою)
Рюмшин Сергій Миколайович заступник директора — начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту місь�

кого благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації)

Солошенко В’ячеслав Володимирович директор комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) “Київблагоустрій”

Степанович Єгор Андрійович директор комунальної бюджетної установи “Контактний центр міста Києва”
Хвостик Василь Петрович заступник генерального директора комунального підприємства “Київпастранс”
Царенко Михайло Олександрович генеральний директор Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації

зелених насаджень міста “Київзеленбуд”
Царенко Олексій Васильович старший інспектор з особливих доручень сектору нагляду за перевезенням небезпечних вантажів

та станом доріг управління державної автомобільної інспекції Головного управління міністерства
внутрішніх справ України в м. Києві (за згодою)

Целовальник Сергій Анатолійович директор Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

Додаток 2 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
12.09.2013 № 1612

1. Метою роботи комісії з проведення осіннього місячника з благоуст�
рою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста (далі — комісія) є
забезпечення дієвого контролю за виконанням запланованих заходів та
ефективності організації її роботи.

2. Форма проведення: виїзне засідання в приміщенні, яке визначає
районна в місті Києві державна адміністрація.

3. Графік проведення виїзних засідань:

* перший у списку забезпечує транспорт для проведення огляду згід�
но з погодженим маршрутом руху, другий — надає приміщення для засі�
дання.

4. Голови районних в місті Києві державних адміністрацій звітують про
виконання запланованих заходів, протокольних доручень комісії та про
ініціативні заходи щодо поліпшення благоустрою в районі.

5. У день засідання комісії (щосереди) голови районних комісій з про�
ведення осіннього місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення
санітарного стану міста, що звітують, спільно з представниками районних

комунальних служб під час огляду знайомлять членів комісії про проведе�
ні основні роботи та проблеми в галузі благоустрою району.

6. Комісія відповідно до пунктів 3, 8, 9, 10, 11, 14 цього розпоряджен�
ня та на підставі попередніх розрахунків, виконаних управлінням контро�
лю за благоустроєм Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища, перевірок і аналізу виконаних робіт в районах,
затверджує результати рейтингів районних в місті Києві державних адмі�
ністрацій, департаментів виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) та комунальних підприємств міста
Києва.

Рейтинг районних в місті Києві державних адміністрацій та комуналь�
них служб міста у виконанні заходів з благоустрою проводиться відповід�
но до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від 29.12.2011 № 2522 “Про вне�
сення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації
від 27.01.2004 № 82”.

7. Комісія з проведення осіннього місячника з благоустрою, озеленен�
ня та поліпшення санітарного стану міста затверджує результати рейтин�
гів районних в місті Києві державних адміністрацій, департаментів вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) та комунальних підприємств міста Києва.

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

З додатками 3, 4 до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Дата Перелік районів, що звітують*:

02.10.2013 Солом'янський, Святошинський

09.10.2013 Голосіївський, Дарницький

16.10.2013 Дніпровський, Деснянський

23.10.2013 Оболонський, Подільський

30.10.2013 Шевченківський, Печерський

14.11.2013 Підсумкове засідання

Про затвердження змін до Статуту Комунального підприємства 
по переробці нерудних будівельних матеріалів

Розпорядження № 1504 від 30 серпня 2013 року
Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, статті 17 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

частини третьої статті 4 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”, розпоряджень
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16 листопада 2012 року № 2058 “Про
внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
07.03.2012 № 369” і від 29 грудня 2012 року № 2383 “Про затвердження Положення про Департамент комунальної власності м. Ки)
єва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1. Затвердити зміни до Статуту Комунального підприємства по переробці нерудних будівельних матеріалів, затвердженого розпорядженням Пред�
ставника Президента України у м. Києві від 19 травня 1994 року № 406 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 20 жовтня 2010 року № 856), що додаються.

2. Директору Комунального підприємства по переробці нерудних будівельних матеріалів забезпечити державну реєстрацію змін до Статуту в уста�
новленому порідку.

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

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської державної адміністрації)
30.08.2013 № 1504

ЗМІНИ ДО СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПО ПЕРЕРОБЦІ НЕРУДНИХ
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ (Ідентифікаційний код 05456733)

(Ці зміни є невід’ємною частиною Статуту Комунального підприємства по переробці 
нерудних будівельних матеріалів )

1. У тексті Статуту слова “Управління ритуальних послуг” у всіх відмін�
ках замінити словами “Департамент житлово�комунальної інфраструкту�
ри” у відповідних відмінках.

2. У тексті Статуту слова “Головним управлінням комунальної власно�
сті м. Києва” замінити словами “Департаментом комунальної власності м.
Києва”.

3. Пункт 1.2 розділу 1 Статуту викласти у такій редакції:
“1.2. Підприємство за своєю організаційно�правовою формою є кому�

нальним підприємством, заснованим на власності територіальної грома�
ди міста Києва, від імені якої виступають Київська міська рада та уповно�
важені нею органи. Підприємство безпосередньо підпорядковується Де�
партаменту житлово�комунальної інфраструктури виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації).”

4. Пункт 4.1 розділу 4 Статуту доповнити абзацом другим такого зміс�
ту:

“Підприємство має право виключно за згодою власника або уповнова�
женого ним органу: відчужувати закріплене за ним майно, здавати в
оренду або в безоплатне користування (позичку), передавати в заставу
нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списува�
ти з балансу основні засоби в установленому порядку.”

5. У пунктах 6.2, 6.3 розділу 6 Статуту слова “начальник” у всіх відмін�
ках замінити словами “директор” у відповідних відмінках.

6. Пункт 7.3 розділу 7 Статуту викласти у такій редакції:

“Колективний договір укладається між роботодавцем з однієї сторони
і одним або кількома профспілковими органами, а у разі відсутності таких
органів — представниками працівників, обраними і уповноваженими тру�
довим колективом з іншої сторони.”

7. У розділі 8 Статуту:
пункт 8.1 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
“Керівник Підприємства зобов’язаний спрямовувати діяльність Під�

приємства на виконання річного фінансового плану з метою одержання
запланованих сум доходів та чистого прибутку, не допускаючи витрат не�
виробничого характеру, не передбачених річним фінансовим планом”;

пункт 8.2 після слів “до фінансових планів” доповнити словами “ви�
ключно в порядку, визначеному Київською міською радою”;

пункт 8.3 викласти у такій редакції:
“8.3. Відрахування частини прибутку до бюджету міста Києва здійсню�

ється в порядку визначеному Київською міською радою. Підприємство
здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльно�
сті і надає фінансову, статистичну та іншу звітність у порядку, встановле�
ному чинним законодавством України. Фінансова звітність Підприємства
подається Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в
установленому порядку.”

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

ПОРЯДОК
роботи комісії з проведення осіннього місячника з благоустрою, озеленення 

та поліпшення санітарного стану міста

Про виконання робіт 
з прокладання КЛ 10 кВ “ТП 695 (ІІс.) — ТП 3346”, 

“ТП 695 (ІІс.) — ТП 4139 (ІІс.)”, “ТП 249 (ІІс.) — ТП 3006 (ІІс.)”, 
“ТП 3346 — ТП 5698 (ІІс.)”, “ТП 4179 (II с.) — ТП 5698 (ІІс.), 

“ТП 424 (ІІс.) — ТП 5027” № 1,2, “ТП 424 (II с.) — ТП2267”, “РП22)ТП 1792 (Іс.)”, 
“ТП 1612)ТП 1792 (ІІс.)” 

у Печерському та Голосіївському районах
Розпорядження № 1461 від 23 серпня 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, вра)
ховуючи звернення СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ “КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” (далі — СВП
“КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”) від 13 березня 2013 року № 030/52)2095, в межах функцій органу місцевого са)
моврядування:

1. ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ “КИЇВЕНЕРГО” (далі —
ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”) здійснити за власні кошти відповідно до розробленої
та затвердженої в установленому порядку проектно�кошторисної докумен�
тації з 30 серпня 2013 року до 30 грудня 2013 року виконання робіт з про�
кладання КЛ 10 кВ з розриттям тротуарів на вул. Щорса від буд. № 23 до
вул. Червоноармійської, на вул. Володимиро�Либідській від вул. Червоно�
армійської до вул. Боженка, на вул. Тельмана від вул. Горького до вул. Ям�
ської, на вул. Горького від вул. Володимиро�Либідської до вул. Тельмана,
на вул. Предславинській від вул. Федорова до вул. Щорса, на вул. Федо�
рова від вул. Предславинської до вул. Анрі Барбюса, на вул. Анрі Барбюса

від вул. Федорова до вул. Щорса, на вул. Лабораторній від вул. Анрі Бар�
бюса до вул. Червоноармійської у Печерському та Голосіївському районах.

Перехід проїзних частин вулиць Літньої, Щорса, Анрі Барбюса, Пред�
славинської, Федорова, Володимиро�Либідської, Тельмана, Антоновича
здійснити закритим способом методом горизонтального буріння.

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

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

рядку виконання будівельних робіт.

Про унесення змін до пункту 1 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 09 грудня 2010 року № 1073 

“Про виконання робіт з продовження 
проспекту Маршала Рокоссовського 

до Великої Окружної дороги”
Розпорядження № 1495 від 30 серпня 2013 року

Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України “Про дорожній рух”, статті 19 Закону України “Про автомобільні дороги”, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

Пункт 1 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) від 09 грудня 2010 року № 1073
“Про виконання робіт з продовження проспекту Маршала Рокоссовського
до Великої Окружної дороги” викласти в такій редакції:

“1. Комунальній корпорації “Київавтодор” здійснити розробку проект�
но�кошторисної документації та приступити до виконання робіт з продов�
ження проспекту Маршала Рокоссовського до Великої Окружної дороги.“.

Голова О. Попов
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 24 вересня 2013 року

Про деякі питання діяльності підприємств, установ та організацій, 
що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва

Розпорядження № 1458 від 22 серпня 2013 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунктів”, “Про природно%заповідний фонд України”, “Про тваринний

світ”, “Про захист тварин від жорстокого поводження”, рішення Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15 березня 2012 року № 198/7535 “Про
діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)” та з метою спрямування, координації, контролю за діяльністю підприємств,
установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Підпорядкувати Київський зоологічний парк загальнодержавного значення, комунальне під�
приємство “Притулок для тварин”, комунальне підприємство “Центр ідентифікації тварин”, кому�
нальне підприємство “Київська міська лікарня ветеринарної медицини”, комунальне підприємство
“Шевченківська районна клініка ветеринарної медицини” Шевченківської районної в м. Києві ради,
комунальне підприємство “Київський міський Будинок природи”, комунальну аварійно�рятувальну
службу “Київська служба порятунку”, Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва та екс�
плуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд”, комунальне підприємство “Лісопаркове госпо�
дарство “Конча�Заспа”, комунальне підприємство “Дарницьке лісопаркове господарство”, кому�
нальне підприємство “Святошинське лісопаркове господарство”, комунальне підприємство по утри�
манню зелених насаджень Подільського району м. Києва, комунальне підприємство по утриманню
зелених насаджень Оболонського району м. Києва, комунальне підприємство по утриманню зеле�
них насаджень Дарницького району м. Києва, комунальне підприємство по утриманню зелених на�
саджень Дніпровського району м. Києва, комунальне підприємство по утриманню зелених наса�
джень Деснянського району м. Києва, комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень
Голосіївського району м. Києва, комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Свято�
шинського району м. Києва, комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевчен�
ківського району м. Києва, комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерсько�
го району м. Києва, комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом’янського
району м. Києва, комунальне спеціалізоване підприємство “Центр сприяння цивільній обороні та
реагування на надзвичайні ситуації”, комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київ�

ської міської державної адміністрації) “Загальноміський Інформаційний центр реагування на три�
вожні виклики та надзвичайні події в м. Києві — “Київ�112”, комунальне підприємство “ЛІК" м. Ки�
єва”, комунальне підприємство “Київблагоустрій” виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель
водного фонду м. Києва “Плесо” Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Департаменту міського благоустрою та збереженню природного середовища виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вжити заходів щодо внесен�
ня в установленому порядку змін до установчих документів, підприємств, установ та організацій, що
належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, згідно пункту 1 цього роз�
порядження.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 12 жовтня 2010 року № 839 “Про деякі питання ді�
яльності підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної
громади міста Києва”.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської місь�
кої державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про виконання робіт з прокладання 
КЛ 10 кВ “ТП 2306 — ТП 4949 (II с)“, “ТП 443 (II с.) — ТП 5691 (І с.)” 

в Шевченківському районі
Розпорядження № 1464 від 23 серпня 2013 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про благоустрій населених
пунктів”, з метою підвищення надійності системи електропостачання в місті Києві та враховуючи звернення СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ “КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧ%
НІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” (далі — СВП “КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”) від 13 березня 2013 року № 030/52%2098, в межах функцій органу місцевого са%
моврядування:

1. ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ “КИЇВЕНЕРГО” (дааі — ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”) здійс�
нити за власні кошти відповідно до розробленої та затвердженої в установленому порядку проект�
но�кошторисної документації з 30 серпня 2013 року до 30 грудня 2013 року виконання робіт з про�
кладання КЛ 10 кВ з розриттям тротуарів на вул. Старовокзальній від буд. № 26 до вул. Жилянської,
від вул. Старовокзальної до площі Перемоги, площа Перемоги — перетин з просп. Перемоги та вул.
Воровського до вул. Златоустівської, на вул. Златоустівській від вул. Воровського до вул. Павлів�
ської в Шевченківському районі.

Перехід проїзних частин просп. Перемоги, вул. Жилянської, вул. Воровського, вул. Златоустів�
ської здійснити закритим способом методом горизонтального буріння.

Цей проект не передбачає повного або часткового перекриття руху на проїзних частинах вказа�
них вулиць.

2. ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”:
2.1. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо порядку виконання будівель�

них робіт.
2.2. В установленому порядку розробити та погодити в управлінні ДАІ ГУ МВС України в м. Києві

схему тимчасової організації дорожнього руху.
2.3. Під час виконання будівельних робіт на тротуарах забезпечити вільний і безпечний прохід пі�

шоходів та проїзд автотранспорту до прилеглих будинків і установ, встановивши відповідну огоро�
жу, 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 забезпечи�
ти в тризмінному режимі.

2.6. Після завершення робіт відновити покриття проїзних частин (заїзди в двори) за типом існу�
ючого, а тротуарів — на всю ширину та довжину в межах розриття фігурними елементами мощення
та передати їх за актом комунальному підприємству “Шляхово�експлуатаційне управління по ремон�
ту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району м. Києва”.

3. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт покласти на заступника дирек�
тора з забезпечення виробництва СВП “КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” Голо�
ватенка С. М.

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

Голова О. Попов

Про виконання робіт з прокладання 
КЛ 10 кВ “ТП 1774 (II с.) — ТП 4987 (ІІ с.)”

в Печерському районі
Розпорядження № 1462 від 23 серпня 2013 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про благоустрій населених
пунктів”, з метою підвищення надійності системи електропостачання в місті Києві та враховуючи звернення СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ “КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧ%
НІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” (далі — СВП “КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”) від 13 березня 2013 року № 030/52%2100, в межах функцій органу місцевого са%
моврядування:

1. ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ “КИЇВЕНЕРГО” (далі — ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”)
здійснити за власні кошти відповідно до розробленої та затвердженої в установленому порядку
проектно�кошторисної документації з 30 серпня 2013 року до 30 грудня 2013 року виконання ро�
біт з прокладання КЛ 10 кВ з розриттям тротуарів на вул. Інститутській від вул. Шовковичної до
пров. Виноградного, на вул. Шовковичній від вул. Інститутської до будинку № 4 в Печерському
районі.

Перехід проїзних частин вул. Інститутської та вул. Шовковичної здійснити закритим способом
методом горизонтального буріння.

Цей проект не передбачає повного або часткового перекриття руху на проїзних частинах вказа�
них вулиць.

2. ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”:
2.1. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо порядку виконання будівель�

них робіт.
2.2. В установленому порядку розробити та погодити в управлінні ДАІ ГУ МВС України в м. Києві

схему тимчасової організації дорожнього руху.
2.3. Під час виконання будівельних робіт на тротуарах забезпечити вільний і безпечний прохід пі�

шоходів та проїзд автотранспорту до прилеглих будинків і установ, встановивши відповідну огоро�
жу, 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 забезпечи�
ти в тризмінному режимі.

2.6. Після завершення робіт відновити покриття проїзних частин (заїзди в двори) за типом існу�
ючого, а тротуарів — на всю ширину та довжину в межах розриття фігурними елементами мощення
та передати їх за актом комунальному підприємству “Шляхово�експлуатаційне управління по ремон�
ту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району м. Києва”.

3. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт покласти на заступника дирек�
тора з забезпечення виробництва СВП “КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” Голо�
ватенка С. М.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської місь�
кої державної адміністрації Кучука М. І.

Голова О. Попов

Про зміни у складі робочої групи для виконання робіт та надання послуг, 
пов’язаних з організацією та проведенням конкурсів

Розпорядження № 1449 від 22 серпня 2013 року
У зв’язку із змінами у персональному складі робочої групи для виконання робіт та надання послуг, пов’язаних з організацією та проведенням конкурсів, в межах функцій ор%

гану місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до складу робочої групи для виконання робіт та надання послуг, пов’язаних
з організацією та проведенням конкурсів, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007 року № 1403 (в
редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) від 18 березня 2013 року № 334).

1.1. Вивести зі складу робочої групи:
Вітковського О. С.— начальника відділу інвестиційних конкурсів Департаменту економіки та інвес�

тицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), секре�
таря робочої групи.

1.2. Увести до складу робочої групи:

Сергієнко Т. М.— начальника відділу інвестиційних конкурсів Департаменту економіки та інвести�
цій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), призна�
чивши її секретарем робочої групи.

1.3. Абзац третій викласти у такій редакції:
“Матушек М. Е. � завідувач юридичного сектору Департаменту економіки та інвестицій  виконав�

чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”.
2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків

прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

Голова О. Попов

2.2. В установленому порядку розробити та погодити в управлінні ДАІ ГУ МВС України в м. Києві
схему тимчасової організації дорожнього руху.

2.3. Під час виконання будівельних робіт на тротуарах забезпечити вільний і безпечний прохід пі�
шоходів та проїзд автотранспорту до прилеглих будинків і установ, встановивши відповідну огоро�
жу, 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 забезпечи�
ти в тризмінному режимі.

2.6. Після завершення робіт відновити покриття проїзних частин (заїзди в двори) за типом існу�
ючого, а тротуарів — на всю ширину та довжину в межах розриття фігурними елементами мощення

та передати їх за актом комунальному підприємству “Шляхово�експлуатаційне управління по ремон�
ту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району міста Києва” та кому�
нальному підприємству “Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобіль�
них шляхів та споруд на них Голосіївського району м. Києва”.

3. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт покласти на заступника дирек�
тора з забезпечення виробництва СВП “КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” Голо�
ватенка С. М.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської місь�
кої державної адміністрації Кучука М. І.

Голова О. Попов

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

від 23 квітня 2013 року № 603 “Про організаційно%правові заходи щодо створення 
Центру екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроф міста Києва”

Розпорядження № 1498 від 30 серпня 2013 року
Відповідно до частини 7 статті 34 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”:

1. Доповнити розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) від 23 квітня 2013 року № 603 “Про організаційно�правові заходи щодо ство�
рення Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва” після пункту 2 но�
вим пунктом 3 такого змісту:

“3. Встановити, що строк пред’явлення кредиторами своїх вимог до Київської міської станції
швидкої медичної допомоги та Київського міського центру екстреної медичної допомоги служби ме�

дицини катастроф становить два місяці з дня опублікування оголошення про рішення щодо реорга�
нізації зазначених юридичних осіб”.

У зв’язку з цим пункти 3�4 вважати відповідно пунктами 4�5.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської

міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.
Голова О. Попов За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

ТОВ "РАДА" повідомляє споживачів та постачальни ів (ви онавців) житлово- ом нальних та
інших посл , що на підставі ладено о з ТОВ "ІОЦ "РАДА" До овор дор чення № 01/27/08
від 27.08.2013 р. з 01.09.2013 р. останній має право: виставляти від імені ТОВ "РАДА" рах н и
та витанції на оплат посл Споживачам, ініціювати пере аз рошових оштів, отриманих від
Споживачів на рах н и Одерж вачів, ладати правочини (до овори) з бан ами про розрах н о-
ве обсл ов вання Споживачів, отрим вати рошові ошти.

Та им чином, просимо споживачів вносити оплат за посл и ТОВ "РАДА" з ідно в азаних
ре візитів отрим вача оштів ТОВ "ІОЦ "РАДА":
- од ЄДРПОУ: 38809727, п/р 26000301144901 в ПАТ "У раїнсь ий б дівельно-інвес-

тиційний Бан " м. Київ, МФО 380377.

ТОВ "РАДА 1" повідомляє споживачів та постачальни ів (ви онавців) житлово- ом нальних
та інших посл , що на підставі ладено о з ТОВ "ІОЦ "РАДА" До овор дор чення № 01/27/08
від 27.08.2013 р. з 01.09.2013 р. останній має право: виставляти від імені ТОВ "РАДА 1" рах н-
и та витанції на оплат посл Споживачам, ініціювати пере аз рошових оштів, отриманих від
Споживачів на рах н и Одерж вачів, ладати правочини (до овори) з бан ами про розрах н о-
ве обсл ов вання Споживачів, отрим вати рошові ошти.

Та им чином, просимо споживачів вносити оплат за посл и ТОВ "РАДА 1" з ідно в азаних
ре візитів отрим вача оштів ТОВ "ІОЦ "РАДА":
- од ЄДРПОУ: 38809727, п/р 26000301144901 в ПАТ "У раїнсь ий б дівельно-інвес-

тиційний Бан " м. Київ, МФО 380377.

ТОВ "РАДА 2" повідомляє споживачів та постачальни ів (ви онавців) житлово- ом нальних
та інших посл , що на підставі ладено о з ТОВ "ІОЦ "РАДА" До овор дор чення № 01/27/08
від 27.08.2013 р. з 01.09.2013 р. останній має право: виставляти від імені ТОВ "РАДА 2" рах н-
и та витанції на оплат посл Споживачам, ініціювати пере аз рошових оштів, отриманих від
Споживачів на рах н и Одерж вачів, ладати правочини (до овори) з бан ами про розрах н о-
ве обсл ов вання Споживачів, отрим вати рошові ошти.

Та им чином, просимо споживачів вносити оплат за посл и ТОВ "РАДА 2" з ідно в азаних
ре візитів отрим вача оштів ТОВ "ІОЦ "РАДА":
- од ЄДРПОУ: 38809727, п/р 26000301144901 в ПАТ "У раїнсь ий б дівельно-інвес-

тиційний Бан " м. Київ, МФО 380377.

ТОВ "РАДА 3" повідомляє споживачів та постачальни ів (ви онавців) житлово- ом нальних
та інших посл , що на підставі ладено о з ТОВ "ІОЦ "РАДА" До овор дор чення № 01/27/08
від 27.08.2013 р. з 01.09.2013 р. останній має право: виставляти від імені ТОВ "РАДА 3" рах н-
и та витанції на оплат посл Споживачам, ініціювати пере аз рошових оштів, отриманих від
Споживачів на рах н и Одерж вачів, ладати правочини (до овори) з бан ами про розрах н о-
ве обсл ов вання Споживачів, отрим вати рошові ошти.

Та им чином, просимо споживачів вносити оплат за посл и ТОВ "РАДА 3" з ідно в азаних
ре візитів отрим вача оштів ТОВ "ІОЦ "РАДА":
- од ЄДРПОУ: 38809727, п/р 26000301144901 в ПАТ "У раїнсь ий б дівельно-інвес-

тиційний Бан " м. Київ, МФО 380377.

ТОВ "РАДА 4" повідомляє споживачів та постачальни ів (ви онавців) житлово- ом нальних
та інших посл , що на підставі ладено о з ТОВ "ІОЦ "РАДА" До овор дор чення № 01/27/08
від 27.08.2013 р. з 01.09.2013 р. останній має право: виставляти від імені ТОВ "РАДА 4" рах н-
и та витанції на оплат посл Споживачам, ініціювати пере аз рошових оштів, отриманих від
Споживачів на рах н и Одерж вачів, ладати правочини (до овори) з бан ами про розрах н о-
ве обсл ов вання Споживачів, отрим вати рошові ошти.

Та им чином, просимо споживачів вносити оплат за посл и ТОВ "РАДА 4" з ідно в азаних
ре візитів отрим вача оштів ТОВ "ІОЦ "РАДА":
- од ЄДРПОУ: 38809727, п/р 26000301144901 в ПАТ "У раїнсь ий б дівельно-інвес-

тиційний Бан " м. Київ, МФО 380377.

ТОВ "РАДА 5" повідомляє споживачів та постачальни ів (ви онавців) житлово- ом нальних
та інших посл , що на підставі ладено о з ТОВ "ІОЦ "РАДА" До овор дор чення № 01/27/08
від 27.08.2013 р. з 01.09.2013 р. останній має право: виставляти від імені ТОВ "РАДА 5" рах н-
и та витанції на оплат посл Споживачам, ініціювати пере аз рошових оштів, отриманих від
Споживачів на рах н и Одерж вачів, ладати правочини (до овори) з бан ами про розрах н о-
ве обсл ов вання Споживачів, отрим вати рошові ошти.

Та им чином, просимо споживачів вносити оплат за посл и ТОВ "РАДА 5" з ідно в азаних
ре візитів отрим вача оштів ТОВ "ІОЦ "РАДА":
- од ЄДРПОУ: 38809727, п/р 26000301144901 в ПАТ "У раїнсь ий б дівельно-інвес-

тиційний Бан " м. Київ, МФО 380377.

ТОВ "РАДА 6" повідомляє споживачів та постачальни ів (ви онавців) житлово- ом нальних
та інших посл , що на підставі ладено о з ТОВ "ІОЦ "РАДА" До овор дор чення № 01/27/08
від 27.08.2013 р. з 01.09.2013 р. останній має право: виставляти від імені ТОВ "РАДА 6" рах н-
и та витанції на оплат посл Споживачам, ініціювати пере аз рошових оштів, отриманих від
Споживачів на рах н и Одерж вачів, ладати правочини (до овори) з бан ами про розрах н о-
ве обсл ов вання Споживачів, отрим вати рошові ошти.

Та им чином, просимо споживачів вносити оплат за посл и ТОВ "РАДА 6" з ідно в азаних
ре візитів отрим вача оштів ТОВ "ІОЦ "РАДА":
- од ЄДРПОУ: 38809727, п/р 26000301144901 в ПАТ "У раїнсь ий б дівельно-інвес-

тиційний Бан " м. Київ, МФО 380377.

ТОВ "РАДА 7" повідомляє споживачів та постачальни ів (ви онавців) житлово- ом нальних
та інших посл , що на підставі ладено о з ТОВ "ІОЦ "РАДА" До овор дор чення № 01/27/08
від 27.08.2013 р. з 01.09.2013 р. останній має право: виставляти від імені ТОВ "РАДА 7" рах н-
и та витанції на оплат посл Споживачам, ініціювати пере аз рошових оштів, отриманих від
Споживачів на рах н и Одерж вачів, ладати правочини (до овори) з бан ами про розрах н о-
ве обсл ов вання Споживачів, отрим вати рошові ошти.

Та им чином, просимо споживачів вносити оплат за посл и ТОВ "РАДА 7" з ідно в азаних
ре візитів отрим вача оштів ТОВ "ІОЦ "РАДА":
- од ЄДРПОУ: 38809727, п/р 26000301144901 в ПАТ "У раїнсь ий б дівельно-інвес-

тиційний Бан " м. Київ, МФО 380377.

У зв'яз з прийняттям на обсл ов вання житлово о б дин № 50-Б на в л. Петро-
павлівсь ій КП "Спецжитлофонд" повідомляє, що тарифи на посл и з тримання б -
дин ів і спор д та приб дин ових територій, розраховані з ідно з Поряд ом, затвер-
дженим постановою КМУ від 01.06.2011 № 869, надано до Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації на затвердження. Стр т ра, періодичність та стро и надання цих
посл відповідають вимо ам розпорядження BO КМР (КМДА) від 09.03.2011 № 307.
Детальна інформація розміщена на інформаційних стендах під'їздах б дин .

За важення і пропозиції приймаються на адрес : м. Київ, в л. Оболонсь а, 34 до 3
жовтня 2013 р.

О олошення про ви ли до с д в я ості відповідача
в поряд ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Абд лліна Оле сандра Раф атовича в я ості від-
повідача справі № 757/14010/13-ц за позовом п блічно о а ціонерно о товариства а ціонер-
ний бан "У р азбан " до Абд лліна Оле сандра Раф атовича про стя нення забор ованості за
до овором на від риття арт ово о рах н та обсл ов вання бан івсь ої платіжної арт и, я е
призначено на 03 жовтня 2013 ро о 10.30 за адресою: м. Київ, в л. М. Гайцана, 4, аб. 413
( олов ючий с ддя Со олов О. М.).

У разі неяв и в с дове засідання відповідача Абд лліна Оле сандра Раф атовича, остання ві-
дома адреса: м. Київ, в л. Інстит тсь а, 15/5, в. 69, відповідно до ст. 169 ЦПК У раїни, справа
б де роз лян та за йо о відс тності.

03.10.2013 ро о 10.00 в приміщенні О р жно о адміністративно о с д міста
Києва за адресою: м. Київ, в л. Командарма Каменєва, 8, орп с 1, зал с дово о
засідання № 37, відб деться с довий роз ляд справи за адміністративним позовом
фізичної особи — підприємця Стан евича Оле сандра І оровича до Київсь ої місь ої
про визнання не чинним рішення Київсь ої місь ої ради від 25.12.2008 № 1051/1051
"Про Правила бла о строю міста Києва" в частині, а саме визнання не чинними йо о
п н тів 13.2.5 та 13.3, я та і, що є неза онними та та ими, що не відповідають
правовом а т вищої юридичної сили. С ддя: Келеберда В. І.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає На мен о Марин Володими-
рівн в я ості відповідача справі № 757/12285/13-ц за позовом товариства з об-
меженою відповідальністю "Фінансова омпанія "Варіант-Фінанс" до На мен о Ма-
рини Володимирівни про стя нення забор ованості, я е призначено на 8 жовтня
2013 ро о 12.00 за адресою: м. Київ. в л. М. Гайцана, 4, аб. 413 ( олов ючий
с ддя Со олов О. М.)

У разі неяв и в с дове засідання відповідача На мен о Марини Володимирівни,
остання відома адреса: м. Київ, в л. Гр шевсь о о, б д. 28/2, в. 23, відповідно до
ст. 169 ЦПК У раїни, справа б де роз лян та за її відс тності.

Управління праці та соціально о захист населення Печерсь ої
районної в місті Києві державної адміністрації о олош є он рс
на заміщення ва антної посади:
- оловно о спеціаліста відділ призначення допомо и, омпенсацій та
соціальних арантій.
До он рс запрош ються особи з вищою освітою та досвідом робо-

ти. Для часті в он рсі необхідно протя ом місяця з дня оп блі вання
о олошення зверн тися за адресою: м. Київ, в л. Цитадельна, 4/7, . 11,
тел. 280-69-98.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація о олош є про намір передати в оренд на
2 ро и 364 дні нежитлове цо ольне приміщення, щодо я о о надійшла заява, площею 15,9 в. м. за адресою:
м. Київ, в л. Кі відзе, 6 під розміщення ромадсь ої ор анізації, для я ої передбачена фінансова підтрим а з
місь о о бюджет та площа не ви ористов ється для провадження підприємниць ої діяльності.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15. Довід и за телефоном 280-15-39.

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   

№
п/п

Адреса б дин
Тариф, рн/м в.

в місяць
Тариф, рн/м в.

для першо о поверх

1 В л. Петропавлівсь а, 50-Б 3,9198

К Е С А Р С Х О Л І Ї

Г А Л А Т Е Я Р І Ж

Т І Н Е Й Д Ж Е Р В А

С А З С Т О Щ У П А К

І Л І Т У З А Н О Д

Т О Й А З У Т И П И К

К Г Ш Т И Б И І А

А С У С К А Л Ь П

Відповіді на сканворд 
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Спортивні новини

Баскетбол. Збірна України пробилась 
на чемпіонат світу
На Євробас еті-2013 збірна У раїни завершила зма ання на шостій

позиції та вперше в історії виборола право вист пити на чемпіонаті сві-
т . За лючний поєдино (за п'яте місце) наші спортсмени провели з
омандою Словенії. Матч завершився з рах н ом 63:69 (23:16, 13:24,
8:14, 19:15) на ористь раїнців. Квито на часть планетарній пер-
шості наші спортсмени здоб ли т рнірі за 5-8-ме місця, де вони пе-
ре рали італійців, рез льтат — 66:58 (13:17, 22:17, 16:14, 15:10). До-
дамо, що чемпіонат світ 2014 ро відб деться в Іспанії

Теніс. Олександр Недовєсов — переможець 
турніру серії Челленджер
У раїнсь ий тенісист Оле сандр Недовєсов став переможцем т рні-

р серії Челленджер, що пройшов Щецині (Польща). У фіналі наш
спортсмен, я ий мав сьомий номер посів , пере рав іспанця Пера Ри-
б -Мадрида (8) з рах н ом 6:2, 7:5. Це др ий одиночний тит л ра-
їнця на т рнірах серії Челленджер. У липні цьо о ро він перемі на
зма аннях Празі (Чехія). Завдя и цій звитязі, Оле сандр піднявся на
34 сходин и в оновленом рейтин АТР і став третьою ра ет ою на-
шої раїни

Пляжний футбол. Національна збірна не змогла
потрапити до 1/4 фіналу чемпіонату світу
На світовій першості з пляжно о ф тбол , я а проходить на Таїті,

збірна У раїни віді рала останній матч. С перни ом "синьо-жовтих"
стали равці національної оманди Іран . Підопічні Сер ія Божен а по-
чали поєдино в атаці. Одна попри сі з силля, проп стили першими.
Втім, аби віді ратися, раїнцям знадобилося лише іль а хвилин. У
др ом періоді наші ф тболісти більше володіли м'ячем, іранці ж, про-
довж ючи розмірено оборонятися, тим не менше двічі пот рб вали
ар ас воріт Сидорен а. Аль Надері несильним даром потрапив
штан , а Месі ар дальнім пострілом вл чив поперечин . Др а два-
надцятихвилин а мала всі шанси завершитися без забитих олів, але
за дві хвилини до др ої перерви раїнці реаліз вали штрафний, при-
значений за р р ою Б ло баші, недале о від центральної лінії. З по-
чат за лючної третини матч іранці, я і раніше, приділяли ва р й-
н ванням ата с перни а, о овтавшись, лише оли в середині період
І ор Барс ч довим даром зі штрафно о довів перева раїнсь ої
збірної до двох м'ячів. Тепер вже підопічні Сер ія Божен а перейшли
на " р по рах н ", ціл ом спішно справляючись з ата ами с перни-
а. І все ж за три хвилини до за інчення основно о час матч ол іпер
ірансь ої збірної з мів вразити ворота сво о раїнсь о о оле и, при-
нісши підопічним Мар о О тавіо та необхідн для збірної Іран по-
раз з мінімальним рах н ом. Пейман Х сейні пробив від своїх воріт
Ахмадзадех, нама аючись зі рати в м'яч, дезорієнт вав Віталія Сидо-
рен а, і ш іряна сфера від піс відс очила сіт раїнсь их воріт.
Збірна У раїни спроб вала ор аніз вати фінальний шт рм, вип стивши
Оле сандра Корнійч а в я ості п'ято о польово о равця, але це не
принесло рез льтат . Іранці втримали прийнятний для себе рез льтат,
пост пившись з рах н ом 2:3, і та им чином пройшли наст пн ста-
дію плей-офф. Збірній ж У раїни не вистачило одно о забито о м'яча
для то о, щоб збере ти шанси на продовження боротьби

Температура +10°С

Атм. тиск 733 мм рт. ст.

Вітер 8 м/с

Вологість повітря 72 %

Температура +12°С

Атм. тиск 736 мм рт. ст.

Вітер 8 м/с

Вологість повітря 69 %

Температура +11°С

Атм. тиск 737 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 73 %

Прогноз погоди на 24 вересня 2013 року

День промайне на веселій оптимістичній ноті, заб дьте
про мин ле і не д майте про майб тнє. Дійсність пре рас-
на! Живіть нинішнім днем, нічо о не план йте, тоді нервове
напр ження я р ою зніме, і на д ші засяє свято. Я що до-
пі атиме інтеле т альний олод, це нормально, в амов йте
ненаситні апетити з різноманітних інформаційних джерел.
Нові знання стан ть безцінним життєвим тоні ом.
ОВНИ, жорст і рафі и дня полетять ш ереберть, дезор аніз -

ють вас. Одна не пані йте, а робіть те, що пропон ють обстави-
ни, можете братися за іль а справ одночасно — все йтиме, я по
масл . Особливо, оли б дете в парі, то разом зможете ори зр -
шити завдя и се с альній енер ії жа чих партнерсь их взаємин. У
шлюбних пар спалахне шалена пристрасть, раюйте вдома й не
с ачіть в реч . Пліт вати заборонено, станете райнім, тобто
"зіпсованим" телефоном.
ТЕЛЬЦІ, на шлях особисто о бізнес — зелене світло. Хапай-

теся за ідеї та пропозиції, можливо, їх б де занадто, але з одом
відсортир єте зерна від полови: найцінніші дад ть ба атий рожай.
Бла овірних онтролюйте, бо їх, чарівних, мож ть в расти. Між ва-
ми за ориться жа ча пристрасть, я слід неодмінно п стити в
р сло ріплення союз .
БЛИЗНЯТА, нині ви режисер і а тор на життєвій сцені. Перевті-

люйтеся ролі, я і вима ають обставини — маєте ба атий репер-
т ар, тіль и вчасно пере лючайтеся, оли відч ваєте, що осідлали
не сво о оня, або це не до вподоби оточенню.
РАКИ, ви — ладезь за лісних таємниць та сл жбових се ретів,

я і не можна роз олош вати, я що дорожите ар'єрою, власною
реп тацією. Не виносьте та ож сміття з власної хати, самот ж и
можете владнати най остріші проблеми, адже ваших р ах золо-
тий лючи від сердець рідних. У з олоднілих по се с альним на-
солодам тривають б ремні часи. Це день розв'язання армічних
в злів з жін ами.
ЛЕВИ, прям йте т ди, де велелюдно, де витає д х добра, спо-

ріднених ідеалів та любові, там і з стрінете то о др а, з я им до-
ля об'єднає романтичними зами.
ДІВИ, я що вас не влаштов є зарплатня, мерщій на илим до

шефа, він ви онає ваші прохання. Без с ромності на адайте про
давні сл жбові засл и, а їх вас, блис чо о фахівця, хоч реблю
ати! Нині ваші слова мають ма ічн сил , тож вплин ти на рішен-
ня тр днощів не с ладе.
ТЕРЕЗИ променіють харизмою, і в той же час серйозні, відпові-

дальні, оточення обожнює вас і отове йти чи не во онь та вод
за та им поводирем. В робочом офісі можете "вип с ати пар " на
свій сма , це лише додасть авторитет вашій презентабельній
персоні.
СКОРПІОНИ, влашт йте свято інтимних тіх (ліпше це ор аніз -

вати під рідним дахом), вчасно реаліз вавши се с альний потя —
охання від ладати на потім не можна. Час йти в підпілля, хоча від-
р титися від сл жбових романів, віро ідно, не вдасться, проте
вам виріш вати, оли і з им вип с ати романтично о джина на во-
лю...
СТРІЛЬЦІ, ромадсь ий імідж зростає, я на дріжджах, ділові

партнери перетворяться на др зів, з я ими зв'яз ватим ть насам-
перед д ховні інтереси, а для ба атьох перейд ть в романтичний
водевіль. Вас охатим ть! Я що рішите таємними романами, це
пережит и армічно о мин ло о — робити на них став не слід.
КОЗЕРОГИ, шт рм йте ар'єрні вершини не в лобов , а тилови-

ми стеж ами, ведіть за лісні пере овори, домовляйтеся з висо и-
ми посадовцями, демонстр йте мистецтво професіоналізм в о-
ле тиві, саме від взаємопідтрим и оле на ниві співпраці зале-
жить д же ба ато.
ВОДОЛІЇ, запаліть свіч охання, її во ни зі ріє ваші серця з

обранцем і зробить союз щасливим. Я що за лопотані роботою,
не біда, люблена професія, де ви майстер на всі р и, ч дово ви-
онає роль наснажливої М зи. А ось для боротьби з он рентами
можна захищатися не тіль и фаховою бронею, але й зап с ати
ам рні стріли.
РИБИ, озирніться назад та піддайте " тилізації" омпле си і все,

що віджило себе, вичерпало свої рес рси. Спе авшись то о балас-
т , що осів м лом триво , образ, відч єте неймовірний приплив
сил для д ховно о і фахово о рост . Нічо о дивно о, природа п с-
тоти не терпить. Вдома наведіть лад, пови идайте старі речі, при-
чеп ріть оселю

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Динамо" перервало 
серію невдач
Столичний клуб переміг вдома львівські "Карпати"
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У неділю в столиці "Дина-
мо" нарешті перервало
серію невдач матчах
цьо о сезон . Приймаючи
в десятом т рі чемпіона-
т У раїни "Карпати",
оманда Оле а Блохіна ви-
рала 1:0 завдя и ол
Бра на Ідейє на 84-й хви-
лині і з міла піднятися на
п'яте місце в т рнірній
таблиці.

Матч десятого туру чемпіонату

України проти "Карпат" головний

тренер "Динамо" Олег Блохін почи�

нав з новими помічниками. Попе�

редні асистенти фахівця Олексій

Михайличенко, Андрій Баль та

Юрій Роменський були звільнені

від займаних посад, після того як

кияни встигли втратити в першості

країни 13 очок, у тому числі і ре�

кордно поступившись у грі з харків�

ським "Металістом" (0:3), а також

стартували в груповому етапі Ліги

Європи домашньою поразкою від

бельгійського "Генка" (0:1). До не�

дільного матчу проти "Карпат" на

столичному НСК "Олімпійський"

Олегу Блохіну допомагали готувати

футболістів його новий асистент

Сергій Ребров і тренер воротарів

Михайло Михайлов. Крім того,

Блохін знову суттєво перетасував

склад, вперше довіривши місце в

"основі" 20�річному Євгену Мака�

ренку.

На тактику "Карпат" у Києві нав�

ряд чи сильно вплинули суттєві пе�

рестановки в "Динамо". Львів'яни,

які минулого тижня дали бій іншо�

му гранду,— здолали вдома "Шах�

тар" з рахунком 3:2 — на НСК

"Олімпійський" зосередилися на

обороні своїх воріт. Після закін�

чення першого тайму рахунок за�

лишався невідкритим, хоча у "Ди�

намо" двічі потрапив у штангу Дье�

мерсі Мбокані, а в іншому випад�

ку — Юнес Беланда. Після перерви

гості продовжили грати на відбій, а

команда Олега Блохіна — не реалі�

зовувати момент за моментом. За�

били господарі лише на 84�й хви�

лині, коли Браун Ідейє з другої

спроби зміг не промахнутися по

порожніх воротах. Перемога дозво�

лила "Динамо" випередити "Вор�

склу" і піднятися на п'яте місце в

чемпіонаті.

Головний тренер "Динамо" Олег

Блохін прокоментував перемогу

своїх підопічних: "Цей матч ми

проводили після важкої гри з "Ген�

ком". У тій зустрічі ми хоч і програ�

ли, але показали хороший футбол.

У будь�якому випадку, після по�

єдинку з "Генком" було важко під�

готувати команду у психологічному

сенсі. Думаю, мені це вдалося.

Найголовніше — хлопці постави�

лися з розумінням, в якій ситуації

знаходиться команда, з розумінням

того, що нам не вистачає очок, що

ми ніяк не можемо виграти. Треба

подякувати футболістів за сього�

днішню перемогу. Так само треба

подякувати нашим вболівальни�

кам, які прийшли сьогодні на ста�

діон і підтримували команду до

останньої хвилини. Що стосується

самої гри, то ми мали беззаперечну

перевагу. Моментів ми сьогодні

створили багато. Якщо не помиля�

юся, за перший тайм завдали 17

ударів по воротах суперника. Важ�

ко було розкривати добре організо�

вану оборону "Карпат". Хотів би

подякувати львів'янам за хорошу

гру"
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Цей день в історії 24 вересня

Всесвітній день боротьби із
захворюваннями серця
1852— перший політ на дири-

жаблі з паровим дви ном здійс-
нив франц з Анрі Жиффар
1896 — народився амери ан-

сь ий письменни -романіст
Френсіс С отт Фіцджеральд
1894 — народився Роман К п-

чинсь ий, раїнсь ий поет, про-
заї , ж рналіст, омпозитор, ри-
ти , ромадсь ий діяч
1924— народилася Ніна Боча-

рова, раїнсь а радянсь а ім-
наст а, дворазова олімпійсь а
чемпіон а
1941 — Києві на Хрещати

почалася серія виб хів й пожеж
німець их о паційних становах.
Цьо о дня радянсь і диверсанти
підірвали омендат р , я а щойно
розташ валася в б дин , де ра-
ніше б в ма азин "Дитячий світ"
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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У домашньом матчі на НСК "Олімпійсь ий" иївсь і "динамівці" перемо ли львівсь і "Карпати" з рах н ом 1:0

Результати 10>го туру 
чемпіонату України:

"Волинь"—"Іллічівець" 1:0
"Севастополь"—"Метал р "(Д) 4:2
"Говерла"—"Арсенал" 2:0
"Таврія"—"Металіст" 0:3
"Шахтар"—"Ворс ла" 3:0
"Метал р "(З)—"Дніпро" 2:3
"Чорноморець" — "Зоря" 3:1


