
У столиці змінять
систему проїзду
З наступного року у місті запровадять сучасну систему оплати поїздок 
та продовжать розвивати транспортну інфраструктуру

Платитимемо по
європейськи
З 1 січня у Києві розпочнеться реалізація проекту,

який передбачає запровадження концептуально нової

схеми оплати проїзду в комунальному транспорті. Таке

завдання перед посадовцями поставив голова КМДА

Олександр Попов під час засідання Колегії міськадмі&

ністрації.

“Нам потрібно переходити на сучасні механізми, під&

ходи до оплати проїзду. Це непростий процес, але прий&

шов час його пройти. Весь механізм, який запропонова&

ний, покликаний насамперед захистити мешканців міс&

та”,— наголосив Олександр Попов.

Так, йдеться про запровадження єдиного “Елек&

тронного квитка” для оплати проїзду в наземному гро&

мадському транспорті та метрополітені. Реалізація

цього проекту потребує близько 100 млн грн, яких

сьогодні у бюджеті міста немає, тож наразі адміністра&

ція працює над залученням до реалізації цього проек&

ту інвестора.

Одночасно розробляються нові схеми оплати проїзду

та підходи до обрахування тарифів. За словами заступ&

ника директора департаменту — начальника управління

цінової політики Департаменту економіки та інвестицій

Василя Яструбинського, наразі у місті назріла необхід&

ність перегляду чинних тарифів, однак робити це треба

зважено, вивчивши світовий досвід. Адже невідповід&

ність між собівартістю перевезення одного пасажира та

реальною сплатою за поїздку спричиняє значні борги на

комунальних підприємствах. Зокрема щорічні збитки

КП “Київський метрополітен” складають близько 375

млн грн, КП “Київпастранс” — 315 млн. Тож столична

адміністрація наразі проводить перемовини з Міністер&

ством інфраструктури щодо змін розрахунків собіварто&

сті поїздки.

Разом з тим розробляється нова схема оплати проїзду,

яка насамперед спрямована на те, аби захистити постій&

них користувачів міського транспорту. Як доповів пан

Яструбинський, відповідно до світового досвіду, пропо&

нується запровадити такі варіанти розрахунку: оплата за

одну поїздку (яка буде доведена до економічно обґрун&

тованого рівня), оптова купівля поїздок (від 10 до 100),

оплата за часом (відповідно до реалій столиці України —

75 хв). При цьому будуть збережені проїзні квитки тер&

міном на місяць і рік, запровадять туристичні проїзні

квитки. “Різні види оплати проїзду матимуть різні види

знижок, що дозволить зацікавити та захистити киян.

Тобто постійні користувачі, власники річного проїзно&

го, платитимуть найменше”,— наголошує пан Ястру&

бинський.

Окрім того, така система дозволить боротися з “зай&

цями” та контролювати кількість пільговиків.

За словами заступника голови КМДА Михайла Кос&

тюка, на повну потужність проект у столиці зможе за&

працювати десь всередині наступного року, адже, хоча

розпочнеться реалізація ініціативи з 1 січня, два&три мі&

сяці знадобиться, аби відшліфувати всі моменти та аби

кияни та гості столиці звикли до змін.

Новий транспорт для киян

Разом з новими підходами оплати проїзду продовжує

місто роботи й з оновлення парку громадського транс&

порту. Як відзначив Михайло Костюк, значне попов&

нення було здійснено напередодні Євро&2012. За остан&

ні два роки місто отримало 185 нових та сучасних авто&

бусів і 140 тролейбусів. До завершення контракту з

ЄБРР має бути поставлено ще 81 тролейбус, а в 2014 ро&

ці місто планує придбати ще 76 “рогатих”. Окрім того,

наразі розглядається можливість виготовлення електро&

буса на базі кузова тролейбуса, який без контакту з ме&

режею зможе долати відстань до 5 км.

Оновлюється і парк трамваїв. Так, за період 2012&2013

років було придбано 14 трамваїв, а необхідність КП

“Київпастранс” у таких машинах складає 20 одиниць на

рік. Відповідні пропозиції підприємством подано до

бюджету на 2014 рік. За словами директора КП “Київ&

пастранс” Миколи Ламбуцького, таке оновлення рухо&

мого складу вже дало змогу зменшити на основних мар&

шрутах пасажирського транспорту плановий інтервал

руху в години пік до 5&7 хв., вдвічі збільшити перевізну

спроможність, а також отримати пасажирам більш якіс&

ні та комфортні послуги, у тому числі й особам з осо&

бливими потребами.

Продовжуватиме місто і роботи з оновлення рухомого

складу КП “Київський метрополітен”. Так, до жовтня

2014 року столиця отримає 95 модернізованих вагонів

метро. Оновлення здійснюється на ПАТ “Крюківський

вагонобудівний завод” за кошти Кіотського протоколу.

У планах на наступний рік і розвиток тролейбусної та

трамвайної мереж на окремих напрямках. Так, у рамках

виконання ініціатив Президента України щодо розвит&

ку транспортної інфраструктури, у Києві буде прокладе&

на нова контактна мережа від Ленінградської площі до

залізничного вокзалу “Дарниця”, від Одеської площі до

нового автовокзалу, ринку “Столичний”, с. Жуляни, за&

лізничної станції “Київ&Волинський” та аеропорту

“Київ” (3 черги будівництва). Також тролейбус курсува&

тиме по вул. Старонаводницькій, Васильківській (від

Амурської до Голосіївської площі) та вул. Горького (до

Либідської площі).

Разом із тим, на 2014 рік запланована реконструкція

трамвайних ліній, які нині перебувають у незадовільно&

му стані, зокрема на вул. Дмитрівській, Алма&Атинській

і Ташкентській. Крім того, планується реконструкція

трамвайної лінії під прискорений рух трамваю від жит&

лового масиву Вигурівщина&Троєщина до станції заліз&

ничного вокзалу “Дарниця”.

Заторів поменшає

Значна робота у 2013 році була проведена і з розбудо&

ви транспортної інфраструктури. За словами Михайла

Костюка, основні роботи цьогоріч велися на транспорт&

ній розв’язці на Поштовій площі. Крім того, у 2013&му

розпочалося оновлення просп. Перемоги, й уже вико&

нано роботи на ділянці від кемпінгу “Пролісок” до Свя&

тошинського шляхопроводу. Завершити реконструкцію

магістралі планують наприкінці наступного року. Про&

довжувалося будівництво і Подільського мостового пе&

реходу, термін введення в експлуатацію якого, за умов

стабільного фінансування, заплановано на кінець 2015

року. Разом з тим вже у листопаді 2013 року введуть в

експлуатацію останню станцію Куренівсько&Червоно&

армійської лінії метро “Теремки”. Цього ж року плану&

ють розпочати будівництво четвертої гілки метрополіте&

ну на житловий масив Вигурівщина&Троєщина.

А от у 2014 році, за словами Михайла Костюка, пла&

нується будівництво Великої кільцевої дороги на ділян&

ці від просп. Рокоссовського до вул. Богатирської, а то&

ді до Оболонського проспекту.

Крім того, буде виконана реконструкція транспорт&

ного вузла на правобережних пiдходах до Пiвденного

мосту зi з’їздами з вул. Саперно&Слобiдської на Столич&

не шосе та реконструкція транспортної розв’язки на Ле&

нінградській площі. Облаштовуватимуть наступного ро&

ку й пішохідну зону на вул. Сагайдачного.

Одним із найважливіших завдань на 2014 рік є капі&

тальний ремонт шляхопроводів. Будуть виконані робо&

ти і з капітального ремонту зливостокової системи.

Подбає міська влада у наступному році і про те, аби

кияни витрачали менше пального та часу на поїздки.

Для цього розвиватимуть Автоматизовану систему керу&

вання дорожнім рухом. Так, на виконання завдань Пре&

зидента щодо розвитку транспортної інфраструктури у

рамках проекту буде реконструйовано 165 перехресть

центральної частини міста, встановлено 21 об’єкт відео&

спостереження і 10 електронних табло із змінною ін&

формацією. Це дозволить у 2014&2015 роках збільшити

швидкість пересування та зменшити час поїздки до

15 %, поліпшити екологічний стан та зменшити викиди

шкідливих речовин до 10 % і скоротити витрати пально&

го до 15 %.

У грудні 2013 році завершиться процедура проведення

міжнародних двоступеневих торгів для визначення під&

рядника з реалізації цього проекту

Повітряні ворота столиці оновили 

В аеропорт "Київ" від рили новий термінал для
вн трішніх рейсів
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Київ та Лейпциг поглиблюють
співпрацю 

Між двома містами посилять льт рн взаємодію
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Університет третього віку 
У столиці пенсіонери опанов ють омп`ютерн
рамот , ан лійсь мов та здоровий спосіб життя
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Нацрада відмітила системну роботу
Києва у сприянні роботи ОСББ
Під олов ванням міністра ре іонально о розвит-
, б дівництва та житлово- ом нально о осподар-

ства Геннадія Темни а відб лося засідання Націо-
нальної ради з питань створення та забезпечення
ф н ціон вання об’єднань співвласни ів ба ато-
вартирних б дин ів. Під час звіт про робот ре іо-
нальних рад з питань сприяння ОСББ б ло відміче-
но системн робот в цьом напрям в Києві та в
Дніпропетровсь ій області. Міністр а цент вав ва
прис тніх на том , що при значній іль ості проб-
лемних питань, з я ими своїй діяльності сти аєть-
ся ОСББ, їхній розвито залежить від зла оджених
дій центральних ор анів влади та ор анів місцево о
самовряд вання. Та ож на заході б ло роз лян то та
підтримано прое ти За онів У раїни “Про правлін-
ня ба ато вартирним б дин ом” і “Про особливості
права власності ба ато вартирном б дин ”

У столиці сплачено понад 
8,7 млн грн екологічного податку
Протя ом першо о місяця дії За он щодо сплати

е оло ічно о подат за тилізацію знятих з е спл -
атації транспортних засобів Київсь ою міжре іональ-
ною митницею Міндоходів спрямовано до Держбюд-
жет понад 8,7 млн рн цьо о подат . У вересні сто-
личні підприємства та меш анці міста Києва імпорт -
вали в У раїн 760 автомобілів різно о лас , з я их
742 імпортовано автодилерами, а решта ввезена ро-
мадянами. Всі автів и оформлено зі сплатою подат
на тилізацію. Всьо о ж митне оформлення транс-
портних засобів зі сплатою е оло ічно о подат в Ки-
єві здійснили 19 підприємств та 18 ромадян. За фа -
том звернень автоімпортерів та ромадян Київсь ою
міжре іональною митницею Міндоходів б ло видано
434 довід и про сплат е оло ічно о подат за тилі-
зацію знятих з е спл атації транспортних засобів

Комунальні кінотеатри 
“Братислава” і “Київська Русь” 
поновили свою роботу
У ом нальном підприємстві “Київ інофільм” ін-

форм ють, що м ніципальні інотеатри “Братислава” і
“Київсь а Р сь” поновили свою робот . Та , іноте-
атрі “Братислава” встановлено нове цифрове облад-
нання, а та ож необхідне стат вання для по аз
фільмів форматі 3D. Це дозволяє демонстр вати
стріч и першим е раном. Понеділо о олошений я
день лядача. Та ож за ладі є зона без оштовно о
Wi-Fi. У приміщенні інотеатр та пор ч із ним ф н -
ціон ють розважальні дитячі майданчи и. У інотеатрі
“Київсь а Р сь” ф н ціон ють два зали. Наразі там
встановлено нове цифрове обладнання для по аз
фільмів форматі 3D, а в реперт арі — найновіші ар-
тини. До то о ж за лад а тивно от ється до прове-
дення інофестивалю “Здоров’я”. Та ож планах е-
рівництва — проведення новорічних вистав, я і прохо-
дитим ть вели ом залі інотеатр на 1 120 місць.
Зниж и на вит и діють для ст дентів і пенсіонерів

Дарничани провели освітній 
фестиваль
У Пар воїнів-інтернаціоналістів, що на в л. Вер-

биць о о, відб вся районний фестиваль “Освіта
Дарниці-2013”, присвячений Дню працівни а осві-
ти. Привітали педа о ів із професійним святом о-
лова Дарниць ої РДА Сер ій Віт овсь ий та олова
Громадсь ої ради при Дарниць ій РДА І ор Чер-
ма . Сер ій Віт овсь ий привітав прис тніх зі свя-
тами Дня працівни а освіти, Дня т ризм та Все-
раїнсь о о дня дош ілля і на ородив 15 педа о-
ічних працівни ів подя ою олови Дарниць ої РДА.
Учасни ам заход провели о лядов е с рсію ви-
став овими павільйонами, де відб вались по азові
вист пи юних спортсменів з хо ею на траві, ф тбо-
л , вихованців рт ів авіамоделювання, творчі
майстер- ласи, вистав и робіт дітей та педа о ів,
презентація дося нень та методичних доробо ,
розва и для дітей, зма ання на “Т ристичній аля-
вині”, ярмаро виробів
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З наст пно о ро місті запровадять с часн систем оплати поїздо та продовжать розвивати транспортн інфрастр т р

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Місь а влада продовж є а тивно працювати над по ращенням дорожньо-транспорт-
ної інфрастр т ри в столиці. Та , щодо оновлення р хомо о с лад ом нально о
транспорт , то значні зр шення цьом питанні б ли зроблені напередодні Євро-
2012. Наразі Київ продовж є за пов вати нові тролейб си, оновлюються трамвайні
поїзди та ва они метро. Аби по ращити спол чення віддалених точ ів столиці з
центром міста, триває розб дова ліній метрополітен , вводяться нові маршр ти на-
земно о транспорт . А вже з наст пно о ро місті запрацює нова система оплати
проїзд , я а, я запевняють посадовці, дозволить вивести надання транспортних по-
сл на я існо новий рівень.
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Хрещатик 8 жовтня 2013 року

Новини

Понад 8 тисяч будинків киян обігріваються
Уже з теплом 8 012 житлових б дин ів иян. Про це чора, під час роз-

ширено о засідання Коле ії КМДА, повідомив заст пни дире тора Депар-
тамент житлово- ом нальної інфрастр т ри Володимир Баженов.
"До централізовано о опалення під лючено сі лі арні та дитсадоч и,

залишається по и що без тепла ш ола № 1, що Шевчен івсь ом
районі міста. Вона живиться від приватної отельні "Бон Вояж". На
жаль, власни отельні наразі не змі вирішити проблем лімітів на по-
дач тепла. Та их отелень сьо одні місті залишається п'ять. Зо рема
дві в Голосіївсь ом районі, дві — Шевчен івсь ом та одна в Оболон-
сь ом районі. Проте з під люченням житлових б дин ів ми йдемо на
випередження затверджених рафі ів",— с азав Володимир Баженов.
Та , вже обі ріваються 671 б дино Голосіївсь ом районі, 729 —

Дарниць ом , 709 — Деснянсь ом , 1 019 — Дніпровсь ом , 704 —
в Оболонсь ом , 532 — Печерсь ом , 808 — Подільсь ом , 694 —
Святошинсь ом , 970 — Солом'янсь ом та 1 079 — Шевчен ів-

сь ом районах Києва. Крім то о, до централізовано о опалення під-
лючено 530 ЖБК та 183 ОСББ.
Голова КМДА Оле сандр Попов дор чив своєм першом заст пни-
провести робоч нарад з власни ами проблемних отелень і ерів-

ництвом "Київ аз " та терміново вирішити питання, аби подати тепло-
носій сім споживачам

У столиці висадили близько 500 дерев
У рам ах місячни а з бла о строю, озеленення та поліпшення санітар-

но о стан міста столиці же висаджено близь о 500 саджанців ленів,
оробини тощо. Зо рема нові дерева з'явилися Печерсь ом , Голосі-
ївсь ом , Солом'янсь ом , Подільсь ом та Оболонсь ом районах міс-
та. Про це повідомили ом нальном об'єднанні "Київзеленб д".
Крім то о, 5 жовтня біля столично о зоопар фахівці Шевчен івсь о-
о ом нально о підприємства з тримання зелених насаджень виса-
дили 41 а ацію. Та ож нові дерева — 85 платанів — найближчим часом
висадять Деснянсь ом , Дарниць ом і Солом'янсь ом районах.
На адаємо, щос боти Києві відб ватим ться толо и, а 12 жовтня

план ється проведення наймасовішо о с ботни із санітарно о при-
бирання лісових см біля проспе т Гон адзе та в лиці Ж ова. До
часті запрош ються сі охочі, а з детальним перелі ом об'є тів мож-
на ознайомитись на офіційном сайті КО "Київзеленб д"

Цифра дня

18 889 
народжень зареєстровано у місті Києві у січні–липні 2013 року. 
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Геопортал містобудівного кадастру полегшує
роботу зодчих
З появою с п тни ово о знім Києва 2013 ро на еопорталі місто-

б дівно о адастр Києва (mkk.kga.gov.ua) іль ість орист вачів
збільшилась на 20 %. Цьо о раз еопортал від рив дост п до с п т-
ни ово о знім Києва 2013 ро . Просторова роздільна здатність
знім є надвисо ою (70 см на пі сель). Це дозволяє чіт о побачити
б дин и, дерева та автомобілі.
С п тни овий знімо має оординатн прив'яз , том йо о можна роз-
лядати я отов фото арт масштаб 1:5000. Зона знім в лючає при-
ле лі передмістя Києва — Вишневе, Коцюбинсь е, Петропавлівсь та Со-
фіївсь Борща ів и. За альна площа знім — 668 в. м.
"Геопортал продовж є від ривати иянам все нові і нові дані про міс-

то. Попри всі не аразди, том числі і з недофінанс ванням, ми про-
водимо і б демо проводити цю робот і надалі. Меш анці міста мають
повне право володіти об'є тивною та а т альною інформацією про свій
б дино , вартал, мі рорайон, про наміри влади, про за альномісь і
прое ти тощо. Геопортал являє собою ві но до п блічної інформації,
я а сл жить людям",— зазначив заст пни дире тора — начальни
Сл жби містоб дівно о адастр Департамент містоб д вання та ар-
хіте т ри Андрій Вавриш

Киянам повернули земельну ділянку 
вартістю 85 млн гривень
Господарсь ий с д м. Києва повном обсязі задовольнив позов

столичної про рат ри та зобов'язав б дівельн омпанію поверн ти
до ом нальної власності 6,7 а землі вартістю 85 млн ривень Дар-
ниць ом районі.
Я повідомили "Хрещати " в прес-сл жбі столичної про рат ри,

2005 році Київрада надала в оренд товариств земельн ділян на
в л. Здолб нівсь ій для б дівництва, е спл атації та обсл ов вання
омпле с виробничо-тор овельних б дівель і спор д.
Водночас, я встановлено перевір ою, б дівельні роботи на в азаній

території не проводилися. О рім то о, вс переч мовам до овор , това-
риство з 2012 ро припинило сплач вати орендн плат за орист ван-
ня землею, забор вавши до місь о о бюджет понад 1,2 млн ривень.
За позовом столичної про рат ри до овір оренди розірвано та зо-

бов'язано товариство поверн ти землю иївсь ій ромаді

Дизайнери "Київзеленбуду" підвищують
кваліфікацію
З 4 жовтня розпочалися трьохмісячні рси підвищення валіфі ації

для дизайнерів КО "Київзеленб д". Про рама розрахована на 72 оди-
ни теоретичної та пра тичної під отов и при Гільдії ландшафтних архі-
те торів У раїни.
Та , майстри осподарства вивчатим ть с часні підходи до ви онан-

ня прое тів з рах ванням форм рельєф , ландшафтний дизайн жит-
лово о середовища та ленд-арт. Під час захист вип с ної роботи ди-
зайнери ар мент ватим ть обран форм реслення та особливості
ви онання енерально о план .
"Ми системно і онстр тивно працюємо над зеленим бла о строєм

міста. Лише постійном обміні д м ами форм ється новий стиль, но-
ве обличчя столиці. Уже з наст пно о ро наб ті знання майстри зе-
лено о осподарства втілять в оформленні вітни ів, омпозицій та до-
ляді за насадженнями",— за важив енеральний дире тор КО "Київ-
зеленб д" Михайло Царен о.
На адаємо, лютом 2013 ро для дизайнерів КО "Київзеленб д"

провела майстер- лас професор з ландшафтно о дизайн Королівства
Нідерландів Роеліє де Веерд. Вона розповіла про за альне місь е озе-
ленення в Голландії, план рбанізації "Кро за ро ом", прийоми верти-
ально о озеленення, озеленення фасадів. Та , Нідерландах прийняті
анало ічні раїнсь им чотири основні рівня озеленення: дерева, щі,
віти та азони. На при ладі створення пар ів на території житлових за-
б дов Роеліє де Веерд по азала, я им чином дизайнери врахов ють
своєм плані всі основні фа тори: аналіз приле лих територій та водних
об'є тів, існ ючі зелені насадження, транспортн інфрастр т р

Повітряні ворота столиці 
оновили
У аеропорті "Київ" відкрили новий термінал для внутрішніх рейсів
Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

За останні чотири ро и КП "Міжна-
родний аеропорт "Київ" (Ж ляни)"
значно розб д вався та нарощ є па-
сажиропоті . Та , т т б в зб дова-
ний с часний термінал для міжна-
родних рейсів, а днями летовище
зробило ро наз стріч ромадянам,
я і подорож ють між містами У ра-
їни. У п'ятницю запрацював новий
термінал D, я ий обсл ов ватиме
вн трішні рейси. А от до інця цьо о
місяця планах від рити і термі-
нальний омпле с С, що приймати-
ме бізнес-авіацію.

Нова сучасна будівля терміналу D розташувала�

ся зовсім поряд від терміналу А, який обслуговує

міжнародні рейси. Гендиректор ТОВ "Майстер�

авіа" Олексій Яковець роз'яснив "Хрещатику" —

все це зроблене для зручності пасажирів.

"Раніше людям, які прилітали з інших міст

України та робили пересадку на міжнародні рей�

си, доводилось між двома терміналами долати

відстань в майже чотири кілометри. І хоча ми за�

пустили спеціальний автобусний маршрут, це все

одно викликало певні незручності. Тепер потра�

пити з одного термінального комплексу до іншо�

го можна за лічені хвилини",— зазначив пан Яко�

вець.

Сучасний комплекс зможе обслуговувати до

400 тисяч пасажирів на рік. Для цього тут створе�

ні усі необхідні умови: розміщено 12 стійок реєс�

трації, острів видачі багажу, п'ять виходів на по�

садку, бізнес�зал та каси. Знаково, що в комплек�

сі передбачені усі умови для людей з особливими

потребами. На повну потужність комплекс запра�

цює вже навесні, поки що ж внутрішні вильоти

здійснюють з міжнародного терміналу "А", а при�

льоти вже запустили у нещодавно відкритому "D".

А от вже наприкінці цього місяця на летовищі за�

працює й окремий термінальний комплекс, який

обслуговуватиме бізнес�авіацію.

Такий стрімкий розвиток аеропорту "Київ" ви�

магає від міста створення відповідної транспорт�

ної інфраструктури. Про це під час відкриття тер�

міналу заявив заступник голови КМДА Михайло

Костюк. Зокрема у планах міста збудувати сучас�

ну автомагістраль, яка сполучатиме летовище з

Червонозоряним проспектом та Кільцевою доро�

гою.

"У цьому бюджетному році нам це вже не

вдасться, адже тут зроблені тільки комунікації. А

от наступного року необхідні кошти потрібно пе�

редбачити. Однак все одно роботи зі спорудження

магістралі потрібно планувати на 2014—2015 ро�

ки, відповідно до Генерального плану міста. Фі�

нансування будівництва буде змішане, частина

коштів йтиме з міського бюджету. А потужність

магістралі буде достатньою до потреб автомобіль�

ного трафіку та не меншою, ніж на проспекті Пе�

ремоги",— відмітив пан Костюк.

Знаково, що стрімка розбудова аеропорту "Ки�

їв" — яскравий приклад державно�приватного парт�

нерства. Так, за останні чотири роки у розвиток ле�

товища було вкладено 470 млн грн приватних інвес�

тицій. Завдяки такій співпраці держави та бізнесу і

будівництву нових терміналів було створено 5 тисяч

нових робочих місць, а пасажиропотік за  8 місяців

збільшився майже на 145 % у порівнянні з аналогіч�

ним періодом 2012 року та становив понад 1,2 млн

пасажирів. Також за 8 місяців на 68 % збільшилась

кількість рейсів в аеропорту — понад 24 тисячі.

Такий розвиток летовища має стати позитив�

ним прикладом для інших аеропортів країни. Про

це на відкритті об'єкта заявив віце�прем'єр�мі�

ністр України Олександр Вілкул.

"Подальший розвиток галузі має бути забезпе�

чений за рахунок залучення приватних інвестицій

на основі державно�приватного партнерства, під�

вищення ефективності управління галуззю, залу�

чення лоукостів, створення комфортних умов для

пасажирів, збільшення кількості польотів",— від�

значив пан Вілкул.

Так, важливим кроком до розвитку авіапереве�

зень стало отримання цього року 1�ї категорії без�

пеки Федеральної авіаційної адміністрації США.

Завдяки цьому українські авіаперевізники змо�

жуть розширити географію польотів до США та

уникнути додаткових перевірок в американських

аеропортах.

Також нині Україна завершує перемовини про

впровадження єдиного повітряного простору з

Європою та США. Проект "Відкрите небо" дасть

пасажирам більше можливостей для подорожей

та приведе на авіаринок нові бюджетні компанії.

Отримати остаточне підтвердження намірів укра�

їнські урядовці сподіваються вже наприкінці

жовтня у Брюсселі

Університет третього віку
У Києві пенсіонери опановують комп'ютерну грамоту, 
англійську мову та здоровий спосіб життя
Наталка МИКОЛАЄНКО
"Хрещатик"

Справжнє життя розпочи-
нається після пенсії. У сл -
хачів столично о "Універ-
ситет третьо о ві " є чи-
мало ар ментів, аби пояс-
нити це твердження. У
ожном районі при тер-
центрах діють безплатні
рси, на я их люди по-

важно о ві мож ть опа-
н вати те, на що олись їм
не вистачало час : на-
вчаються омп'ютерної
рамоти, відвід ють рси
ан лійсь ої мови, основ
здорово о способ життя
та народознавства.

Збереження взаємодії людей по�

хилого віку, людей з обмеженою

життєдіяльністю з соціальним сере�

довищем та активне залучення їх до

участі у суспільному житті грома�

ди — ось основна мета столичного

"Університету третього віку". У рам�

ках відзначення Міжнародного дня

людей похилого віку та Дня ветерана

згаданий заклад у ТЦСО Голосіїв�

ського району відвідав заступник го�

лови КМДА Віктор Корж.

"Увага і турбота до людей похило�

го віку має бути особливою з боку

влади. Окрім забезпечення першо�

чергових потреб киян різних катего�

рій, соціальна політика міста має бу�

ти орієнтована на сприяння розвит�

ку і підтримки фізичних, інтелекту�

альних, психологічних та соціаль�

них здібностей людей старшого віку,

їхній зайнятості та об'єднання, роз�

ширення світогляду, що дозволить

урізноманітнити життя на пенсії.

Саме тому, у рамках реалізації соці�

альних ініціатив Президента Укра�

їни, міська влада здійснює низку за�

ходів з підтримки існуючих та роз�

витку нових форм соціального за�

хисту різних категорій киян",— за�

значив Віктор Корж.

Ось що розповіла заступник ди�

ректора Київського міського тери�

торіального центру соціального об�

слуговування Оксана Бойко: "Уні�

верситет третього віку" на базі

ТЦСО було створено у 2012 році.

Його слухачами є люди похилого ві�

ку, інваліди (І, ІІ, та ІІІ груп), з чис�

ла підопічних Центру та громадян

району, що мають освіту будь�якого

рівня і напряму. Навчаються студен�

ти�пенсіонери безплатно, а програ�

ми побудовані з урахуванням віко�

вих особливостей людей старшого

віку, їх потреб та інтересів".

За словами завідуючої відділенням

соціально побутової адаптації та ін�

новаційних проектів Терцентру Го�

лосіївського району Валентини Гри�

ненко, пенсіонери опановують ком�

п'ютерну та фінансову грамоти, ви�

вчають англійську мову, краєзнав�

ство та психологію здорового спосо�

бу життя. Термін навчання у закла�

ді — від двох до шести місяців (72 на�

вчальні години). До навчального

процесу залучають соціальних пра�

цівників, викладачів навчальних за�

кладів різних рівнів акредитації, во�

лонтерів та членів благодійних орга�

нізацій. Наразі у Територіальному

центрі навчається безкоштовно май�

же 100 пенсіонерів Голосієва. Ціка�

во, що іноді слухачі на одних курсах

є викладачами на інших, зокрема і

Ніна Адамчук. Понад 48 років вона

працювала вчителем біології та ва�

леології у київському коледжі, а те�

пер відвідує курси комп'ютерної гра�

моти, аби викладати своїм�колегам

основи здорового способу життя за

новітніми світовими тенденціями.

"Я маю ноутбук, проте користува�

тися ним добре не вмію, а у дітей не�

ма часу навчити,— розповіла Ніна

Петрівна.— А для мене це зараз дуже

потрібно, бо хочу дізнатися, які су�

часні системи оздоровлення вико�

ристовують у різних країнах світу. До

речі, я і на курси англійської записа�

лася. Моїх слухачів насамперед ціка�

вить, як жити так, аби у нашому віці

хвороби "не нападали", а це можливо

лише тоді, коли у рівновазі психічне,

фізичне та соціальне здоров'я. Як

цього досягнути, я пояснюю і під час

практичних занять, які проводжу у

Голосієві — на свіжому повітрі, у

комплексі із фізичними вправами

наука засвоюється краще".

Також в університеті діє студія "Ча�

рівний клубок", де бабусі навчаються

або вдосконалюють різні техніки ху�

дожньої вишивки та в'язання. Також

у Терцентрі діє студія "Мрія", клуби

"Родовід" та "Бардівської пісні", тан�

цювальний та хорові гуртки "Червона

гвоздика", "Співаємо разом", "Золоті

наспіви", "Доброта". Цікаво, що май�

же всі пенсіонери є активними учас�

никами клубу "Любителі кінемато�

графії", де транслюють науково�по�

пулярні та художні фільми як у зви�

чайному форматі, так і в 3D

У від ритті в аеропорт "Київ" ново о термінал D, я ий обсл ов ватиме вн трішні рейси, взяв часть
віце-прем`єр-міністр У раїни Оле сандр Віл л

У Києві пенсіонери опанов ють омп`ютерн рамот , ан лійсь мов ,
навчаються або вдос оналюють різні техні и х дожньої вишив и та в`язання
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Ділові новини

Держреєстри знову 
запрацювали
Станом на 7 жовтня 2013 ро

робот Єдиних та Державних реєс-
трів відновлено, повідомляє ДП “Ін-
формаційний центр” Мін’юст .
СБУ, за рез льтатами перевір и,
підтвердила повнот та цілісність
Єдиних та Держреєстрів. В рез ль-
таті з пинення ф н ціон вання
Держреєстрів вито інформації з
персональними даними ромадян
У раїни не відб лося, запевняють
центрі. Роботи із відновлення робо-
ти реєстрів вед ться з 1 жовтня.
Ф н ціон вання Єдино о держре-
єстр ви онавчих проваджень і
Держреєстр речових прав на не-
р хоме майно відновлено 3 жовтня,
а повністю — 4 жовтня. Та само
відновлена робота Держреєстр
обтяжень р хомо о майна, Єдино о
реєстр спеціальних блан ів нота-
ріальних до ментів, Єдино о реєс-
тр довіреностей, Держреєстр а -
тів цивільно о стан ромадян. 6
жовтня поновив робот останній із
забло ованих реєстрів — Спад о-
вий реєстр. Я і з рештою реєстрів,
для поновлення можливості орис-
т вання цим реєстром необхідно
зверн тись до сл жб підтрим и від-
повідних філій ДП “Інформаційний
центр” Мін’юст і без оштовно от-
римати необхідне лієнтсь е про-
рамне забезпечення

Як змінюються ціни в Україні

Інде си споживчих цін та цін ви-
робни ів промпрод ції вересні
2013 ро становили 100 % і
100,2 %, з почат ро — 99,4 %
і 102,1 % відповідно, повідомляє
Держсл жба статисти и. Зо рема
ціни на прод ти харч вання та
безал о ольні напої знизилися на
0,1 %, фр ти, овочі, прод ти пе-

рероб и зернових, ц ор і соняш-
ни ова олія — на 3,2-1,7 %. На
0,7-0,1 % подешевшала риба та
прод ти з риби, ма аронні виро-
би, яловичина, м’ясо птиці. На
13,1 % подорожчали яйця, а мас-
ло, моло о, сметана, исломо-
лочна прод ція, сири, сало, сви-
нина, безал о ольні напої — на
1,6-0,2 %. Подорожчання ал о-
ольних напоїв, тютюнових виро-
бів на 0,4 % спричинено підви-
щенням цін на тютюнові вироби
на 0,6 %. У сфері охорони здо-
ров’я відб лося зростання цін на
0,2 %, т. ч. амб латорні посл и
подорожчали на 0,3 %, фарма-
цевтична прод ція — на 0,2 %.
Ціни на транспорт збільшилися на
0,1 %, що пов’язано з подорож-
чанням автомобілів, перевезень
пасажирсь им автотранспортом,
палива (на 1-0,2 %). На 3,6 % зни-
зилася плата за перевезення па-
сажирсь им залізничним транс-
портом. Подорожчання посл ос-
віти на 1,2 % з мовлено зростан-
ням плати за навчання в за ладах
середньої та вищої освіти (на
2,9 % та 2 % відповідно). На 1,6 %
знизилась плата за тримання ді-
тей дош ільних за ладах. Ціни
на прод цію доб вної промисло-
вості і розроблення ар’єрів зрос-
ли на 0,4 %. У доб ванні залізних
р д прод ція подорожчала на
2,6 %, аменю, піс та лини —
на 0,3 %. У доб ванні сирої нафти
прод ція подешевшала на 1,1 %,
ам’яно о в ілля — на 0,9 %. У
переробній промисловості ціни
підвищилися на 0,1 %, зо рема
виробництві фармацевтичних
препаратів — на 1,1 %, медви-
робництві — на 1 %, прод тів
нафтоперероблення, еле трично-
о стат вання — на 0,3 %. У ви-
робництві о с та о сопрод тів

ціни зменшились на 4,1 %, авто-
транспортних засобів, причепів і
напівпричепів та інших транс-
портних засобів — на 0,3 %. У ви-
робництві харчових прод тів, на-
поїв та тютюнових виробів ціни
знизилися на 0,2 %. Зо рема
виробництві прод тів борошно-
мельно- р п’яної промисловості
ціни впали на 4,4 %, олії та тва-
ринних жирів — на 2,8 %, отових
ормів для тварин — на 1,2 %, хлі-
ба, хлібоб лочних і борошняних
виробів — на 0,2 %, напоїв, м’яса
та м’ясних прод тів — на 0,1 %.
У виробництві тютюнових виро-
бів, молочних прод тів, ц р ,
а ао, шо олад та ц рових он-
дитерсь их виробів прод ція по-
дорожчала на 2,8-0,2 %. У поста-
чанні еле троенер ії, аз , пари та
ондиційовано о повітря тарифи
зросли на 0,2 % за рах но подо-
рожчання еле троенер ії

Порушення у столичних 
училищах

Фахівці Держфінінспе ції в м. Ки-
єві провели ревізію фінансово- ос-
подарсь ої діяльності Вищо о про-
фесійно о чилища№ 25 за період
з 01.04.2011- о по 01.07.2013 рі і
виявили пор шень фінансово-бю-
джетної дисципліни на за альн с -
м понад 244 тис. рн, з я их май-
же 60 % пор шень призвели до
втрат. Зо рема ерівництво за ла-
д 2011-2012 рр. за рах но
аси н вань за ально о фонд міс-
цево о бюджет оплатило ом -
нальні посл и, спожиті орендаря-
ми, проте відш одовані орендаря-
ми ошти до за ально о фонд не
перерах вало. В рез льтаті місце-
вом бюджет завдано матеріаль-
ної ш оди на с м майже 55 тис.
рн. Та ож вісьмом орендарям

чилище неправильно нарах вало
та виставило для оплати відш од -
вання орендної плати та спожитих
посл з теплопостачання. Я на-
слідо , навчальний за лад за влас-
ний рах но по рив витрати сто-
ронніх юросіб і недоотримав дохо-
дів, що з мовило збит и чилища
на за альн с м 52,7 тис. рн.
О рім то о, збит и в розмірі 38 тис.
рн спричинили неза онні витрати
держ оштів на оплат праці праців-
ни ів, виплат стипендій, допомо
та омпенсацій ст дентам, а та ож
втрата онтролю за достовірністю
вартості ви онаних ремонтних ро-
біт. Встановлені ревізією пор шен-
ня с н то. ДФІ направила ерів-
ни чилища попередження про
неналежне ви онання бюджетно о
за онодавства, вимо щодо вжит-
тя заходів з метою недоп щення
пор шень в подальшом та подала
лопотання щодо притя нення вин-
них осіб до відповідальності. Про
рез льтати онтрольно о заход
проінформовано правоохоронні
ор ани

Мільйонні штрафи 
для підприємців

У 2013 році фахівці правління
онтролю за обі ом та оподат -
ванням піда цизних товарів ГУ Мін-
доходів м. Києві виявили 61 випа-
до тор івлі тютюновими виробами
за цінами, вищими від ма сималь-
них роздрібних цін, та 6 випад ів
реалізації ал о ольних напоїв за ці-
нами, нижчими від ранично до-
п стимих за онодавством. За це
продавців си арет оштрафовано
на 975 тис. рн, а продавці ал о о-
лю мали сплатити 40 тис. рн
штрафних сан цій. Про це повідо-
мила ерівни столично о прав-
ління Міндоходів Ірина Носачова.

Кабміном встановлено ціни на
о ремі види ал о ольних товарів,
вартість я их не може б ти мен-
шою, ніж встановлені мінімальні ці-
ни, а си арети не мож ть реалізо-
в ватись споживачеві за ціною, ви-
щою, ніж в азана на пачці вироб-
ни ом або імпортером. За пор -
шення цих вимо за оном перед-
бачено застос вання фінансових
сан цій, а саме 100 % вартості от-
риманої партії ал о олю, розрахо-
ваної виходячи з мінімальних цін
(але не менше 5 тис. рн), та 100 %
вартості наявних с б’є та оспо-
дарювання тютюнових виробів, але
не менше 1 тис. рн

Перевірки ТВЦ “Глобус” 
тривають

ГУ МВС в м. Києві в рам ах
іль ох римінальних проваджень
перевіряє інформацію щодо про-
типравних дій я стосовно ТВЦ
“Глоб с”, та і стосовно йо о о-
лишніх працівни ів, повідомили
“Хрещати ” відомстві. Слідчі
перевіряють фа ти щодо с спіль-
но небезпечно о стан тор овель-
но о омпле с , а та ож стосовно
за онності ви ористання оштів,
отриманих від йо о діяльності.
Зо рема йдеться про неналежне
фінанс вання необхідних поточ-
них та апітальних ремонтних ро-
біт ТВЦ. Слідчі та ож вивчають
фа ти щодо по роз фізичною
розправою та нанесення тілесних
ш оджень олишнім працівни ам
цьо о омпле с . У той же час
правоохоронці на олош ють, що
питання прийняття с дових рі-
шень стосовно осіб, причетних до
діяльності ТВЦ, належать ви люч-
но до омпетенції с д та ре ла-
мент ються цивільно-правовим
за онодавством

Нові шахрайства у Києві
Днями б ла затримана шахрай-
а, я а під ви лядом співробітниці
“Київ аз ” раб вала довірливих
пенсіонерів, повідомили “Хреща-
ти ” на підприємстві. Фахівці ра-
дять: для то о, аби безпечити се-
бе від та их аферистів, потрібно
попросити них пред’явити до -
менти. Співробітни “Київ аз ” зав-
жди одя нений форм з фірмови-
ми ло отипами і має при собі від-
повідне посвідчення. Та ож необ-
хідно зателефон вати в Конта т-
ний центр “Київ аз ” за телефо-
ном: (044) 495-04-04 та точнити,
чи знаходиться ваш б дино в да-
ний момент на техобсл ов ванні.
Там же можна дізнатися, чи є лю-
дина з та им ім’ям співробітни ом
омпанії.
У свою чер , ГУ МВС в м. Києві

повідомило, що зловмисницю за-
тримали працівни и Святошинсь о-
о рай правління, вона раніше при-
тя алась до римінальної відпові-
дальності за с оєння анало ічних
злочинів, але в іншом районі. Відо-
мості про вчинення римінально о
правопор шення за частиною 3
статті 185 Кримінально о оде -
с ( радіж а) внесено до Єдино о
реєстр дос дових розслід вань.
Від рито римінальне провадження.
Проводиться дос дове слідство.
МВС та ож під от вало валіфі-
овані поради від фахівців, я і від-
тепер можна знайти новій р бри-
ці “Допомо а ромадянам” на сай-
ті відомства. Матеріали ласифі о-
вані за та ими найбільш типовими
сит аціями: я подати звернення
до міліції, я діяти в е стрених ви-
пад ах, не стати жертвою рабіж-
ни ів або шахраїв тощо. Крім то о,
в р бриці в азані телефонні номе-
ри “ арячої лінії” МВС, що працю-
ють в цілодобовом режимі
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Теплова завіса
Цьогорічний опалювальний сезон пройде без ускладнень, але надалі варто задуматися 
про різні джерела тепла

Не так страшний газ, як труби
Найперша і найнагальніша проблема теп�

лозабезпечення — це зовсім не газ. Хоча у

нас згадують “Газпром” й очікують нової

“газової війни”. Насправді, експертів біль�

ше непокоять... труби. “Занепокоєння щодо

газу не мають під собою підстав, але нам

треба боятися стану наших тепломереж”,—

вважає колишній представник Президента

України з енергетичних питань Богдан Со�

коловський. З огляду на те, що тепломережі

мають високий ступінь зношеності (в основ�

ному прокладені ще за радянських часів) і

пориви стають дедалі звичним явищем, саме

про стан тепломереж потрібно задуматися

на перспективу. Як зауважив, зі свого боку,

президент Київського міжнародного енерге�

тичного клубу Олександр Тодійчук, чимало

тепломереж ще відкриті, їх ремонт продов�

жується. На запитання, чи можливе повто�

рення нинішньої зими ситуації Алчевська,

він зазначив, що не виключені відключення

теплопостачання, але “вони будуть локаль�

ними” і переважно у невеличких депресив�

них містечках, бо там “тепломережі зноше�

ні, діряві”. У цьому сенсі великі міста, осо�

бливо столиця, більш захищені. Якщо там

раптом і стануться аварійні ситуації, усе до�

волі швидко буде відремонтовано.

А що ж із газом? Блакитне паливо в будь�

який момент можна ще й докупити, запев�

няє пан Соколовський. А експеримент із ре�

версивною прокачкою газу у 2009 році за�

свідчив, що Україні для комунального гос�

подарства вистачить газу власного видобут�

ку. “Якщо не вистачає якихось 4�5 мільйонів

кубометрів, їх завжди можна докупити на

ринку”,— наголошує експерт.

Скептично експерти ставляться й до віро�

гідності нової “газової війни” з Росією. За�

гальний висновок такий: “Газпром” продає

Україні газ за захмарними цінами, відтак має

максимальні прибутки, тому протистояння

було б загрозою насамперед для самої Росії.

Олександр Тодійчук нагадує, що внаслідок

минулих “газових воєн” Росія втратила лі�

дерство на світовому ринку у видобутку та

продажу газу, поступившись Південній Аме�

риці. До того ж, цього року Євросоюз може

не зіграти з Росією проти України, адже, на

думку експерта, раніше “газовій війні” пере�

дувала та супроводжувала “бойові дії” арт�

підготовка, і європейці насторожено стави�

лися до українців, котрі не дають постачати

до ЄС газ для обігріву. Нині у Європі “є кра�

ще розуміння того, що відбувається насправ�

ді”. Ознакою цього пан Тодійчук називає той

факт, що Євросоюз більш прискіпливо ста�

виться до нових проектів від “Газпрому”.

Єдине, що може здетонувати взимку,— полі�

тичний чинник. Від РФ “усього можна чека�

ти”, вважає Богдан Соколовський. Його

думку розділяє й Олександр Тодійчук: “Емо�

ційні рішення Кремля часто непередбачува�

ні, але розгорнути нову війну було б нині не�

безпечно, насамперед для самої Росії”.

Газові тарифи скуті зарплатами

Геополітика та стан труб тепломереж — це

цікаво експертам, а ось пересічних громадян

непокоїть питання тарифів на газ. Добре, що

цього року вони не зростуть. Але ж ціни не є

ринковими, тому колись піднімати їх усе�та�

ки доведеться. Причому підвищення тари�

фів на газ є умовою МВФ для надання кре�

диту Україні. Як зазначає Олександр Тодій�

чук, це питання потрібно вирішувати. “Ви�

моги МВФ часто подають у нас у викривле�

ному стані”, оскільки, якщо не розібратися

із тарифами, то “фактично МВФ надавати�

ме нам гроші, щоб ми платили Росії за

газ”,— каже він. Експерт розповідає, що ро�

сіяни на внутрішньому ринку платять за

власний газ більше, ніж українці, і є програ�

ма поетапного підвищення тарифів щороку

на 15 %. Тому ціни на газ в Україні, а також

тарифи доведеться переглядати, визнають

експерти. Як то кажуть, не тепер, так у чет�

вер, бо вони “не ринкові, вони не прозорі, є

багато проблем, вони директивні і навіть як�

що і формуватимуться прозоро, але будуть

на поточному рівні, теплокомуненерго не

матимуть ресурсів для розвитку та модерні�

зації”. Однак існує заковика. Визначити

економічно обґрунтовану ціну на газ, відтак

і тарифи на нього, нині в Україні надзвичай�

но складно. “Треба ще запитати, хто має

оплатити борги НАК “Нафтогаз України”.

Хто? Держава, населення? Якщо буде відпо�

відь на це запитання, я дам вам ціну”,— за�

значає Богдан Соколовський. Окрім того,

треба подумати про соціально вразливі про�

шарки населення. Адже, коли йдеться про

ціни на енергоносії, то вони дійсно не рин�

кові, але й зарплати залишаються низькими.

При цьому саме населення є найсумлінні�

шим платником за газ. Експерти вбачають

вихід в адресній підтримці соціально враз�

ливих прошарків населення, хоча не виклю�

чають корупційної складової у цьому меха�

нізмі, котрий може частково нівелювати зу�

силля уряду.

Україна цілком може сама себе 
обігріти, якщо міркувати 
нестандартно

Утім можна обійтися й без різкого підви�

щення тарифів на газ. По�перше, тому, що

на внутрішні потреби вистачає газу власного

видобутку. Він значно дешевший за імпор�

тований. По�друге, а чому б узагалі не звіль�

нитися від такої залежності саме від газу? “У

тій же Польщі на обігрів йде усе, що можна

спалити, хмиз, наприклад”,— зазначають

експерти. Тому диверсифікація джерел теп�

ла — єдина можливість не ловити дрижаків,

у тому числі й від занепокоєння перед кож�

ним опалювальним сезоном.

Як приклад, експерти наводять міста

України, де влада зважилася на нестандартні

рішення і суттєво зменшила споживання га�

зу, у тому числі для опалення будинків. Зок�

рема йшлося про Калуш. Загалом для кож�

ного населеного пункту можна знайти опти�

мальне вирішення цієї проблеми, якщо не

зациклюватися на газі.

Окрім того, українців може дешево обігрі�

ти вітчизняна електроенергетика. Однак, як

пояснює Олександр Тодійчук, заважає те,

що, хоча у нас найдешевша у світі атомна

електроенергія, в Україні недостатньо роз�

винена логістика, а мережі не відповідати�

муть потребам. Відтак, за його словами, як�

що ви зараз захочете перевести будинок

(приміром, дев’ятиповерховий) на електри�

ку, доведеться прокладати багато кабелів,

вносити зміни у щиток та розподільчі мере�

жі, а це дорого коштуватиме. Богдан Соко�

ловський додав, що “ми споживаємо елек�

троенергії вчетверо менше за аналогічні за

площею і населенням країни ЄС, але у нас

виробництво електроенергії на 100 % залеж�

не від однієї країни”. Тож, незважаючи на 15

реакторів, без диверсифікації технологій не�

можливо звільнитися від залежності від од�

нієї країни, і саме тому ця тема замовчуєть�

ся, вважає він.

Виписати стратегію і поділити 
“Нафтогаз”

Але навіть якщо взятися за вирішення

усіх цих проблем, залишається одна — від�

сутність єдиного плану, констатують екс�

перти. Україні потрібна Єдина енергетична

стратегія, розроблена нині, з урахуванням

поточних умов і обставин, яка б пройшла

широке обговорення й була б ухвалена Вер�

ховною Радою. Без цього, на думку фахів�

ців, вести мову про ефективне і дешеве опа�

лення немає сенсу. Адже, приміром,

беручись за модернізацію ГТС, потрібно

знати, під які обсяги вона відбуватиметься.

Наприклад, європейські мережі завантаже�

ні на 70�85 %, із запасом, але і запас не над�

мірний. Окрім того, Єдина енергетична

стратегія дозволила б системно розвивати

те, що нині лишень окреслене. Зокрема

сланцевий газ. “Видобувати його будуть, а

як постачати споживачам?” — задаються

питанням експерти. Складовою такої стра�

тегії мало б бути розділення НАК “Нафто�

газ України” на видобувну та транспорту�

ючу компанії. При цьому фахівці перекона�

ні, що “Нафтогаз України” міг би бути при�

бутковим, а не переобтяженим боргами.

“За нинішніх умов тільки “Укртрансгаз”

міг би формувати прибуток до півмільярда

доларів США, для цього варто не ставити

перед ним тих завдань, котрі йому не влас�

тиві, не вішати на нього кредитів,— зазна�

чає Олександр Тодійчук.— Просто є ті, ко�

му вигідно, щоб ця “чорна скринька” існу�

вала”.

Вочевидь перспективним напрямком бу�

ло б енергозбереження. Над цим працюють

й самі українці за власною ініціативою, кот�

ру варто було б підтримати. Але особливої

мотивації утеплювати оселі, ставити індиві�

дуальні котли чомусь немає, і громадяни ви�

кладають свої кревні, аби “замостити” фаса�

ди пінопластом та штукатуркою, встановити

обігрівачі. Утім, якщо вже утеплювати, то не

економити на матеріалах. Експерти радять

обережно ставитися до пінопласту, котрий у

спеку виділяє отруйні випари, а згодом

швидко кришиться, й осипається, і може

навіть стати причиною пожежі.

Водночас у столиці, наприклад, продов�

жують реалізовувати різноманітні проекти з

енергозбереження та започатковувати нові,

які в майбутньому дозволять значно еконо�

мити кошти як бюджету, так і споживачам.

Готуються й відповідні стимули. Напри�

клад, інвесторам, які будуть реалізовувати

енергозберігаючі технології, столичний бю�

джет компенсуватиме витрати на ці роботи,

допоки проекти не стануть самоокупними.

Зазначимо також, що сьогодні розроблено

“Регіональну програму підвищення енерго�

ефективності на 2011�2015 роки для міста

Києва” та затверджено “Міський енерге�

тичний план Києва до 2016 року”, які стали

основою для енергетичного планування

столиці. Розпочато роботу й над розробкою

“Плану сталого енергетичного розвитку

міста Києва до 2020 року”.

До слова, в Україні триває “Тиждень енер�

гоефективності — 2013”. Захід покликаний

продемонструвати громадськості та бізнес�

спільноті переваги енергозбереження та ви�

користання енергоефективних технологій,

їх економічну доцільність та значення для

навколишнього середовища

Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

Холодний цьо орічний вересень став серйозним іспитом для ом -
нальни ів. Нині можна с азати, що вони це випроб вання витрима-
ли. Хоча дея их б дин ах Києва опалювання починає працювати
із невели им запізненням, але більшість иян та остей столиці вже
може насолодж ватися теплом помеш аннях. Тим не менше рап-
тові холоди висвітлили ті проблеми теплозабезпечення в У раїні,
отрі не завжди видимі й відч тні.

Диверсифікація 
джерел тепла – єдина

можливість 
не ловити дрижаків, 

у тому числі 
й від занепокоєння 

перед кожним опалювальним
сезоном. Перспективним

напрямком також 
є енергозбереження
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Днями голова Київської міської

державної адміністрації Олександр

Попов зустрівся з делегацією з міс�

та Лейпцига. Очільник столичної

міськадміністрації відзначив, що

ефективна взаємодія між двома

містами перевірена багатьма деся�

тиліттями.

“У мене особисто дуже приємні

враження від дружньої співпраці з

Лейпцигом. Сподіваємося, що ваш

візит стане наступним етапом в

розвитку наших побратимських

відносин. Я знаю, що ви готуєтесь

до відзначення тисячоліття вашого

міста у 2015 році, тож ми готові взя�

ти активну участь у відзначенні цієї

дати”,— привітав членів німецької

делегації Олександр Попов.

Зокрема наше місто представить

у Лейпцигу фотовиставку столич�

ної німецької архітектури, а також

колекцію скіфського золота. Окрім

того, вже наступного року у Лейп�

цигу на фасаді будинку, де жив та

навчався відомий український

композитор Микола Лисенко,

встановлять його меморіальну

дошку. Столиця зробить крок у

відповідь та найближчим часом на

будівлі Київської консерваторії

з’явиться дошка Йогану Себастья�

ну Баху.

“Київ неймовірне, історично

знакове та дуже живе місто. Я був

тут п’ять років тому і помітив, що

українська столиця пішла далі у пи�

таннях свого розвитку з того часу. І,

звичайно, завжди мене вражає

культурна сфера вашого міста.

Лейпциг — місто значно молодше,

в 2015 році ми святкуватимемо ви�

значну дату — тисячу років від його

заснування. І ми з радістю очіку�

ємо, що Київ візьме участь у відзна�

ченні цієї непересічної для нас по�

дії”,— відмітив перший заступник

бургомістра Лейпцига Андреас

Міллер.

Цікаво, що два міста розглянуть

можливість обміну молодіжними

творчими колективами, а також

офіційними делегаціями.

“Що дуже важливо — ми наступ�

ного року плануємо обмін путівка�

ми між мешканцями наших міст,

аби кияни мали нагоду відвідати

Лейпциг і, навпаки, німецькі гро�

мадяни мали змогу ознайомитися

зі столицею України. Адже парт�

нерство між містами справді живе,

коли існує діалог між їхніми меш�

канцями”,— наголосив пан Міл�

лер.

Зазначимо, що Лейпциг є міс�

том�побратимом Києва, а також

ще 13�ти різних міст світу. Лейпциг

відомий своїм університетом і яр�

марками, завдяки яким місто одер�

жало неофіційну назву Messestadt

(місто ярмарків). Особливо відо�

мий другий за значенням після

Франкфуртського Лейпцизький

книжковий ярмарок, що проходить

в кінці березня. В Лейпцизькому

книжковому ярмарку щороку бе�

руть участь українські видавці та

письменники

Турбота про чотирилапих

Вадим ПОНЬКА
спеціально для “Хрещатика”

Із само о ран с бот по в лиці
Шол ден а, 26 б ло людно. Т т від-
значали день, присвячений домаш-
нім любленцям, том оловними
ероями дійства б ли чотирилапі
др зі. В честь них ор анізатори
влашт вали он рси та по азові ви-
ст пи, де представни и різних порід
соба мо ли продемонстр вати свої
навич и та вміння. Найспритнішим
та найсл хнянішим із них при от ва-
ли особливі подар н и.

Свято захисту тварин відбувається тут вже дру�

гий рік поспіль. Нині ж активісти змогли повто�

рити попередній успіх, котрий залишив після се�

бе приємні спогади і добрі враження. Основна

мета дійства — привернення уваги суспільства до

проблем поводження з домашніми улюбленцями.

Видовищні виступи кінологічних організацій

продемонстрували усім охочим правила пово�

дження з тваринами та системи захисту від них.

“Проведення такого заходу говорить про не�

байдужість до цього питання. Саме на такому

рівні ми хочемо показати, що при нормальному

та відповідальному поводженні з твариною буде

комфортно жити разом як їй, так і людині,— роз�

повів “Хрещатику” директор комунального під�

приємства “Центр ідентифікації тварин” Олег

Качкан.— Ми радіємо, коли бачимо тут велику

кількість діточок, бо вважаємо, що виховувати

турботу про братів наших менших потрібно

змалку”. Олег Качкан додав, що спеціально для

малечі були організовані конкурси та показові

виступи, де юні мешканці столиці показували

елементарні навички поводження вдома зі своєю

тваринкою. Це найголовніша особливість дій�

ства, бо коли цим займаються дорослі, сприй�

няття зовсім інше. За словами пана Олега, най�

головнішим є недопущення того, щоб домашній

улюбленець, пес чи кіт, ставали безпритульними.

Серед основних конкурсів, що відбувалися на

стадіоні, було виконання команд, пошук загубле�

них предметів хазяїна та захист його від загроз і

ще багато іншого. Це проводилось на спеціально

відведеній території професіоналами з кінологіч�

них організацій. Найголовніше — безпека для

глядачів.

Хазяїн німецької вівчарки, член дресируваль�

ного клубу “Колізей” Олександр розповів “Хре�

щатику”: “Для мене ця порода є універсальною,

вона підходить як для служби, так і для будь�яких

інших потреб. Іншим породам переваги не на�

даю”. Він повідомив, що був випадок, коли чоти�

риногий товариш зміг захистити його від хуліга�

нів, котрі напідпитку проявляли агресію до пере�

хожих. Таким чином, відчепивши свого собаку

від повідка, власник продемонстрував компанії,

що мати справу з ним буде небезпечно. Олек�

сандр неодноразово бере участь у подібних кон�

курсах, і його пес, якому тільки два роки, вже зміг

завоювати кілька медалей та грамот. Каже, що та�

ка тварина вдома — це значно більша відпові�

дальність, ніж може здатися на перший погляд.

Велику частину зусиль треба докласти лише для

того, щоб соціально її адаптувати.

Додамо, що, крім усього іншого, цього дня на

стадіоні були проведені благодійні конкурси, де

збирали кошти для безпритульних тварин. Час�

тина прибутку всього проданого була спрямована

саме на це.

За плечима активістів уже є декілька вдалих

проектів. Так, нещодавно був створений клуб

“Молодий кінолог”, і цього літа у десяти табо�

рах при школах Подільського району столиці ді�

ти показували своїм одноліткам правильне по�

водження з чотириногими. Великий пес, у по�

рівнянні з малечею, справив надзвичайне вра�

ження на публіку. Запланована акція пройшла

дуже вдало. Тому тепер, коли у дітлахів виникне

бажання попросити у батьків завести домашньо�

го улюбленця, буде чітке усвідомлення відпові�

дальності. Окрім цього, на прохання працівни�

ків Укрпошти серед листонош також проводи�

лися спеціалізовані тренінги по захисту від на�

падів

У столиці на території стадіону "Старт" відзначили 
День захисту тварин

Голосіїв впорядковують
Вихідними в рам ах осінньо о місячни а з

бла о строю, озеленення та поліпшення сані-
тарно о стан район в Голосієві відб вся пер-
ший за альнорайонний с ботни . Навіть по о-
да, я а останнім часом не рад вала иян сон-
цем і теплом, цьо о дня сприяла а тивній праці
всіх небайд жих олосіївців. Та , завдя и зла о-
дженій роботі працівни ів ом нальних сл жб,

співробітни ів райдержадміністрації, працівни ів за ладів льт ри, ос-
віти, медицини та тор овельних за ладів район , представни ів ор а-
нів самоор анізації населення, ст дентів вищих навчальних за ладів
цьо о дня б ло зроблено чимало: прибирались пар и, с вери, прос-
пе ти та в лиці я центральних, та і віддалених точ ів Голосієва.
На цьом роботи з бла о строю не за інч ються. Вже цієї с боти, 12

жовтня, ерівництво район запрош є сіх бажаючих дол читися до
прибирання території, щоб разом зробити Голосіїв най ращим та най-
чистішим районом столиці

Деснянський район стане 
зеленішим
По в лиці Ні олаєва, 5 тривають а тивні робо-

ти з облашт вання ново о с вер . Спільно з о-
м нальни ами Деснянсь о о район їх прово-
дять і працівни и ТОВ “Сільсь о осподарсь е
підприємство “Пар ”.
На території с вер б де висаджено 2 тис. в. м

азон . Та ож план ється облашт вати вітни и з татарсь ої жимоло-
сті, європейсь ої форзиції, японсь ої спіреї та троянд. При рашати-
м ть с вер дев’ять альтано , а відпочити можна б де на встановлених
в пар лавах.
С вер по Ні олаєва, 5 вже др ий, встановлення я о о проводиться
рам ах осінньо о місячни а з бла о строю, озеленення та поліпшен-

ня санітарно о стан Деснянсь о о район (перший с вер облаштова-
но по просп. Мая овсь о о, 14/13).
На адаємо, осінній місячни розпочався 30 вересня і триватиме до

31 жовтня. Всьо о під час місячни а районі план ється влашт вати
сім с верів для відпочин

Оболонці прийняли естафету
пам’яті “Слава визволителям
України”
14 люто о цьо о ро старт вала Все раїн-

сь а естафета пам’яті “Слава визволителям
У раїни”, при рочена 70-й річниці визволення
У раїни та 70-й річниці перемо и Вели ій Віт-

чизняній війні. Патріотична естафета пройшла Л ансь ою, Донець-
ою, Хар івсь ою, С мсь ою та Черні івсь ою областями. 21 вересня її
прийняла Київщина.
4 жовтня 2013 ро естафет пам’яті “Слава визволителям У раїни”
рочисто прийняв Оболонсь ий район столиці. Біля с льпт рної ом-
позиції воїнам Вели ої Вітчизняної війни на перетині просп. Оболон-
сь о о та в л. Маршала Тимошен а ерівництво район , ветерани
ВВВ, представни и ветерансь их ор анізацій, ромадсь ість з стріча-
ли деле ацію ветеранів Деснянсь о о район з символами естафети.
Від імені ерівництва район прис тніх привітав перший заст пни о-

лови Оболонсь ої РДА Владислав Патр шев. “Патріотична естафета
пам’яті проходить від області до області, від міста до міста, по сіх міс-
цях бойової слави, ожний точо нашої, тепер же вільної і незалеж-
ної У раїни. Це наш святий обов’язо — збере ти пам’ять про тих, о о
сьо одні немає пор ч з нами, хто віддав своє життя за наше щасливе
сьо одення, віддати шан тим, хто пройшов через лихоліття страшної
війни — нашим доро им ветеранам”,— зазначив пан Патр шев.
Відзначимо, символом естафети є опія прапора Перемо и, ас а

невідомо о солдата, штандарт Першо о У раїнсь о о фронт , меморі-
альна ільза для наповнення землею та альбом пам’яті. Завтра для
вшан вання їх передад ть Подільсь ий район

У Солом’янському районі 
перевірили готовність 
до надзвичайних ситуацій
Відповідно до на аз ДСНС У раїни “Про ор-
анізацію і проведення цільової перевір и КП
“Міжнародний аеропорт “Київ” (Ж ляни)”, пере-
вірялася отовність підрозділів аварійно-рят -

вальної оманди аеропорт “Київ”, місь их та районних сл жб до лі ві-
дації надзвичайної сит ації, я а мовно вини ла на території аеропор-
т .
У проведенні навчання взяли часть районні аварійні сл жби, Соло-

м’янсь е РУГУ ДСНС У раїни м. Києві, омісія з питань ТЕБ та НС Со-
лом’янсь ої РДА під ерівництвом заст пни а олови омісії Анатолія
Т ача.
Стр т рні підрозділи, я і брали часть навчаннях, входять до лан-
и Солом’янсь ої районної територіальної підсистеми Єдиної держав-
ної системи цивільно о захист , я очолює олова Солом’янсь ої РДА
Ма сим Л ць ий

Шевченківці готуються 
відзначити ювілейні дати
Напередодні відзначення 70-ї річниці визво-

лення Києва від фашистсь их за арбни ів від-
б лася з стріч заст пни а олови Шевчен ів-
сь ої РДА Ві тора Давиден а з а тивом вете-
рансь их ор анізацій район .
Під час проведення з стрічі об оворювалися

питання проведення заходів з на оди відзначення Шевчен івсь ом
районі річниці визволення міста від фашистсь их за арбни ів. Та , Ві -
тор Давиден о ознайомив прис тніх з прое том план заходів, я і б -
д ть проведені до пам’ятної дати.
А олова Ради ветеранів Авдеєн о М. Д. додав, що 25 жовтня

районі відб деться Все раїнсь а естафета пам’яті “Слава визволите-
лям У раїни!” біля пам’ятни а Воїнам-тан істам — визволителям Ки-
єва (просп. Перемо и, 52), основною метою я ої є збереження пам’-
яті про події Вели ої Вітчизняної війни, особливо тих, що пов’язані з
визволенням У раїни, на адати про т доро цін , я ою б ла дося -
н та вели а перемо а, виховати поважне ставлення с спільстві до
ветеранів ВВВ та віддати шан пам’яті ероям, я і не поверн лися з
війни

Комунальники Святошина 
готують техніку до зими
Ком нальні підприємства район а тивно

продовж ють під отов житлово- ом нально о
осподарства до роботи в мовах осінньо-зи-
мово о період 2013-2014 ро ів.
З метою швид о о реа вання сит ації ве-

ли их сні опадів, заносів, я і мож ть параліз -
вали столицю взим , необхідно роз міти, я і рес рси є в наявності о-
м нальних сл жб. Це допоможе, за потреби, оперативно мобіліз вати
сили для розчист и приб дин ових територій, автомобільних дорі
зимовий період.
У КП “РЕО-1” повідомили про те, що о ляд транспортних засобів та

механізмів підприємства, я ий проходить рам ах під отов и до осін-
ньо-зимово о період , триває. Тож сі недолі и, виявлені під час пере-
вір и техні и, б д ть с нені найближчим часом

Новини районівКиїв та Лейпциг 
поглиблюють співпрацю
Між двома містами посилять культурну взаємодію

Під час з стрічі олови Київсь ої місь ої державної адміністрації Оле сандра Попова з деле ацією з міста Лейпци а б ло дося н то домовленості про посилення
співпраці льт рній сфері

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Київ та Лейпци мають давні побратимсь і стос н и.
Наразі німець е місто от ється відзначати своє тися-
чоліття, тож столиця У раїни отова поділитися власним
досвідом щодо проведення та ої визначної дати. О рім
то о, Київ та Лейпци домовилися про посилення спів-
праці льт рній сфері.

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А

Ф
от

о 
О

ле
кс

ія
 ІВ

А
Н

О
ВА

У столиці на території стадіон "Старт" відзначили День захист тварин



ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно
правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №105 (1233)

ВІВТОРОК,
8 жовтня
2013 року

5

КУЛЬТУРА
Хрещатик 8 жовтня 2013 року

¬» ŒÕ¿¬◊»… Œ–√¿Õ  »Ø¬—‹ ŒØ Ã≤—‹ ŒØ –¿ƒ»
( »Ø¬—‹ ¿ Ã≤—‹ ¿ ƒ≈–∆¿¬Õ¿ ¿ƒÃ≤Õ≤—“–¿÷≤fl)

–Œ«œŒ–flƒ∆≈ÕÕfl 

З іменем Івана Козловського
У столиці розпочав роботу Мистецько�концертний центр

Мистецько
концертний центр імені Івана

Козловського розташований у старовинно


му будинку царської епохи в самому центрі

Києва (вул. Хрещатик, 50
Б). Існує вітальня

з 2001 року. Торік в результаті реорганізації

було створено Мистецько
концертний

центр Київського національного академіч


ного театру оперети — і зал здобув статус на


ціонального. Колишня вітальня імені Івана

Семеновича Козловського, а нині Мистець


ко
концертний центр, є підрозділом Київ


ського національного академічного театру

оперети недарма. Вперше співак вийшов,

виконуючи партію Андрія в "Запорожці за

Дунаєм" Семена Гулака
Артемовського, на

сцену саме Троїцького народного дому, де

зараз знаходиться приміщення Київського

національного академічного театру оперети.

Крім того, у 1967 році під час Декади україн


ського мистецтва в Москві Іван Семенович

Козловський, подивившись виставу Київ


ської оперети, був вражений майстерністю

акторів і співаків.

За кілька місяців зал отримав нове жит


тя — після ремонту він має 80 глядацьких

місць, рояль "Bluthner", оснащений аудіо


обладнанням, кондиціонерами, телефонами

і підключений до мережі Інтернет. Також

після реконструкції нижнього поверху бу


дівлі планується відкриття другого залу, де

організують оперний клуб для музикознав


ців, журналістів, критиків, театрознавців, а

також розташується камерна оперна сцена

та звукова студія.

"В Центрі імені Івана Козловського знай


деться місце для всього творчого і таланови


того,— запевняє художній керівник Націо


нальної оперети Богдан Струтинський.—

Ми не будемо обмежуватися в роботі яки


мось одним напрямком. Хочемо зробити

культурний центр, який збиратиме людей за

інтересами, допомагатимемо молоді розкри


ти свій потенціал. Крім того, наша мета —

створити центр міжнародного зразка, що

збиратиме та архівуватиме всю інформацію

про Івана Козловського, популяризуватиме

це ім'я в Україні і за кордоном, проводитиме

фестиваль
конкурс імені Івана Козловсько


го".

Видатний радянський оперний та камер


ний співак Іван Козловський народився в

селі Мар'янівка неподалік Білої Церкви під

Києвом. Його талант проявився ще в дитин


стві. По закінченню Київського музично


драматичного інституту ім. М. В. Лисенко

юнак добровільно пішов до Червоної армії, а

повернувшись, співав в операх Полтави,

Харкова, Свердловська. Популярність та

світова слава прийшли до нього під час ро


боти у Большому театрі у Москві, де артист

виконав сотні партій, став живим класиком і

взірцем для наслідування. Іван Семенович

ніколи не забував і підтримував своїх земля


ків, був знавцем і виконавцем українського

пісенного репертуару. А в рідній Мар'янівці

на Київщині за власний кошт побудував

спеціалізовану музичну школу, перевіз туди

9 роялів марки "Стейнвей", списаних у

Большому театрі СРСР, для навчання музиці

дітей села.

Цій визначній особистості присвятили і

першу прем'єру мистецько
культурного

центру — "Іван Козловський — віра, надія,

любов...". Вона у метафоричній формі роз


повідає історію життя співака, про його та


лант від Бога, який давав сили протистояти

усім негараздам. У виставі звучить голос са


мого Івана Козловського з архівних записів.

Заклад очолює режисер та продюсер Тетя


на Зозуля, дочка відомого оперного співака

Віктора Куріна, який особисто знав Івана

Козловського. "Перше завдання центру —

не повторювати те, що вже було,— розповіла

вона "Хрещатику".— Не дублювати реперту


ар наших сусідів — консерваторії і філармо


нії, показувати вистави, створені за новими

сучасними підходами, вийти на міжнарод


ний рівень. Наші двері відкриті для всіх, у

постановках допомагатимемо знайти худож


ників, відеоряд, пластичне рішення".

4 жовтня в Мистецько
культурному цен


трі імені Козловського відбувся оперний

концерт до 200
річчя Джузеппе Верді. 10

жовтня гостей запрошують на концерт з

циклу "Музичні зустрічі для вас", у якому

візьмуть участь заслужений артист України

Сергій Авдєєв (баритон), лауреат міжнарод


них конкурсів Соломія Приймак (сопрано)

та піаністка Анна Поліщук. 18 жовтня в рам


ках програми "Молоді режисери України

представляють" відбудеться показ вистави

Ентоні Шеффера "Гра", режисером якої є

Максим Білоногов. А 22 жовтня у центрі ви


ступатимуть учні музичної школи села Мар'


янівка, створеної Іваном Козловським. Му


зично
літературний проект актора театру і

кіно Дмитра Черченка "Дощ у Тбілісі" пла


нується на 25 жовтня.

Мистецько
концертний центр імені Івана
Козловського Національної оперети України

Адреса: вул. Хрещатик, 50
Б, тел.: (044)

235
75
18, e
mail: i.kozlovsky_center@ukr.net

Докладніша інформація на сайті:
www.operetta.com.ua/pages/view/mkc_about

В центрі, що носить ім`я видатно о тенора, обіцяють по аз вати с часні м зичні вистави, проводити літерат рні і творчі вечори

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

1 жовтня, Міжнародний день
м зи и, рочисто від рив свій
перший сезон Мистець о- он-
цертний центр імені Івана Коз-
ловсь о о Національної оперети
У раїни. Відвід вачам презент -
вали м зичн вистав "Іван Коз-
ловсь ий — віра, надія, лю-
бов...", присвячен життю ви-
датно о тенора мин ло о століт-
тя. О рім амерних оперних та
м зичних вистав, центрі про-
водитим ть онцерти, літерат р-
ні і творчі вечори, онференції,
вернісажі, бенефіси, майстер-
ласи та з стрічі з провідними
м зи антами світ .
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Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року

№ 3/9060 “Про бюджет міста Києва на 2013 рік”
Рішення Київської міської ради № 9/9597 від 02 жовтня 2013 року

Відповідно до статей 23, 78, 108 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської місь

кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 23 вересня 2013 року Nа1661 “Про схвалення проекту рішення Київської
міської ради “Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року Nа3/9060 “Про бюджет міста Києва на
2013 рік”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року
№ 3/9060 “Про бюджет міста Києва на 2013 рік” такі зміни:

1.1. У підпункті 1.1 пункту 1 цифри “20 088 894,68” замінити цифрами
“20 092 612,12”.

1.2. Підпункт 1.1.12 пункту 1 виключити.

1.3. Доповнити підпункт 1.1 пункту 1 новим підпунктом 1.1.16, вважа%
ти відповідно підпункти 1.1.16 — 1.1.17 підпунктами 1.1.17 — 1.1.18:

“1.1.16. На проведення заходів з відзначення 200%річчя від дня на%
родження Тараса Шевченка, 120%річчя від дня народження Олександра
Довженка, заходів з вшанування пам’яті у зв’язку з 70%ми роковинами

Корюківської трагедії — 40 000 тис. гривень.”.
1.4. У підпункті 1.2 пункту 1 цифри “16 094 781,4”, “3 994 113,28” за%

мінити цифрами “16 094 498,84”, “3 998 113,28” відповідно.
1.5. У пункті 2 цифри “20 550 812,84”, “15 108 945,62”, “5 441 867,22”

замінити цифрами “20 560 005,04”, “15 109 379,22”, “5 450 625,82” від%
повідно.

1.6. У пункті 3 цифри “985 835,78” замінити цифрами “985 119,62”.
1.7. У підпункті 3.1 пункту 3 цифри “829 835,78” замінити цифрами

“829 119,62”.
1.8. У пункті 4 цифри “1 445 753,94” замінити цифрами “1 450

512,54”.
1.9. У підпункті 4.1 пункту 4 цифри “615 918,16” замінити цифрами

“621 392,92”.
1.10. У підпункті 4.2 пункту 4 цифри “829 835,78” замінити цифрами

“829 119,62”.
1.11. У пункті 12 цифри “6 769 134,78” замінити цифрами “6 769

200,08”.

1.12. Підпункт 23.5 пункту 23 доповнити абзацом такого змісту:
“Здійснювати платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань

територіальної громади міста Києва, згідно з відповідними договорами”.
1.13. У графі 2 “Назва підприємства, організації” додатка 12 позицію

29 доповнити словами “Київська міська клінічна лікарня № 5”.
2. Викласти в новій редакції додатки 1, 2, 3, 3.1, 6, 7, 8 до рішення Ки%

ївради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 “Про бюджет міста Києва на
2013 рік”.

3. Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити
це рішення у газеті “Хрещатик” у десятиденний термін з дня його прий%
няття.

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

Заступник міського голови — секретар Київради 
Г. Герега 

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 01 жовтня 2013 року № 51/1043

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

Розпорядження № 1622 від 17 вересня 2013 року
Відповідно до підпункту 2 пункту “а” частини 1 статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 2 час


тини 1 статті 7 Закону України “Про житлово
комунальні послуги” та Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквар

тирного будинку”, з метою упорядкування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Зміни до деяких розпоряджень виконавчого органу Ки%
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що до%
даються.

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації — ке%
рівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо

висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.
3. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ%

ників голови Київської міської державної/адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради  (Київської міської державної адміністрації) 17 вересня 2013 року  № 1622

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 01 жовтня 2013 року № 51/1043

Зміни до деяких розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

1. У Тарифах та структурі тарифів на послуги з утримання будин%
ків і споруд та прибудинкових територій, які надаються суб’єктами
господарювання по кожному будинку окремо для здійснення розра%
хунків із споживачами, в залежності від оплати останніми не пізніше
або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, встановле%
них розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Ки%
ївської міської державної адміністрації) від 15 грудня 2011 р.
№ 2380, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у м. Києві

17 лютого 2012 р. за № 9/926, позиції №№ 18%20, 24%28, 30%33, 64%
68, 79%87, 90, 100%107, 111, 112, 238%241, 250, 251, 254, 261%265
виключити.

2. У Тарифах та структурі тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій, які надаються виконавцями цих послуг по кожному бу%
динку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від опла%
ти останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим,
встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 8 жовтня 2013 року

46 ТОВ "Житло-сервiс Гр п" в л. Бест жева Оле сандра 34 0,4655 0,6066 0,2193 0,0000 0,2457 0,1141 0,4598 0,0005 0,0000 0,0237 0,0000 0,0684 0,0115 0,0171 0,0000 0,2506 0,1827 0,13 3,36 - 3,20 -

46 КП "Спецжитлофонд" в л. Борща івсь а 152-а 0,5528 0,7293 0,1665 0,0000 0,2657 0,0661 0,3748 0,0071 0,0032 0,0000 0,3258 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1949 0,1084 0,28 3,69 - 3,35 -

48 КП "Печерсь а брама" в л. К дрі Івана 16 0,8661 0,5854 0,4157 0,0000 0,0000 0,0000 0,2678 0,0147 0,0205 0,0114 0,0000 0,1238 0,0000 0,0000 0,0000 0,0087 0,0000 0,23 3,05 3,05 2,78 2,78

49 КП "Печерсь а брама" в л. Л м мби Патріса 19 0,3348 0,7378 0,2048 0,0000 0,2468 0,0874 0,4541 0,0086 0,0067 0,0065 0,0000 0,0840 0,0000 0,0000 0,0000 0,0633 0,0394 0,22 3,00 2,51 2,73 2,28

50 КП "Печерсь а брама" в л. Л м мби Патріса 19 ( ртожито ) 0,4283 1,0807 0,4352 0,0000 0,0000 0,0000 0,2613 0,0073 0,0101 0,0137 0,0000 0,0836 0,0000 0,0000 0,0000 0,0132 0,0000 0,23 3,08 3,08 2,80 2,80

51 ТОВ "Ковальсь а-Житлосервiс" в л. Барбюса Анрі 16 0,4498 0,8870 0,1276 0,0000 0,2611 0,0141 0,4361 0,0035 0,0000 0,0146 0,0540 0,1566 0,0147 0,0023 0,0015 0,2054 0,0357 0,21 3,45 3,05 3,45 3,05

623 ТОВ "Новоб дова" в л. Ми ільсь о-Слобідсь а 6-б 0,2993 0,4513 0,1969 0,0000 0,4323 0,0607 0,4273 0,0016 0,0027 0,0000 0,0429 0,4015 0,0034 0,0000 0,0000 0,1388 0,0442 0,20 3,24 2,55 3,05 2,41

38 КП "Дире ція з правління та

обсл ов вання житлово о

фонд Деснянсь ої районної

місті Києві Ради"

в л. Вол ова Космонавта 10 0,3734 0,1421 0,4471 0,0000 0,3040 0,0000 0,2500 0,0015 0,0015 0,0000 0,0000 0,4916 0,0222 0,0000 0,0000 0,1309 0,0697 0,22 2,95 2,46 2,68 2,23

39 КП "Дире ція з правління та

обсл ов вання житлово о

фонд Деснянсь ої районної

місті Києві Ради"

в л. За ревсь о о Ми оли 63-а 0,6874 0,1649 0,5468 0,0000 0,2328 0,0000 0,2604 0,0034 0,0034 0,0000 0,0000 0,3679 0,0466 0,0000 0,0000 0,2293 0,0726 0,26 3,45 3,05 3,14 2,77

40 КП "Дире ція з правління та

обсл ов вання житлово о

фонд Деснянсь ої районної

місті Києві Ради"

в л. За ревсь о о Ми оли 85-а 0,4393 0,1908 0,5174 0,0000 0,1983 0,0683 0,2657 0,0034 0,0034 0,0000 0,0000 0,5908 0,0382 0,0000 0,0000 0,2552 0,0127 0,25 3,41 3,04 3,10 2,77

41 КП "Дире ція з правління та

обсл ов вання житлово о

фонд Деснянсь ої районної

місті Києві Ради"

в л. Милославсь а 5-б 0,3679 0,1924 0,5662 0,0000 0,1987 0,0684 0,2657 0,0035 0,0035 0,0000 0,0000 0,5054 0,0359 0,0000 0,0000 0,2882 0,0128 0,25 3,31 2,94 3,01 2,67

42 КП "Дире ція з правління та

обсл ов вання житлово о

фонд Деснянсь ої районної

місті Києві Ради"

просп. Мая овсь о о Володимира 14-а 0,4366 0,1623 0,4993 0,0000 0,2391 0,0000 0,2550 0,0034 0,0034 0,0000 0,0000 0,5055 0,0486 0,0000 0,0000 0,2108 0,0806 0,24 3,23 2,80 2,93 2,55

43 КП "Дире ція з правління та

обсл ов вання житлово о

фонд Деснянсь ої районної

місті Києві Ради"

просп. Мая овсь о о Володимира 20-а 0,5233 0,1768 0,5060 0,0000 0,2371 0,0000 0,2603 0,0035 0,0035 0,0000 0,0000 0,5681 0,0328 0,0000 0,0000 0,1900 0,0491 0,25 3,37 2,99 3,06 2,72

44 КП "Дире ція з правління та

обсл ов вання житлово о

фонд Деснянсь ої районної

місті Києві Ради"

просп. Мая овсь о о Володимира 20-б 0,3840 0,1781 0,4705 0,0000 0,2388 0,0000 0,2603 0,0035 0,0035 0,0000 0,0000 0,7488 0,0258 0,0000 0,0000 0,2151 0,0671 0,26 3,43 3,02 3,11 2,75

45 КП "Дире ція з правління та

обсл ов вання житлово о

фонд Деснянсь ої районної

місті Києві Ради"

просп. Мая овсь о о Володимира 59-а 0,2821 0,1883 0,5036 0,0000 0,2610 0,0000 0,2586 0,0034 0,0034 0,0000 0,0000 0,5793 0,0208 0,0000 0,0000 0,1479 0,0813 0,23 3,08 2,62 2,80 2,38

46 КП "Дире ція з правління та

обсл ов вання житлово о

фонд Деснянсь ої районної

місті Києві Ради"

просп. Мая овсь о о Володимира 68 0,3602 0,5687 0,2352 0,0000 0,3125 0,0229 0,2452 0,0013 0,0013 0,0000 0,0000 0,2747 0,0097 0,0000 0,0000 0,2020 0,0441 0,22 3,01 - 2,73 -

47 КП "Дире ція з правління та

обсл ов вання житлово о

фонд Деснянсь ої районної

місті Києві Ради"

просп. Мая овсь о о Володимира 70 0,3582 0,6207 0,2062 0,0000 0,3128 0,0225 0,2450 0,0013 0,0013 0,0000 0,0000 0,3475 0,0086 0,0000 0,0000 0,1642 0,0414 0,23 3,08 - 2,80 -

48 ТОВ "Житло-сервiс Гр п" в л. Градинсь а 7 0,4098 0,4966 0,2176 0,0000 0,4128 0,0000 0,5099 0,0016 0,0000 0,0000 0,0999 0,0805 0,0118 0,0089 0,0000 0,3461 0,1654 0,14 3,48 - 3,31 -

49 ТОВ "Житло-сервiс Гр п" в л. Градинсь а 20 0,8006 0,5024 0,1835 0,0000 0,2399 0,0000 0,3791 0,0031 0,0000 0,0000 0,0000 0,0695 0,0274 0,0077 0,0000 0,2096 0,1612 0,13 3,26 2,75 3,10 2,62

50 ТОВ "Житло-сервiс Гр п" в л. Лавр хіна Ми оли 6 0,3654 0,4893 0,2160 0,0000 0,4104 0,0500 0,4863 0,0229 0,0000 0,0000 0,0991 0,0799 0,0112 0,0088 0,0000 0,3533 0,1862 0,14 3,50 - 3,33 -

51 ТОВ "Житло-сервiс Гр п" в л. Лавр хіна Ми оли 8 0,4283 0,5277 0,1743 0,0000 0,4384 0,0649 0,5313 0,0027 0,0000 0,0000 0,1100 0,1033 0,0126 0,0115 0,0000 0,3695 0,0374 0,14 3,54 2,86 3,37 2,73

52 ТОВ "Житло-сервiс Гр п" в л. Лавр хіна Ми оли 10 0,4196 0,5394 0,1663 0,0000 0,4349 0,0643 0,5313 0,0023 0,0000 0,0000 0,1099 0,1139 0,0106 0,0114 0,0000 0,3769 0,0344 0,14 3,55 2,87 3,38 2,74

53 ТОВ "Житло-сервiс Гр п" в л. Лавр хіна Ми оли 16 0,3993 0,5340 0,1739 0,0000 0,4372 0,0648 0,5370 0,0023 0,0000 0,0000 0,1129 0,1031 0,0139 0,0115 0,0000 0,3896 0,0324 0,14 3,54 2,87 3,37 2,73

54 ТОВ "Е спл атаційна омпанія

Комфорт-Майстер"

в л. За ревсь о о Ми оли 99 0,3617 0,7517 0,2374 0,0000 0,4187 0,0657 0,3262 0,0113 0,0000 0,0000 0,0568 0,0958 0,0092 0,0531 0,0008 0,2454 0,0833 0,27 3,59 2,84 3,45 2,73

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

113 ТОВ "Ковальсь а-

Житлосервiс"

в л. Гмирі Бориса 2 0,4387 0,6017 0,2200 0,0000 0,3461 0,0332 0,4203 0,0026 0,0000 0,0181 0,1989 0,2306 0,0196 0,0059 0,0007 0,2298 0,0321 0,22 3,63 3,09 3,63 3,09

114 ТОВ "Ковальсь а-

Житлосервiс"

в л. Гмирі Бориса 4 0,4371 0,5806 0,2602 0,0000 0,3470 0,0267 0,4233 0,0026 0,0000 0,0183 0,2006 0,2190 0,0177 0,0059 0,0007 0,2372 0,0192 0,22 3,62 3,11 3,62 3,11

115 ТОВ "Ковальсь а-

Житлосервiс"

в л. Гмирі Бориса 6 0,4256 0,5791 0,2235 0,0000 0,3410 0,0254 0,4335 0,0027 0,0000 0,0186 0,2048 0,2242 0,0224 0,0060 0,0007 0,2532 0,0349 0,22 3,62 3,10 3,62 3,10

116 ТОВ "Ковальсь а-

Житлосервiс"

в л. Срібно ільсь а 2-а 0,1543 0,8053 0,1613 0,0000 0,2266 0,0398 0,4746 0,0022 0,0000 0,0154 0,0570 0,2063 0,0053 0,0066 0,0005 0,3775 0,0180 0,20 3,31 2,94 3,31 2,94

117 ТОВ "Ковальсь а-

Житлосервiс"

просп.Бажана Ми оли 10 0,3134 0,8902 0,2004 0,0000 0,3288 0,0436 0,4584 0,0022 0,0000 0,0187 0,0283 0,2179 0,0124 0,0063 0,0004 0,2222 0,0352 0,22 3,60 3,07 3,60 3,07

118 ТОВ "Ковальсь а-

Житлосервiс"

просп.Бажана Ми оли 12 0,3011 0,8090 0,2151 0,0000 0,3290 0,0436 0,4585 0,0017 0,0000 0,0187 0,0284 0,2738 0,0101 0,0063 0,0004 0,2493 0,0357 0,23 3,60 3,07 3,60 3,07

119 ТОВ "Ковальсь а-

Житлосервiс"

просп.Бажана Ми оли 14 0,3377 0,7200 0,1819 0,0000 0,3321 0,0437 0,4590 0,0016 0,0000 0,0180 0,0283 0,2282 0,0113 0,0064 0,0004 0,3391 0,0727 0,22 3,60 3,02 3,60 3,02

С б’є т осподарювання

Назва в лиці (б львар ,

пров л а, проспе т , площі,

звоз та ін.)

Стр т ра тариф , рн за 1 в. м за альної площі вартири за місяць

Оплата посл

після 20 числа

місяця, що

настає за

розрах н овим

Оплата посл

не пізніше 20

числа місяця,

що настає за

розрах н овим

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
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79 ТОВ "Ковальсь а-

Житлосервiс"

в л. Касіяна Василя 2/1 0,4838 0,6959 0,1658 0,0000 0,1791 0,0670 0,4059 0,0032 0,0000 0,0180 0,1715 0,1838 0,0157 0,0021 0,0004 0,2155 0,0931 0,21 3,50 3,06 3,50 3,06

80 ТОВ фірма "Квартет ЛТД" в л. Д бініна Володі 6 0,9324 0,3080 0,1117 0,0000 0,3990 0,0000 0,5050 0,0011 0,0000 0,0220 0,0000 0,1602 0,0000 0,0000 0,0000 0,1013 0,0643 0,26 3,44 2,83 3,13 2,57

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 30 вересня 2013 року № 50/1042

Про внесення змін до Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 
які надаються виконавцями цих послуг по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми не пізніше

або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим
Розпорядження № 1551 від 5 вересня 2013 року

Відповідно до підпункту 2 пункту “а” частини 1 статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 2 частини 1 статті 7 Закону України “Про житлово*комунальні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. № 869 “Про
забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово*комунальні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2011 р. № 833 “Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731”, з метою надання по*
слуг на належному рівні, для забезпечення належного санітарно*гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій:

1. Встановити тарифи та структуру тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються
виконавцями цих послуг по кожному будинку окремо, для здійснення розрахунків із споживачами в залежності від оплати останніми
не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, у зв’язку з чим внести зміни до Тарифів та структури тарифів на
послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються виконавцями цих послуг по кожному будинку окре(
мо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за
розрахунковим, встановлених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 10 квітня 2012 р. № 579, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у м. Києві 25 квітня 2012 р. за № 26/943, (у редакції роз(

порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 липня 2012 р. № 1191), що
додаються.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації — керівникові апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

Голова О. Попов

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

05 вересня 2013 р. № 1551

Зміни 
до Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються виконавцями цих послуг  по кожному будинку окремо 

для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності від оплати останніми не пізніше або  після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим
1. Унести у розділ "Голосіївський район" такі зміни:
1.1. Доповнити такими позиціями:

56 ТОВ "Новоб дова" просп. Соро аріччя Жовтня 30-а 0,2265 0,8297 0,1336 0,0000 0,4159 0,1024 0,4192 0,0027 0,0030 0,0000 0,2609 0,0000 0,0017 0,0000 0,0000 0,2407 0,0528 0,21 3,48 2,74 3,28 2,59

1.2. Унести зміни до позиції № 56 виклавши її в такій редакції:

1.3.Унести зміни до позиції № 63:
у графі 4 число "7" замінити числом та літерою "7(в".
2. Розділ "Дарницький район" доповнити такими позиціями:

3. Розділ "Деснянський район" доповнити такими позиціями:

4. Унести у розділ "Дніпровський район" такі зміни:
4.1. Доповнити такими позиціями:

4.2. Унести зміни до позиції № 623 виклавши її в такій редакції:

651 ТОВ "Житло-сервiс Гр п" в л. Ма іївсь а 8 0,2634 0,4564 0,2389 0,0000 0,5272 0,0000 0,4788 0,0020 0,0000 0,0000 0,0830 0,1152 0,0027 0,0128 0,0000 0,4259 0,1068 0,13 3,42 - 3,26 -

652 ТОВ "Житло-сервiс Гр п" пров. Ма іївсь ий 2 0,2784 0,3664 0,2766 0,0000 0,5276 0,0000 0,4788 0,0024 0,0000 0,0000 0,0831 0,1153 0,0047 0,0128 0,0000 0,4570 0,0958 0,13 3,40 - 3,24 -

5. Розділ "Печерський район" доповнити такими позиціями:

6. Розділ "Подільський район" доповнити такою позицією:

7. Унести у розділ "Солом'янський район" зміни до позиції № 46, виклавши її в такій редакції:

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

(Київської міської державної адміністрації) від 10 квітня 2012 р. № 579, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у м. Києві 25 квітня 2012 р. за
№ 26/943 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 липня 2012 р. № 1191):

2.1. У розділі “Голосіївський район” позиції №№ 10, 11, 29, 30, 37(39 виключити.
2.2. У розділі “Дарницький район” позиції №№ 7(12, 22(27, 42(45, 70(72 виключити.
2.3. У розділі “Деснянський район” позиції №№ 2(16, 19(22, 24(28, 32 виключити.
2.4. У розділі “Дніпровський район” позиції №№ 1(20, 604, 605, 610(614 виключити.
2.5.У розділі “Оболонський район” позиції №№ 3(16, 48, 50, 51 виключити.
2.6. У розділі “Печерський район” позицію № 3 виключити.

2.7. У розділі “Подільський район” позиції №№ 2(12 виключити.
2.8. У розділі “Святошинський район” позиції №№ 6(21, 31, 32, 40(48 виключити.
2.9.У розділі “Солом’янський район” позиції №№ 4(10, 24, 25, 28 виключити.
2.10. У розділі “Шевченківський район” позиції №№ 4(9, 27, 28 виключити.

Заступник голови — 
керівник апарату 

О. Пузанов
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РЕКЛАМНА ПЛОЩА
Хрещатик 8 жовтня 2013 року

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

ЗАЯВА про е оло ічні наслід и діяльності
під час е спл атації прое товано о об'є та

Об'є т — прое т "Ре онстр ція спор д очист и стічних аналізаційних вод і б дівництва
техноло ічної лінії по обробці та тилізації осадів Бортниць ої станції аерації".

Прое тно- ошторисна до ментація розроблена на підставі:

- Постанови Кабінет Міністрів У раїни № 933 від 03.10.2012 р.

- Розпорядження Кабінет Міністрів У раїни № 279 від 17.05.2012 р.

- На аз Міністерства ре іонально о розвит , б дівництва та житлово- ом нально о оспо-
дарства У раїни № 527 від 16.10.2012 р

- Розпорядження ви онавчо о ор ан Київради ( КМДА) № 1549 від 07.11.2008 р.

- Завдання на прое т вання ре онстр ції спор д очищення стічних аналізаційних вод і б -
дівництва техноло ічної лінії з оброб и та тилізації осадів Бортниць ої станції аерації, затвердже-
но о представни ом КМДА та по оджено о представни ом Міністерства ре іонально о розвит ,
б дівництва та житлово- ом нально о осподарства У раїни від 18.10.2012 р.

- Технічне завдання (додато до "Завдання на прое т вання ре онстр ції спор д очищення
стічних аналізаційних вод і б дівництва техноло ічної лінії з оброб и та тилізації осадів Бортниць-
ої станції аерації), затверджено о Рішенням Технічної ради ПАТ "АК "Київводо анал" та Головою
правління ПАТ "АК "Київводо анал" від 18.10.2012 р.

- матеріалів, ви онаних ДП "Інстит т "Київінжпрое т" ПАТ "Київпрое т" , 2013 р.;

- техні о- омерційних пропозицій.

Мета прое тованої діяльності — для забезпечення нормально о ф н ціон вання спор д БСА
передбачено встановлення техноло ічних ліній очист и стічних вод, я і забезпечать їх повн біо-
ло ічн очист на ожном із 3-х бло ів, б дівництво нової техноло ічної лінії оброб и та тиліза-
ції осадів, влашт вання систем дезодорації з очищенням забр днено о повітря на фільтрах.

Засоби здійснення прое тованої діяльності:

З ідно завдання на прое т вання передбачена ре онстр ція очисних спор д, інженерної інф-
растр т ри, бла о строю, техноло ії очист и та тилізації осадів, я і здійснюються в певній пос-
лідовності:

1 чер а: технічне переоснащення спор д 2- о та 3- о бло ів; б дівництво цех механічно о зне-
воднення осадів стічних вод; б дівництво нової техноло ічної лінії тилізації осадів стічних вод з за-
водом термічної тилізації осадів; б дівництво ново о 1- о бло з влашт ванням систем дезодо-
рації повітря від спор д; ре онстр ція ма істрально о анал очищених стічних вод і розсіюючих
вип с ів.

2 чер а: ре онстр ція аналізаційної станції "Позня и" та ре онстр ція аналізаційної станції
"Правобережна" з влашт вання системи дезодорації повітря; б дівництво ново о 2- о бло стан-
ції; ре онстр ція спор д 3- о бло станції; б дівництво авто осподарства та ремонтних цехів

Підс м и іль існої та я існої оцін и впливів

При е спл атації в існ ючом стані та після ре онстр ції БСА в сій зоні вплив прое товано-
о об'є та про ноз ються та і ма симальні разові ви иди забр днювачів 19,3315 /с,
559,5485т/рі . При е спл атації ре онстр йованої Правобережної КНС в сій зоні вплив прое то-
вано о об'є та про ноз ються та і ма симальні разові ви иди забр днювачів 0,0435385 /с,
1,3731798 т/рі

Забр днення атмосферно о повітря

Рівні забр днення від ритичних забр днюючих речовин (ЗР) в част ах ГДК.мр на межі СЗЗ
(1000 м) від техноло ічних процесів БСА після проведення повної ре онстр ції становитим ть в
відповідних част ах ГДК.мр.: по азот двоо ис 0,20 — 0,31; по сір оводню 0,07 — 0,19; по мета-
н 0,01; по метил мер аптан 0,09 — 0,20; по етил мер аптан 0,15 — 0,38.

Ш мовий та вібраційний вплив

Передбачено омпле с ш мозахисних заходів: влашт вання а ре атів станції на о ремі ф нда-
менти, ізольовані від о ородж ючих онстр цій та ф ндаментів б дівлі; віброізолюючі про лад и
в місцях опирання онстр тивних елементів підло и на ф ндаменти; ізоляція пр жними про лад-
ами в ільзах проходів повітроводів через б дівельні онстр ції; влашт вання віброопор та пр ж-
них про ладо місцях опирання повітроводів та їх ріплення до о ородж ючих онстр цій; влаш-
т вання ш мозахисних ож хів для а ре атів станції.

Вплив на еоло ічне середовище

Інженерно- еоло ічні мови ділян и дозволяють здійснити б дівництво прое т ємих спор д. В
еоморфоло ічном відношенні дослідж вана ділян а розташована в межах лівобережної заплав-
ної тераси р.Дніпро, піднятої шляхом підсип и та намив р нтів до абсолютних відміто поверхні
землі 97,0-98,5 м.

Територія ділян и відноситься до не підтоплюваної водами основно о водоносно о оризонт
при незмінності раничних мов, але в о ремих місцях підтоплена верховод ою. Глибина сезон-
но о промерзання р нтів може дося ати 1,1 м. Кате орія с ладності інженерно- еоло ічних мов
— др а, середньої с ладності.

Вплив на водне середовище

Підземні води під час б ріння зафі совані на либинах 2,7-4,1 м, в межах абсолютних відміто
92,96-93,65 м. Поповнення їх відб вається за рах но інфільтрації атмосферних опадів, б ча сь о-
о водоносно о оризонт та втрат водонес чих ом ні ацій. Територія ділян и ( Бортниць а стан-
ція аерації) відноситься до не підтоплюваної водами основно о водоносно о оризонт при нез-
мінності раничних мов, але в о ремих місцях підтоплена верховод ою.

Водопостачання здійснюється від існ ючої майданчи ової водопровідної мережі БСА

Після завершення всіх робіт по ре онстр ції станції техноло ічних ліній очист и стічних вод за-
безпечать їх повн біоло ічн очист до нормативних.

Вплив на р нти

Вироблений р нт, я ий повторно не ви ористов ється, вивозиться на звалище з ідно довід и
Замовни а. Основним заходом щодо збереження ґр нтово о по ров в зоні вплив б дівництва є
зріз вання та збереження родючо о шар із подальшим ви ористанням для бла о строю території.

Вплив на рослинний і тваринний світ

Вся територія майданчи а біоло ічної очист и бла о строєна шляхом асфальт вання під'їзних
шляхів і озеленення вільної від дорі і спор д території. Озеленення ви он валося шляхом розбив-
и азонів і пересад и дерев, я і б ли на території і підпадали під заплановані спор ди.

Вплив на соціальне середовище

Проведення ре онстр ції спор д очист и стічних аналізаційних вод і б дівництво техноло іч-
ної лінії по обробці та тилізації осадів Бортниць ої станції аерації забезпечить більш надійн ро-
бот БСА та зменшить її вплив на нав олишнє природне та соціальне середовище: дозволить
зменшити вплив запах на приле л житлов заб дов , тиліз вати осад БСА.

Перелі залиш ових впливів

При ви онанні природоохоронних заходів та санітарних норм ш ідливий вплив на нав олишнє
середовище під час б дівництва повністю омпенс ється по йо о завершенні, а при е спл атації
після фільтрів очі ється значне зниження рівнів забр днення в атмосферном повітрі.

Ви оди ромадсь ості від реалізації планованої діяльності:

підвищення я ості роботи спор д БСА з очищенням стічних аналізаційних вод і б дівниц-
тва техноло ічної лінії по обробці та тилізації осадів БСА, проведення дезодорації забр днено о
повітря від запахів на фільтрах;

створення додат ових робочих місць;

Зобов'язання Замовни а:

- б дівництво та е спл атація об'є тів прое тованої діяльності відповідності з нормами і
правилами охорони НС і вимо е обезпе и;

- дотримання е оло ічних обмежень з ідно ОВНС;

- вивіз б дівельно о сміття та бла о стрій території.

- п блі ація в ЗМІ, надання онс льтацій і роз'яснень до інця 2013 ро .
Адреса Замовни а — Київ, в л. Лейпцизь а, 1-а, тел. 226-30-38

(адреса, телефон і час ознайомлення з матеріалами прое т і ОВНС, подачі пропозицій)

Приймаються за важення та пропозиції протя ом місяця з дня п блі ації в ЗМІ.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА

1. Кон рс проводиться Департаментом
е ономі и та інвестицій ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) відповідно до рі-
шення Київсь ої місь ої ради від 24.05.2007
№528/1189 "Про затвердження Положення
про порядо проведення інвестиційних он-
рсів для б дівництва, ре онстр ції, рес-

таврації тощо об'є тів житлово о та нежит-
лово о призначення, незавершено о б дів-
ництва, інженерно-транспортної інфрас-
тр т ри міста Києва", розпорядження Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації від
22.10.2007 № 1403 "Про затвердження
с лад постійно діючої он рсної омісії по
зал ченню інвесторів до фінанс вання б -
дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо
об'є тів житлово о та нежитлово о призна-
чення, незавершено о б дівництва, інже-
нерно-транспортної інфрастр т ри міста
Києва" (із змінами) та розпорядження Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації від
17.10.2011 №1916 "Про проведення інвес-
тиційно о он рс із зал чення інвестора
до б дівництва Wi-Fi мережі в Київсь ом
метрополітені для надання я існих теле о-
м ні аційних посл жителям та остям міс-
та".

2. Інформація про об'є т інвест вання:

2.1. Об'є т інвест вання — б дівництво
Wi-Fi мережі в Київсь ом метрополітені
для надання я існих теле ом ні аційних
посл жителям та остям міста, в т.ч. сис-
теми відеоспостереження на базі Wi-Fi на
станціях.

2.2. Орієнтовна вартість б дівництва
об'є та інвест вання — 12 500,0 тис. рн
без рах вання ПДВ.

2.3. Кіль ість станцій, необхідних задіяти
для реалізації прое т — 52 ( іль ість може
збільш ватись в залежності від введення в
е спл атацію нових станцій метрополітен ).

2.4. Кіль ість станцій, на я их впровад-
ж ється система відеоспостереження на
базі Wi-Fi — 37 станцій ( іль ість постійна та
не залежить від введення в е спл атацію
нових станцій метрополітен ).

2.5. Орієнтовна вартість е спл атаційних
витрат на технічний с провід Wi-Fi мережі
без рах вання елементів системи відеос-
постереження за місяць — 184 000,0 рн
без рах вання ПДВ.

Детальна інформація наведена в техні о-
е ономічних по азни ах (ТЕП), по оджених
Департаментом транспортної інфрастр т -
ри, ом нальним підприємством "Київсь ий
метрополітен", що є невід'ємною с ладо-
вою он рсної до ментації.

3. У ладання з переможцем інвести-
ційно о до овор та о ремі йо о мови.

3.1. Переможець он рс -інвестор виз-
начається рішенням постійно діючої он р-
сної омісії по зал ченню інвесторів (далі —
Комісія) та затвердж ється розпорядженням
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації).

3.2. Замовни б дівництва — ом наль-
не підприємство "Київсь ий метрополітен"
(за винят ом техноло ічних площадо , я і є
власністю Інвестора та переб вають поза
територією метрополітен ).

3.3. Прое т вання та б дівництво об'є та
інвест вання здійснюється відповідно до -
ладено о інвестиційно о до овор між інвес-
тором, замовни ом б дівництва та ор аніза-
тором он рс . Умовами інвестиційно о
до овор , в межах чинно о за онодавства
У раїни, може передбачатись деле вання
(част ове деле вання) прав та обов'яз ів
замовни а б дівництва інвестор .

3.4. Термін дії інвестиційно о до овор
становить 10 ро ів з момент набрання ним
чинності.

3.5. Після належно о ви онання всіх
мов інвестиційно о до овор та введення
об'є та інвест вання в е спл атацію інвес-
тор в становленом чинним за онодавс-
твом поряд оформляє право власності на
Wi-Fi мереж (а тивне та пасивне облад-
нання) з рах ванням залишення власнос-
ті територіальної ромади міста Києва та
передачі на баланс КП "Київсь ий метропо-
літен" елементів системи відеоспостере-
ження (ІР-відео амер, моніторів, встанов-
лено о про рамно о забезпечення тощо).

4. Основні мови он рс :

4.1. Фінанс вання інвестором сіх вит-
рат, пов'язаних з б дівництвом, введенням
в е спл атацію об'є та інвест вання, та е с-
пл атаційних витрат на технічний с провід
Wi-Fi мережі.

4.1.1. Орієнтовні с ладові вартості б дів-
ництва мережі (об'є та інвест вання):

прое т вання мережі та системи віде-
оспостереження;

за півля мережево о обладнання та
про рамно о забезпечення для серверів і
систем ер вання, а та ож системи відеос-
постереження;

за півля фізичних омпонентів мере-
жі і системи відеоспостереження та матері-
алів;

оплата додат ових посл , в том чис-
лі з технічно о на ляд ;

роботи по інсталяції обладнання та
про рамно о забезпечення для серверів та
систем ер вання;

роботи по монтаж обладнання, абе-
лів та елементів мережі і системи;

п с онала одж вальні роботи, отри-
мання санітарних паспортів.

4.1.2. Е спл атаційні витрати на підтрим-
і модернізацію мережі:

оплата Інтернет-трафі ;

оплата за орист вання технічними
майданчи ами поза територією метрополі-
тен , споживання еле троенер ії, оренд
приміщень метрополітен та орист вання
іншим майном тощо.

оплата технічної підтрим и, що в лю-
чає в себе обсл ов вання обладнання і ме-
реж, замін обладнання, оновлення про -
рамно о забезпечення, с нення збоїв в ро-
боті мережі, с нення пош оджень на фі-
зичном рівні, замін абельної стр т ри
тощо.

оплата посл з адміністр вання ме-
режі, що в лючає в себе моніторин облад-
нання, обсл ов вання абонентів, обсл о-
в вання серверів, білін ової системи Інвес-
тора, аналів дост п до мережі Інтернет
тощо.

4.2. Надання часни ом он рс он-
рсно о забезпечення — арантії бан

щодо забезпечення ви онання ним зо-
бов'язань перед місь им бюджетом, я і пе-
редбачені п. 4.3. та п. 4.4.

4.3. Сплата ор анізатор он рс оштів
на створення соціальної та інженерно-тран-
спортної інфрастр т ри міста Києва роз-
мірі не менше 5% від орієнтовної вартості
б дівництва об'є та інвест вання без рах -
вання ПДВ, що становить не менше
625 000,0 рн, разі визнання часни а пе-
реможцем.

Зазначені ошти інвестором сплач ються
наст пном поряд :

- 100 % оштів — не пізніше 10 алендар-
них днів з дня набрання чинності інвести-
ційним до овором.

4.4. Компенсація ор анізатор он рс
витрат, пов'язаних з під отов ою та прове-
денням інвестиційно о он рс , розмірі

1% від орієнтовної вартості б дівництва
об'є та без рах вання ПДВ, що становить
125 000,0 рн., разі визнання часни а пе-
реможцем, оплач ється протя ом 10 ален-
дарних днів з дня набрання чинності інвес-
тиційним до овором.

Кошти, сплачені інвестором в я ості ом-
пенсації ор анізатор он рс витрат,
пов'язаних з під отов ою та проведенням
інвестиційно о он рс , розмірі 1% від
орієнтовної вартості б дівництва об'є та
без рах вання ПДВ, поверненню не підля-
ають.

4.5. Компенсація переможцем он рс
(Інвестором) замовни ( ом нальном під-
приємств "Київсь ий метрополітен") вит-
рат, пов'язаних з під отов ою орієнтовних
техні о-е ономічних по азни ів, передпро-
е тних пропозицій, розмірі 7 628,88 рн. з
рах ванням ПДВ, я а сплач ється замов-
ни відповідно до представленої ним аль-
ляції ( ошторис ) не пізніше 10 алендар-

них днів з дня набрання чинності інвести-
ційним до овором.

Кошти, сплачені інвестором в я ості ом-
пенсації замовни витрат, пов'язаних з під-
отов ою орієнтовних техні о-е ономічних
по азни ів, передпрое тних пропозицій,
поверненню не підля ають.

4.6. Сплата реєстраційно о внес в роз-
мірі 2 550,00 рн на розрах н овий рах но
№31515934700001 в ГУ ДКСУ м. Києві,
од бан 820019, од ЄДРПОУ 37993783,
одерж вач — ГУ ДКСУ м. Києві.

Кошти, сплачені часни ом он рс в
я ості реєстраційно о внес , поверненню
не підля ають.

4.7. Переможцем он рс визнається
претендент, пропозиції я о о відповідають
мовам он рс , та я ий запропон вав
найбільш ви ідні мови для територіальної
ромади м. Києва, в том числі щодо поб -
дови системи відеоспостереження на стан-
ціях метрополітен .

4.8. Інвестиційний до овір ладається
протя ом 30 алендарних днів з дня отри-
мання переможцем он рс а цепт он-
рсних пропозицій. Я що протя ом 30 а-

лендарних днів переможець інвестиційно о
он рс відмовився від підписання до ово-
р , вис ває неприйнятні мови підписання
інвестиційно о до овор , рішення про пере-
можця інвестиційно о он рс с асов єть-
ся встановленом поряд .

4.9. Термін б дівництва повинен б ти не
більшим нормативно о, що визначається
прое тною до ментацією. Інвестор (пере-
можець он рс ) зобов'яз ється з рах -
ванням завдання на прое т вання та техніч-
них (техноло ічних) вимо замовни а, роз-
робити, по одити, провести е спертиз та
затвердити встановленом за онодавс-
твом поряд прое тн до ментацію, не
пізніше ніж через 6 місяців з дня набрання
чинності інвестиційним до овором. З об'є -
тивних причин за з одженням з ор аніза-
тором он рс та замовни ом даний тер-
мін може змінюватись в рам ах ви онання
інвестиційно о до овор , але б дь-я ом
разі не повинен перевищ вати 12 місяців з
дня набрання чинності інвестиційним до о-
вором.

4.10. На підставі по одженої і затвердже-
ної прое тної до ментації сторони до ово-
р протя ом 60 алендарних днів визнача-
ють рафі фінанс вання та реалізації про-
е т , я ий є невід'ємною частиною ладе-
но о інвестиційно о до овор .

4.11. У ладання з ідно з чинним за оно-
давством між замовни ом, інвестором,
профільними підрозділами КМДА, КП "Київ-
житлоспеце спл атація" та іншими о ремих
до оворів щодо визначення розмір місяч-

ної/річної плати за оренд приміщень мет-
рополітен , розмірів плати за орист вання
іншим майном, необхідним для б дівництва
об'є та інвест вання, а та ож інших до ово-
рів, пов'язаних з реалізацією інвестиційно о
прое т .

4.12. Інвестор (переможець он рс )
зобов'яз ється що вартально в письмовій
формі подавати ор анізатор он рс та
замовни інформацію щодо стан реаліза-
ції інвестиційно о прое т в цілом та о ре-
мих йо о етапів за формою, наданою ор а-
нізатором он рс .

4.13. Ор анізатор он рс має право
розірвати до овір в односторонньом по-
ряд випад неви онання або неналеж-
но о ви онання інвестором зобов'язань, пе-
редбачених пп. 4.3., 4.4., 4.5., 4.9., 4.10.,
4.12. мов он рс або інших мов інвести-
ційно о до овор (в т.ч. передбачених ра-
фі ом фінанс вання та реалізації прое т ,
що передбачений п. 4.10.).

4.13.1.У разі неви онання інвестором
зобов'язань за інвестиційним до овором,
питання розірвання інвестиційно о до о-
вор за пропозицією ор анізатора он р-
с або замовни а виноситься на роз ляд
Комісії.

4.13.2. Після роз ляд Комісією та прий-
няття нею рішення ор анізатор он рс :

- протя ом 30 алендарних днів пові-
домляє інвестора про необхідність без -
мовно о ви онання мов інвестиційно о до-
овор ;

- повідомляє інвестора про терміни ро-
зірвання інвестиційно о до овор разі не
с нення інвестором пор шень йо о мов.

У разі не с нення інвестором пор шень
мов інвестиційно о до овор протя ом 37
алендарних днів з дня направлення ор ані-
затором он рс на адрес інвестора, заз-
начен в інвестиційном до оворі, повідом-
лення про розірвання, до овір б де вважа-
тись розірваним.

4.13.3. У разі с нення інвестором пор -
шень мов інвестиційно о до овор інвес-
тор листом повідомляє ор анізатора он-
рс про ви онання фінансових зо-

бов'язань та надає інформацію з опіями
підтвердж ючих до ментів про фа тичне
ви онання робіт з ідно мов інвестиційно о
до овор .

5. Кон рсна до ментація часни ам
он рс видається за адресою: 01044,
м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім. 612,
тел. 202-76-78, 202-72-66 (понеділо —
п'ятниця з 10.00 до 16.00) протя ом
21 (двадцяти одно о) алендарно о дня з
дня о олошення он рс при наявності до-
мента, що підтвердж є сплат часни ом

реєстраційно о внес . День оп блі вання
о олошення про проведення он рс в ЗМІ
вважається днем йо о о олошення.

6. Кон рсні пропозиції подаються час-
ни ами он рс особисто або через пов-
новажених осіб в становлений в о олошен-
ні про проведення он рс термін за адре-
сою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім.
612, тел. 202-76-78, 202-72-66 (понеділо
— п'ятниця з 10.00 до 16.00). День оп блі-
вання о олошення про проведення он-
рс в ЗМІ вважається днем йо о о оло-

шення.

7. За отриманням роз'яснень та додат-
ової інформації щодо об'є т інвест вання
звертатись за адресою: 01044, м. Київ,
в л. Хрещати , 36, ім. 612, тел. 202-76-78
(понеділо -п'ятниця з 10.00 до 16.00).

8. У разі зміни дати проведення он рс
часни он рс в обов'яз овом поряд
надсилається повідомлення про дат про-
ведення он рс .

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренд об’є ти, що належать до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації.
Заяви на оренд приймаються за адресою: м. Київ, б льв. Праці, 1/1, ім.311 (Дніпровсь а районна в місті Києві державна адміністрація).

Департамент земельних рес рсів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ:

1. Головний спеціаліст відділ онтролю прав-
ління по онтролю за ви ористанням та моніто-
рин земель

Основні обов 'яз и: здійснює самоврядний онтроль
за ви ористанням та охороною земель м. Києві

Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів:
освіта вища

2. Головний спеціаліст відділ представництва
інтересів в с дах юридично о правління

3. Головний спеціаліст відділ правової е спер-
тизи юридично о правління

Основні обов'яз и: здійснює правов е спертиз
нормативно-правових а тів, розроблення і реда вання
нормативно-правових а тів, забезпеч є правильне їх
застос вання, представляє інтереси в с дах

Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів:

Освіта вища, юридична, за освітньо- валіфі аційним
рівнем ма істра, спеціаліста.

4. Головний спеціаліст відділ земле строю
Дніпровсь о о район правління земле строю

5. Головний спеціаліст відділ земле строю
Деснянсь о о район правління земле строю

Основні обов'яз и: втілює в життя відповідном ад-
міністративном районі міста, в межах своєї омпетен-
ції, політи Департамент щодо ви онання заходів, пе-
редбачених Про рамою земельної реформи м. Києві;
роз лядає, в межах своєї омпетенції, звернення ро-
мадян, підприємств та ор анізацій, що стос ються зе-
мельних відносин.

Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів:
освіта вища, землевпоряд вання та адастр або юри-

дична, за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра,
спеціаліста; стаж роботи за фахом на державній сл ж-
бі не менше 1 ро або стажем роботи за фахом в ін-
ших сферах не менше 3 ро ів.

6. Головний спеціаліст відділ під отов и а ці-
онів і он рсів правління форм вання рин
землі.

Основні обов 'яз и: здійснює опрацювання звернень
від юридичних та фізичних осіб щодо придбання зе-
мельних діляно або прав на них на земельних тор ах;
ви он є добір, опрацювання та форм вання перелі
земельних діляно , призначених для продаж на зе-
мельних тор ах.

Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів:
освіта вища, юридична, за освітньо- валіфі аційним
рівнем ма істра, спеціаліста; стаж роботи за фахом не
менше 3 ро ів.

НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД:

1. Головний спеціаліст відділ представництва
інтересів в с дах юридично о правління

Основні обов 'яз и: здійснює правов е спертиз
нормативно-правових а тів, розроблення і реда вання
нормативно-правових а тів, забезпеч є правильне їх
застос вання, представляє інтереси в с дах

Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів:
освіта вища, юридична, за освітньо- валіфі аційним
рівнем ма істра, спеціаліста.

2. Провідний спеціаліст відділ земле строю
Оболонсь о о район правління земле строю

3. Провідний спеціаліст відділ земле строю
Святошинсь о о район правління земле строю

Основні обов'яз и: втілює в життя відповідном ад-
міністративном районі міста, в межах своєї омпетен-
ції, політи Департамент щодо ви онання заходів, пе-
редбачених Про рамою земельної реформи м. Києві;
роз лядає, в межах своєї омпетенції, звернення
ромадян, підприємств та ор анізацій, що стос ються
земельних відносин.

Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів:

освіта вища, землевпоряд вання та адастр або
юридична, за освітньо- валіфі аційним рівнем ма іс-
тра, спеціаліста; стаж роботи за фахом на державній
сл жбі не менше 1 ро або стажем роботи за фахом в
інших сферах не менше 3 ро ів.

4. Головний спеціаліст за ально о відділ

Основні обов 'яз и: здійснює реєстрацію та ведення
облі до ментів

Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів:
освіта вища

5. Начальни відділ під отов и продаж прав-
ління форм вання рин землі

Основні обов 'яз и: здійснює заходи з під отов и зе-
мельних діляно до продаж

Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів:
освіта вища: юридична, е ономічна або землевпорядна
за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліс-
та; стаж роботи за фахом не менше 3 ро ів.

До менти на часть он рсі подаються до се то-
ра з адрової роботи Департамент земельних рес р-
сів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) протя ом 30 днів з дня
п блі ації о олошення в азеті, за адресою: в л. Хре-
щати , 32-а, м. Київ, 01601, аб. 220, телефон для до-
відо 202-79-89.

КП "Житлоінвестб д-УКБ"

повідомляє, що 14 жовтня 2013 ро об 11.00 за адресою: 23-й

ілометр Бориспільсь о о шосе Дарниць ом районі м. Києва

б д ть проводитися роботи із за ріплення межовими зна ами

поворотних точо меж земельної ділян и в нат рі.

Просимо власни а с міжної ділян и — дире тора ТОВ "ДАЛАНІТ"

Калінічен а Володимира Івановича б ти прис тнім при ви онанні

даних робіт.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Іванець Сер ій Борисович, зареєстрований за адресою: м. Київ, в л. Хар івсь е

шосе, 154-А, в. 138, ви ли ається в я ості відповідача Дарниць им районним
с дом м. Києва в с дове засідання, я е відб деться 26 листопада 2013 ро о 12.30
по цивільній справі за позовом П блічно о а ціонерно о товариства Комерційний
бан "Приватбан " до Іванець Сер ія Борисовича про стя нення забор ованості.

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

У разі неяв и відповідача в с дове засідання справа б де роз лян та йо о
відс тності з рах ванням наявних справі до азів відповідно до чинно о
за онодавства.

С ддя Л.К. Леонтю

Святошинсь ий районний с д міста Києва, роз лян вши від ритом
с довом засіданні в м. Києві цивільн справ за позовом Педори Тетяни Петрівни
до Ломінеішвілі Ні оласа про стя нення аліментів, ви ли ає відповідача Ломінеішвілі
Ні оласа, останнє відоме місце проживання: Київ, в л. Генерала На мова, б д. 33-
А, в. 105, в с дове засідання на 10.10.2013 ро на 14.00, я е відб деться в
приміщенні с д за адресою: м. Київ, в л. Жилянсь а, 142, зал № 4.

С ддя І.В. Маз р

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Відповідач Андрієвсь ом Ми олі Михайлович , адреса я о о: м. Київ, в л.

Миш и 7, в. 25 необхідно з'явитися 22.10.2013 р. о 10.00 до Дарниць о о
районно о с д м. Києва (м. Київ, в л. Кошиця, 5-А, аб. 114), для часті в с довом
засіданні по цивільній справі за позовом Андрієвсь ої Надії Василівни до
Андрієвсь о о Ми оли Михайловича про розірвання шлюб .

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

С ддя Є. І. Вов

Х О Р Е О Г Р А Ф І Я

А Р К Г Н О М А К

Е Т А П І Б Л А Г О

Щ Е Д Р І В К А Р О Л

В А Т Р А А Ф І Л Е

Т Е В О Л Ю Ц І Я Ж

И С О Л І Т Е Р Я

І К Р А А Р А Х Н І Д И

Відповіді на сканворд 

№ з/п

Дані про об’є т оренди

Хара те-
ристи а

Місцезна-
ходження

За альна
площа,
в. м

Цільове ви ори-
стання примі-

щення

Ма симально
можливий

стро оренди

Орендна пла-
та за 1 в. м,

рн

Розмір місячної
орендної плати,

рн
Приміт и

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ — КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №4"
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА (02094, ВУЛ. СЕРГІЄНКА ІВАНА, 23, ТЕЛ. 559-70-77)

1
1 поверх 5-
поверхово о

НБ

СЕРГІЄНКА
ІВАНА ВУЛ.,

23
30,47

Розміщення апте-
и, що реаліз є

отові лі и
2 ро и 364 дні 93,04 2834,88

Необхідно забезпечити бла о стрій приле лої
території та прийняти солідарн часть в про-

веденні ремонт б дівлі

••
••
••
••
•

••

••
••
•
••
•

••••••
•••

••••

••••••
•••

••••
•••••••• ••••••

•••• ••••

•••••

•••
•••
•••

•

152
3

АДРЕСА:

01001, м. Київ,

вул. Володимирська, 51�б

ТЕЛЕФОН: 234�27�35

НА ГАЗЕТУ

«ХРЕЩАТИК»

ЗА ПІВЦІНИ

ПЕРЕДПЛАТА на 2013 рік

•••••••• 6••• •••

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

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

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

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

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

Бокс. Володимир Кличко захистив 
чемпіонські титули
У Мос ві в спорт омпле сі “Олімпійсь ий” пройшов вечір професійно-
о бо с , оловною подією я о о став поєдино с перчемпіона світ за
версією WBA, чемпіона світ за версіями WBO і IBF 37-річно о раїнця
Володимира Клич а з “ре лярним” чемпіоном WBA 34-річним росіяни-
ном Оле сандром Повєт іним. Бій тривав сі дванадцять ра ндів і завер-
шився впевненою перемо ою раїнця. Російсь ий бо сер чотири рази
поб вав в но да ні. Всі троє с ддів віддали перемо Клич з рах н ом
119-104. Для Повєт іна ця пораз а стала першою в ар’єрі, до цьо о в
йо о а тиві б ло 26 перемо , з них 18 но а том. У др ом ра нді, за 15
се нд до йо о за інчення, Оле сандр Повєт ін опинився в но да ні, але
з мів швид о піднятися і продовжити бій. Сьомий ра нд став найважчим
для російсь о о бо сера — він три рази поб вав на настилі рин , проте
раїнцеві не вдалося завершити бій достро ово. Надалі бій тривав за

повної перева и Володимира Клич а. Після бою Оле сандр Повєт ін ви-
знав, що йо о план на поєдино не вдався: “Все пішло не та , я я пла-
н вав. Я ні оли не здаюся і борюся до останньо о. Володимир б в знач-
но сильніший — він най ращий бо сер світі. Я б д трен ватися ще на-
поле ливіше і ще змож здоб ти перемо ”. Володимир Клич о після пе-
ремо и б в досить спо ійним і с азав: “Хоч зізнатися, що мин ло о ро-
, оли Віталій проводив т т поєдино , мене з’явилася мрія провести

бій Мос ві. Моя мрія зб лася. У рин ж перемі найсильніший. Оле -
сандр по азав бійцівсь і я ості. Я знаю, що йом б ло непросто, і він че-
ав момент , щоб завдати вирішально о дар . Най оловніше для ме-
не — це перемо а. Я аналіз вав манер ведення бою Повєт іна протя-
ом ба атьох ро ів. Я знав, чо о че ати. Я б в здивований стій істю Са-
ші, йо о бажанням перемо ти. Для Саш а це б в бій життя. Він бився на
бать івщині і б в налаштований тіль и на перемо . Моїм завданням б -
ло не дати Оле сандр домін вати, що я і зробив. Я повністю онтролю-
вав хід поєдин і жодно о раз не відч вав, що втратив певненість фі-
нальном спіх ”,— заявив Володимир Клич о.
Голова КМДА привітав Володимира Клич а з перемо ою над росій-

сь им бо сером.
“Увесь Київ із захватом спостері ав за цим напр женим, ці авим по-

єдин ом. І я впевнений, що ніхто з раїнсь их вболівальни ів ні на мить
не с мнівався перемозі нашо о співвітчизни а. Від сво о імені та від іме-
ні всіх меш анців столиці я вітаю Володимира Клич а з цим рандіозним
спіхом та щиро бажаю насна и та вдачі, адже поперед ще безліч пере-
мо !”,— йдеться вітальном слові Оле сандра Попова

Регбі. Київський “Спартак” — чемпіон України
серед жінок у вищій лізі
Завершився чемпіонат У раїни з ре бі-7 вищій лізі серед жіночих о-

манд. На адаємо, що в др ом т рі взяли часть 5 оле тивів: ФСТ
“Спарта ” — КДЮСШ “Чемпіон” (Київ), ДЮСШ “Кременець” (Кременець),
“ТНЕУ-1” (Тернопіль), “Олімп” — ДЮСШ- “ХТЗ” (Хар ів), “ТНЕУ-2 — Тер-
нопільсь і панян и” (Тернопіль). Т рнірне становище після 2- о т р б ло
та им: 1. “Олімп” — ДЮСШ — “ХТЗ” (Хар ів) — 19 очо ; 2. ФСТ “Спар-
та ” — КДЮСШ “Чемпіон” (Київ) — 15 очо ; 3. “ТНЕУ-1” (Тернопіль) —
9 очо ; 4. ДЮСШ “Кременець” (Кременець) — 6 очо ; 5. “ТНЕУ-2 — Тер-
нопільсь і панян и” (Тернопіль) — 0 очо . Незважаючи на перемо хар-
івсь их ре бісто др ом т рі, вони не приймали часть першом ра-
нді, том в підс м залишилися поза п’єдесталом

Температура +10°С

Атм. тиск 758 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 86 %

Температура +14°С

Атм. тиск 757 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 69 %

Температура +10°С

Атм. тиск 757 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 85 %

Прогноз погоди на 8 жовтня 2013 року

ОВНИ ризи ють опинитися під впливом сильних переживань.
Ваш настрій залежатиме від професійних справ, здоров’я, сімей-
них взаємин, се с альних потреб, фінансово о стан . Натомість
люблений прийом одним махом розр бати цілий в зол проблем
може не дати бажано о рез льтат .
ТЕЛЬЦІ навіть не підозрюють про сил власних емоцій, по и не

вст плять діало з им-неб дь. Спіл вання з оточенням здатне
виявити я най ращі, та і най ірші риси вашої вдачі. Вразливість
заш алює, том для стабілізації напр женої атмосфери а тивіз й-
те дипломатичність, аби рівноважити свої та ч жі інтереси.
БЛИЗНЯТА, сфо с йте ва та дос онально розберіться з не-

ативними сторонами сит ацій, що вини ли професійній сфері, зі
здоров’ям, роботодавцями. При от йтеся, що поб товий та сл ж-
бовий лопіт б де пов’язаний з необхідністю ви он вати чорн ро-
бот , я а ви ли ає фізичн відраз .
У РАКІВ день повної творчої та романтичної свободи, втім нічо-

о ново о не розпочинайте, а за ріплюйте отриманий досвід та на-
вич и. Працюйте, лін йтеся, розважайтеся, охайтеся — сі прим-
хи зійд ть з р .
ЛЕВИ, переживання мож ть зі рати з вами злий жарт, що за ро-

ж є стресами та хворобами. День ризовий, не мас йтеся, за
арним дипломатичним фасадом вир ють б рі, дайте емоціям ра-
сивий вихід, без божевільних істери та бойових фо сів.
ДІВИ, сьо одні ваш роз м часто мовчить, зате емоції заш алю-

ють. Що робити? Сл хайте інт їцію, а з людьми, я і ви ли ають ан-
типатію, драт ють, не спіл йтеся. Вам потрібні психоло ічно про-
ни ливі особи, я і либо о відч вають ваші проблеми, їх знайдете
серед близь их родичів або старих др зів. Нові знайомства, спон-
танні з стрічі, поїзд и безперспе тивні. Вечір присвятіть родині.
ТЕРЕЗИ, ви схильні ер ватися емоціями, хоча слід дотрим ва-

тися раціональних принципів. Додат ово с ладнить сит ацію не-
вміння онтролювати власні потреби ( рошові, майнові, психоло-
ічні, се с альні).
СКОРПІОНИ, ваше вразливе місце — інертність та схильність

либо о зан рюватися в справ . Це дві райності. Коли занадто за-
хопилися, вчорашній діало ризи є непомітно перетворитися на
моноло , а створена оманда — с оротитися до однієї людини. Я -
що мчите без альм на всіх парах і не знаєте, оли і де слід з пи-
нитися, дотрим йтеся стандартних норм та правил (ети ет , роз-
лад , традицій, принципової схеми, типової посадової інстр ції).
Не розширюйте оло онта тів, від нових знайомств ористі не б -
де.
СТРІЛЬЦЯМ протипо азана а тивність (до 16-ї одини), відмов-

теся від нових ініціатив, не форс йте події — день армічний. На-
ст пальна та ти а може дати зворотний рез льтат або вза алі н -
льовий ефе т. Це в ращом разі. Не винято , що вас продовж
всьо о дня с проводж ватим ть таємні переживання з не ативним
відтін ом (страх, ревнощі, депресивний настрій). Я що є схиль-
ність до хронічних захворювань, слід вжити профіла тичні заходи
для с нення за острень. Зате ввечері за м и доля все омпенс є
і порад є — за спиною вирост ть наснажливі рила.
КОЗЕРОГИ, психоло ічна прони ливість та залізне самовладан-

ня — най раща страхов а від спонтанних не араздів. Ви щаслив-
чи , здатний адапт ватися до непро нозовано о збі обставин,
ос іль и передч вали та ий сценарій заздале ідь і з ле істю знай-
дете вихід зі с р ти та з мієте обґр нт вати свою поведін . Нічо-
о ні від о о не вима айте, а розплатіться насамперед з власни-
ми бор ами. Ввечері відвідайте Божий храм, посповід йтеся.
ВОДОЛІЇ, най ірше вже позад , але неприємні відч ття мож ть

переслід вати вас весь день. Можливо, що до вечора залишати-
м ться напр женими взаємини з шефом, оле ами, бать ами. На-
беріться терпіння і не дивіться на життя через песимістичн приз-
м . Я що ост пилися, провинилися, щиро визнайте свою пораз
і візьміть на озброєння той досвід майб тнє. Коли з имось не
пороз мілися, мости не спалюйте, а дайте людині шанс под мати.
А ввечері чорні хмари розвіються...
РИБИ поч ватим ться д же впевнено і омфортно, їх нічим не

заля аєш, психоло ічний хребет н ч ий та незламний. Плюс
блис ча адаптація до іпнотично о сторонньо о вплив , що а ти-
віз вався. Пильн йте, аби не стати жертвою ре ламно о “лохотро-
н ”, проте шахраїв ви швид о розвінчаєте. Нічо о ново о до 16-ї
одини не розпочинайте, ористі н ль, заверш йте давні справи,
займайтеся самоосвітою, розширюйте світо ляд, вивчайте інозем-
н мов , онта т йте з людьми здале

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
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ранок день вечір

Феєрверк голів 
на "Олімпійському"
Столичні динамівці розгромили вдома донецький 
"Металург" з рахунком 9:1
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У неділю відб вся 12-й т р
вітчизняної першості з
ф тбол . Столичне “Дина-
мо” нарешті порад вало
своїх вболівальни ів впев-
неною перемо ою над до-
нець им “Метал р ом”.
За альний рах но з стрічі
9:1 на ористь “біло-си-
ніх”. Примітно, що хет-
три на свій рах но запи-
сав півзахисни Юнес Бе-
ланда, та ож д блями від-
значилися Андрій Ярмо-
лен о та Джермейн Ленс.
Завдя и цій перемозі ди-
намівці перемістилися
з 6-ї сходин и на 5-т .

Початок матчу на столичному

НСК “Олімпійський” став досить

примітним. Втім, пов’язано це бу�

ло не з грою, а з очевидними по�

милками рефері зустрічі Олексан�

дра Дердо. На 15�й хвилині Юнес

Беланда розстріляв ворота впритул

після прострілу Андрія Ярмоленка

справа, проте влучив у руку, ви�

ставлену гравцем “Металурга” Ва�

силем Приймою. Рефері, хоч і зна�

ходився поруч, не помітив пору�

шення правил і попросив динамів�

ців подати кутовий. А незабаром

Джермейн Ленс впав у боротьбі з

Денисом Голайдо, м’яч підхопив

Юнес Беланда і відправив його в

сітку. Але арбітр зустрічі гол відмі�

нив, призначивши штрафний удар

і видаливши півзахисника коман�

ди гостей за фол останньої надії.

Втім, пробиття стандартного поло�

ження допомогло киянам відкрити

рахунок у матчі. Точним ударом

відзначився Андрій Ярмоленко.

Ще через кілька хвилин футболіс�

ти Олега Блохіна забили знову:

Дьемерсі Мбокані віддав Джер�

мейн Ленсу таку передачу, після

якої голландцеві залишалося влу�

чити у ворота суперника.

До перерви перевага в два м’ячі і

одного гравця не допомогла дина�

мівцям зберегти ініціативу. Гості в

меншості неодноразово турбували

Олександра Шовковського. Але за�

бив “Металург” лише раз — на 40�й

хвилині відзначився Джордже Ла�

зіч. В другій половині зустрічі у

команди Олега Блохіна точними

ударами відзначилися Юнес Белан�

да (тричі), Джермейн Ленс, Андрій

Ярмоленко, Лукман Аруна і Дье�

мерсі Мбокані. Таким чином“Дина�

мо” повторило свій рекорд резуль�

тативності в чемпіонаті України,

добилося перемоги — 9:1 і поверну�

лося на п’яте місце в першості.

Після матчу наставник “Динамо”

Олег Блохін прокоментував перемо�

гу своєї команди: “Думаю, ми захо�

пили ініціативу вже на початку мат�

чу. Звичайно, видалення вплинуло,

але до цього, напевно, було ще два

пенальті на нашу користь, які арбітр

не призначив. Словом, ми мали пе�

ревагу. Хочу подякувати команді,

яка так зіграла після невдалого ре�

зультату у Відні. Ми 2:0 вели, але зі�

грали внічию, і психологічно

команда була пригнобленою, адже

ми не повинні були втрачати пере�

могу. Вітаю команду, хлопці зібрали�

ся, при графіку ігор через два дні на

третій витримали темп і наванта�

ження (хтось краще, хтось гірше) і

показали хороший футбол”.

А ось тренер донецької команди

Сергій Ташуєв сказав: “Дуже часто,

коли такий рахунок трапляється, ка�

жуть, що коментувати тут нічого. Але

я не погоджуся з цією тезою. План на

гру полягав у тому, щоб у перші 15

хвилин витримати натиск “Динамо”,

компактно зіграти і надалі постара�

тися атакувати, зіграти агресивно. На

жаль, цей план зламало видалення. У

нас існує, на жаль, проблема у захис�

ті. Особливо, коли ми атакуємо вели�

кими силами. Сьогодні перебіг подій

розгорнувся у бік “Динамо”. Тому ми

хлопців заспокоюємо, нічого страш�

ного. Незабаром наші основні фут�

болісти видужають, і буде зовсім ін�

ша команда. Я вірю, що все буде у

нас нормально”.
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Цей день в історії 8 жовтня

В У раїні відзначають День
юриста, Хорватії – День не-
залежності.
1596 – підписано Берестей-

сь нію, створено Гре о- ато-
лиць цер в .
1621 – підписано Хотинсь ий

мирний до овір.
1906 – У Лондоні пер ар

Карл Людві Несслер проде-
монстр вав пристрій і техноло ію
ви онання нової жіночої зачіс и –
перманент : волосся лієнт и за-
вивалось на дві дюжини бі ді,
за альною ва ою більше іло ра-
ма, змочених спеціальном
розчині, і фі с валось та ом
стані протя ом шести один.
1938 — в Уж ороді створено

перший ряд автономно о За-
арпаття, я е з 30 р дня 1938
почало називатися Карпатсь ою
У раїною.
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Гравці "Динамо" свят ють впевнен перемо над донець им "Метал р ом"
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