
У столиці завершують останні приготування до роботи взимку
Зима без проблем

Сімейний затишок — 
дітям вулиці
У Києві в рамках пілотного благодійного проекту відкрили новий 
соціальний центр "Наші діти"

На сьогодні, після декількох років по�

передньої роботи, у центрі разом з вихо�

вателями живуть вісім груп дітей і підліт�

ків. Але урочисте відкриття соціального

центру відбулося нещодавно. В урочис�

тостях взяли участь секретар Ради націо�

нальної безпеки і оборони України Ан�

дрій Клюєв, міністр закордонних справ

Німеччини Гідо Вестервелле, голова

КМДА Олександр Попов, засновниця та

голова правління центру пані Барбара�

Марія Монхайм з Берліна, урядовці, по�

сли європейських держав, громадські ді�

ячі та інші.

Життя та підтримку проекту надали

уряди Німеччини, Польщі та України,

королева Швеції Сільвія, а також при�

ватні спонсори. Крім того, соціальний

центр "Наші діти" став міжнародною

платформою у реформуванні допомоги

дітям і підліткам у Східній Європі.

Центр співпрацює з організаціями гро�

мадянського суспільства та державними

структурами Європейського Союзу і

країн — членів "Східного партнерства".

Проект покликаний ініціювати постійне

співробітництво шести країн — членів

"Східного партнерства" — у галузі ци�

вільного суспільства. Наразі уряд Укра�

їни, який поряд з приватними донорами

є основним спонсором проекту, вирішив

дати новий імпульс роботі з дітьми та

підлітками.

За словами секретаря Ради національ�

ної безпеки і оборони України Андрія

Клюєва, він задоволений тим, що в

Україні та інших європейських країнах є

люди, які піклуються про дітей, які були

позбавлені батьківської опіки. Під час

відкриття він побажав дітям і вчителям

центру здоров'я і щастя. "І нехай завжди

тут панує сімейний затишок",— додав

секретар РНБОУ. Також вихованці цен�

тру отримали в подарунок комп'ютери

від Ради національної безпеки і оборони

України.

У свою чергу, міністр закордонних

справ Німеччини Гідо Вестервелле заува�

жив, що даний проект є дійсно європей�

ським і демонструє вектор розвитку

України до Європи, адже за ним стоять

три країни — Україна, Німеччина і Поль�

ща. "Важливо те, що цей проект адресо�

ваний дітям і молоді, бо саме вони є най�

важливішим, що ми маємо як в Європі,

так і в Україні. Вони — наше майбутнє.

Реалізація таких проектів є найкращою

запорукою належної освіти, виховання і

щасливого майбутнього наших дітей та

молоді",— підкреслив він.

Засновник та голова правління центру

Барбара�Марія Монхайм, зі свого боку,

зазначила, що реалізацію цього проекту

вона почала 12 років тому. Також, за її

словами, соціальних центрів такого рів�

ня немає навіть у Німеччині.

Під час заходу голова КМДА Олек�

сандр Попов вручив Барбарі�Марії Мон�

хайм почесну відзнаку — нагрудний знак

"Знак пошани" та подякував натхненниці

за великий особистий внесок у розвиток

благодійницької діяльності Києва. "Без�

умовно, усі діти мають право на увагу і

повинні бути оточені любов'ю, мати

можливості для навчання та особисті�

сного розвитку. На жаль, у столиці є сім'ї,

в яких діти опинились у складних життє�

вих обставинах. Проте є і такі, які готові

надати підтримку та разом з міською вла�

дою допомогти вирішити важливі питан�

ня. Ми пам'ятаємо, що чужих дітей не

буває, тож активно працюємо над влаш�

туванням малечі, позбавленої батьків�

ського піклування, у сімейні форми ви�

ховання. Наразі у столиці працює п'ят�

надцять дитячих будинків сімейного ти�

пу та майже сорок родин прийняли по�

над півсотні юних киян",— зазначив

Олександр Попов.

Також з нагоди відкриття центру "Наші

діти" в Національному академічному

драматичному театрі ім. І. Франка відбу�

лася презентація танцювального проекту

"Діти рятують Венецію". Була показана

постановка за участю професійних акто�

рів та дітей, позбавлених батьківського

піклування, під керівництвом іменитих

володаря премії "Оскар" Фолькера

Шльондорфа та бельгійського хореогра�

фа Марка Богартса

У рам ах пілотно о бла одійно о прое т в столиці рочисто від рили новий соціальний центр "Наші діти"

У столиці побудують концертний
майданчик світового рівня 
Розмістити йо о план ють майб тньом діловом
районі міста "Київ-Сіті"
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Допомога для важкохворих 
У Києві план ють створити хоспісне відділення для
дітей
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У місті відбувся наймасовіший
суботник 

Майже 5 000 иян взяли чать прибиранні лісових
см
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У номері
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Серед ста кращих товарів України 
є й київського виробництва
У рам ах проведення Все раїнсь о о он рс "100
ращих товарів У раїни", я ий проводився під патро-
натом Президента У раїни, б ло визначено та на о-
роджено ращі зраз и вітчизняної прод ції. Достойно
себе по азали та отримали чимало відзна і на ород
представни и иївсь их товарів, робіт та посл .
Кон рс розпочав свою робот 2003 році. За йо о

рез льтатами визначається раща прод ція за на-
ст пними номінаціями: продовольчі товари, промис-
лові товари для населення, товари виробничо-техніч-
но о призначення, роботи чи посл и, я і ви он ють-
ся або надаються поб товій та виробничій сферах.
Важливість проведення та о о он рс підтвер-

дила дире тор Департамент промисловості та роз-
вит підприємництва Людмила Денисю : "Цей он-
рс по азав, що Києві та в державі за алом є під-

приємства, я і виробляють я існ , он рентоспро-
можн , імпортозамінююч прод цію. У раїнсь ий
споживач має знати, що хоча стан нашої промисло-
вості і є важ им, але все ж існ ють с часні виробниц-
тва, що впровадж ють новітні техноло ії та є он -
рентоспроможними навіть на міжнародном рівні".
Та ож дире тор Департамент запевнила, що и-

ївсь а влада й надалі б де спрямов вати свої з сил-
ля на створення мов для розвит бізнес та про-
мисловості столиці. Адже виробничий омпле с є
однією із основ для нормально о ф н ціон вання та
розвит міста, йо о е ономі и, ви онання соціаль-
них про рам та створення нових робочих місць
(подробиці на стор. 3)

На киян чекає оновлений
Лук'янівський сквер
У Шевчен івсь ом районі столиці оновили

Л 'янівсь ий с вер, що на розі в лиць Артема та
Чорновола. Капітальний ремонт зелених насаджень
ви онав КП УЗН Шевчен івсь о о район міста Ки-
єва. Відновлення та поліпшення об'є тів зелено о
осподарства район здійснили в рам ах проведен-
ня осінньо о місячни а з бла о строю, що розпочав-
ся 30 вересня 2013 ро .
Наразі с вері завершені роботи із завезення

ґр нт для 585-ти вітни ів, переважн іль ість я их
становлять ба аторічні хризантеми. У с вері виса-
джені ялини, т ї, ялівці, изильни и, барбариси,
японсь і спіреї, форзиції іль ості понад 200 оди-
ниць. Зелена зона обладнана лавоч ами та трот ар-
ними доріж ами. У майб тньом с вер план ється
оздобити с часними освітлювальними ліхтарями.
Уночі зелен зон охоронятиме посилений наряд

міліції, аби безпечити від вандалів

Товариство незаконно
використовувало артезіанську воду
зі свердловини
Київсь а про рат ра з на ляд за додержанням

за онів природоохоронній сфері від рила римі-
нальне провадження за фа том неза онно о ви о-
ристання столичним підприємством води з артезі-
ансь ої свердловини.
Товариство "Ре реаційно-оздоровчий центр "Зе-

лений порт", що знаходиться на території природно-
заповідно о фонд Ж ів острів, протя ом 2010-2013
ро ів здійснювало видоб вання води з артезіансь их
свердловин на підставі дозвол на спеціальне водо-
орист вання. Я повідомили "Хрещати " в прес-
сл жбі Київсь ої про рат ри з на ляд за додержан-
ням за онів природоохоронній сфері, незважаючи
на те, що термін дії дозвол с інчився ще серпні,
товариство не припинило видоб то води для ви-
робничих потреб ресторанно о омпле с .
У зв'яз з виявленими пор шеннями про рат ра

внесла до ЄРДР відомості про вчинення риміналь-
но о правопор шення посадовими особами товари-
ства, передбачено о ч. 2 ст. 240 КК У раїни (Пор -
шення правил ви ористання надр).
Дос дове розслід вання римінальном прова-

дженні триває

Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Столиця от ється, аби без проблем пе-
резим вати. Тож до осінньо-зимово о пе-
ріод ретельно от ють сі об'є ти місь-
ої інфрастр т ри, зо рема а тивіз ють
роботи й з бла о строю території. Та ,
чора перший заст пни олови КМДА
Анатолій Гол бчен о перевірив під отов
місь их об'є тів до осінньо-зимово о пе-
ріод в Подільсь ом та Дніпровсь ом
районах столиці.

На початку об'їзду Анатолій Голубченко оглянув

прибудинкову територію на вул. Оленівській, 10. Тут

перед місцевими мешканцями гостро постало питання

пориву тепломережі. "Близько 68�ми метрів тепломе�

режі, що тут пролягає, уже давно зносились й часто

прориває. У минулому році на цій ділянці було 13 по�

ривів, а у цьому вже сім. Ми, звичайно, аварії ліквідо�

вуємо й наводимо лад на території, але для нас пробле�

мою є те, що ця тепломережа нічийна",— розповів

"Хрещатику" перший заступник голови Подільської

РДА Олег Бойченко.

Оглянувши територію й вивчивши проблему району,

Анатолій Голубченко відразу ж дав доручення підготува�

ти усі документи й передати цю тепломережу на баланс

ПАТ "Київенерго". Районній же владі перший заступ�

ник голови КМДА доручив до Дня визволення Києва

від німецько�фашистських загарбників навести на тери�

торії лад — встановити бордюри, заасфальтувати внут�

рішньо�будинкові проїзди, а згодом облаштувати між

будинками дитячий та спортивний майданчики.

"Від усієї кількості інженерних мереж, які мають

балансоутримувачів, 2—3 % — безгосподарні. Ми про

них знаємо й зараз вирішуємо питання про передачу

на баланс Київенерго",— відзначив Анатолій Костян�

тинович.

За його словами, окрім цього, для міської влади зараз

важливо провести роботи з благоустрою територій — як

після розриттів так і загалом. Нагадаємо, зараз у столи�

ці триває осінній місячник з благоустрою, озеленення та

поліпшення санітарного стану міста.

На наступних об'єктах, з якими ознайомився перший

заступник голови КМДА,— вул. Каховська (перехрестя

вул. Золотої та вул. Сагайдака, 112, ПАТ "Хладокомбінат

№ 3", вул. Сагайдака, 114�А — необхідно відремонтува�

ти дорожнє покриття.

Також Анатолій Голубченко оглянув територію на вул.

Будівельників, 9. Тут, готуючись до зими, за зверненням

місцевих мешканців було замінено покрівлю. Як розпо�

вів "Хрещатику" посадовець, за 50 років у цьому будин�

ку вперше поновили дах та утеплили будівлю з торцевої

сторони. Ще тут необхідно заасфальтувати прибудинко�

ву територію й відремонтувати під'їзди. Місто пообіця�

ло допомогти виконати цю роботу.

До слова, ці заходи здійснюються відповідно до про�

грами модернізації житлового фонду. Так, цього року

планується завершити утеплення 56�ти фасадів та 65�ти

покрівель. На ці цілі з міського бюджету виділено близь�

ко 30 млн грн
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Олена ДМИТРІЄВА
"Хрещатик"

Коли дитина робить свої перші ро и, вона постійно знаходить-
ся під пильною ва ою бать ів, отових б дь-я ий момент її
життя прийти на допомо . Проте світі є та і, я і занадто рано
залишилися без важливої підтрим и та потреб ють захист з
бо держави. Наразі Дніпровсь ом районі столиці вже пра-
цює соціальний центр "Наші діти", отрий по ли аний підтрим -
вати дітей та сім'ї, я і опинилися с ладних життєвих обстави-
нах. Та ож прое т допома ає визначити та попередити мар іна-
лізацію дітей та їх розвито без бать івсь о о пі л вання.
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До опалення підключено 
майже 99 % житлового фонду столиці
ПАТ “Київенер о” станом на рано 14 жовтня під лючило до центра-

лізовано о опалення 98,7 % житлових б дин ів столиці. Та им чином,
із понад 10 тисяч житлових б дин ів, за централізоване опалення я их
відповідає омпанія, теплоносій подається в 9 873 б дин и. Винято
становить 131 б дино . Причина відс тності тепла 66 б дин ах —
відс тність заяво на під лючення, а тів отовності до зими або інші
причини межах відповідальності балансо трим вачів. Відс тність
теплопостачання 65 б дин ах пояснюється пош одженнями тепло-
мереж. У омпанії на ад ють, що точнити причин відс тності тепла
та терміни йо о подачі можна за телефоном онта т-центр Компанії
15-88 (для дзвін ів зі стаціонарно о) або (044) 202-15-88 (для дзвін ів
з мобільно о телефон ), а та ож через форм онлайн-звернень на
сайті для лієнтів Компанії http://kyivenergo.ua/. На адаємо, що, з ід-
но з розпорядженням КМДА, під лючення об’є тів соцсфери — дитя-
чих садоч ів, ш іл, лі арняних станов місті розпочалося з 30 верес-
ня. З 1 жовтня розпочалося поетапне під лючення до тепла житлово-
о фонд . Процес під лючення житлових б дин ів здійснювався ціло-
добово, поетапно в сіх районах столиці одночасно

У Києві триває естафета пам’яті 
“Слава визволителям України!”
З на оди відзначення 69-ї річниці визволення У раїни та 70-річчя визво-

лення міста Києва від фашистсь их за арбни ів столиці триває Все ра-
їнсь а естафета пам’яті “Слава визволителям У раїни!”. Днями Націо-
нальном м зеї історії Вели ої Вітчизняної війни 1941-1945 ро ів естафет
пам’яті прийняв Печерсь ий район. У заході взяв часть олова КМДА
Оле сандр Попов. “День визволення Києва від фашистсь их за арбни-
ів — це дата, я а об’єдн є всіх раїнців. Адже ожній родині живе
пам’ять про істинних ероїв-визволителів. Ця перемо а далася Києв не-
ле ою ціною, і сьо одні ми з ад ємо тих, хто віддав власне життя за на-
ше мирне сьо одення. Мені особливо приємно бачити юних иян поряд з
ветеранами, це означає, що зв’язо по олінь збереже пам’ять про вели
перемо ві ах”,— зазначив Оле сандр Попов. Та , церемонія прийом -
передачі символів естафети відб лася Дарниць ом , Дніпровсь ом ,
Деснянсь ом , Оболонсь ом та Подільсь ом районах. За важимо, що
рам ах заход від район до район передаються: опія Прапора Перемо-
и, опія штандарт І У раїнсь о о фронт , ас а невідомо о солдата пе-
ріод ВВВ 1941-1945 ро ів, меморіальна ільза для наповнення землею зі
знач щих місць район , а та ож альбом пам’яті естафети. На черзі прове-
дення рочистостей 17 жовтня о 15.00. Захід відб деться біля Меморіал
радянсь им воїнам, ви ладачам і ст дентам сіль оспа адемії, я і за ин ли
ро и ВВВ (в л. Героїв Оборони, 15). 22 жовтня о 15.00 пар естафет

пам’яті прийматиме Солом’янсь ий район — біля меморіал часни ам
ВВВ пар ім. Ми оли Островсь о о. Та ож 25 жовтня о 15.00 рочисто-
сті відб д ться біля пам’ятни а Героям-тан істам— визволителям Києва
Шевчен івсь ом районі. Завершать столичн естафет пам’яті святошин-
ці, захід відб деться 29 жовтня о 15.00 на території завод “Вері он” біля
мон мента-пам’ятни а “За иблим стан озаводчанам ро и ВВВ”

Цифра дня

72 619,0 млн грн 
становив обіг роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний
товарообіг підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної
торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та
фізичними особами%підприємцями) за січень—серпень 2013 року, що
на 11,6 % більше обсягів січня—серпня 2012 р. 

За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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Для людей з особливими потребами 
облаштували парковки у центрі міста
Місь а влада особлив ва приділяє створенню належних мов місь-
ом просторі для людей із особливими потребами, зо рема транспорт-
ній ал зі. Та , під час спільно о засідання Громадсь ої ради й ерівництва
КМДА вівторо б ло пор шено питання захист інтересів цієї ате орії
людей. Один із членів Громадсь ої ради висловив за важення щодо від-
с тності пар вальних місць для інвалідів біля б дівлі столичної адміністра-
ції. Заст пни олови КМДА Михайло Костю оперативно дав дор чення
профільним сл жбам, я і вже встановили відповідний зна та облашт ва-
ли пар вальні місця. У подальших планах — створення спільної з пред-
ставни ами Громадсь ої ради і КМДА омісії для напрацювання заходів,
спрямованих на поле шення перес вання містом людей із особливими
потребами, що є однією із соціальних ініціатив Президента У раїни

Киянам відшкодовано майже 4,5 млн грн 
за завищені комунальні тарифи
За рез льтатами перевіро , проведених про рат рою спільно з ор-
анами онтролю щодо додержання вимо за онодавства сфері ЖКГ,
встановлено, що ерівни и дея их столичних ЖЕКів безпідставно зави-
щ вали тарифи на обсл ов вання вн трішньоб дин ових систем, ліф-
тів, під’їздів і приб дин ових територій, ос іль и витрачали на ви онан-
ня цих робіт значно менше оштів, ніж в аз вали витанціях для опла-
ти меш анцям. Проте, з ідно із за оном, ом нальни и зобов’язані ро-
бити споживачам перерах но розмір плати за надані житлово- ом -
нальні посл и, виходячи з фа тично понесених ними витрат. Я повідо-
мили “Хрещати ” прес-сл жбі столичної про рат ри, зв’яз з ви-
явленими пор шеннями правоохоронцями продовж цьо о ро внесе-
но 17 подань дире торам ЖЕКів Дніпровсь ом , Печерсь ом , Поділь-
сь ом та Оболонсь ом районах, за рез льтатами роз ляд я их меш-
анцям цих районів відш одовано майже 4,5 млн рн шляхом проведен-
ня перерах н та зменшення плати за ці посл и

Дніпровці проведуть День профілактики 
порушень та захворювань 
опорно?рухового апарату
Управління охорони здоров’я Дніпровсь о о район інформ є, що 15

жовтня о 19.00 приміщенні середньої ш оли № 182, за адресою: б ль-
вар Давидова, 17, відб деться профіла тичний захід із оре ції та віднов-
лення постави дітей з ви ористанням профіла тора “Осан”. У рам ах
районної про рами “Ваше здоров’я — ваших р ах” та Дня профіла ти-
и пор шень та захворювань опорно-р хово о апарат інстр тори лі -
вальної фізичної льт ри Центр здоров’я Дніпровсь о о район прове-
д ть навчання, по аж ть вправи, ви онання я их в домашніх мовах за-
безпечить сповільнення розвит існ ючих захворювань постави чи стоп.
Та ож лі ар ортопед- інезіотерапевт проведе індивід альн онс льтацію
та роз’яснить причини і наслід и захворювань опорно-р хово о апарат .
Ор анізатори на олош ють: для повноцінної часті заході необхідно ма-
ти спортивн форм і змінне вз ття

У столиці побудують концертний
майданчик світового рівня
Розмістити його планують у майбутньому діловому районі міста
"Київ�Сіті"
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Незабаром столиця зможе
приймати з онцертами зі-
ро світово о рівня, адже
на території майб тньо о
ділово о мі рорайон “Ки-
їв-Сіті” план ється зб д -
вати льт рно-діловий
центр з ба атоф н ціо-
нальною онцертною за-
лою-трансформером.
О рім лядаць ої арени,
омпле с міститиме тор о-
вельно-розважальний та
офісний центри, отель та
пар ін . Про наміри реалі-
з вати прое т днями ово-
рили олова КМДА Оле -
сандр Попов та енераль-
ний дире тор ТОВ “Театр
песни Аллы П ачевой”
Юрій Голованов, я і підпи-
сали відповідний до овір.

Презентуючи запропонований до

реалізації проект, президент корпо�

рації “PMI” Євген Фінкельштейн,

до складу якої входить і ТОВ “Театр

песни Аллы Пугачевой”, розповів,

що загалом культурно�діловий

центр з багатофункціональною кон�

цертною залою�трансформером,

розрахованою від 1 до 14 тис. місць,

стане локацією для проведення між�

народних концертних заходів, ви�

ставок та конференцій. “Цей кон�

цертний зал збільшить кількість

культурних заходів, які проходити�

муть у Києві. Сюди приїжджатимуть

артисти високого рівня, й іншого

рівня звук будуть чути люди. До того

ж, ми матимемо змогу знизити вар�

тість квитків”,— каже пан Фінкель�

штейн.

Очікувана сума інвестицій у про�

ект складає більш ніж 300 млн дола�

рів. Окрім концертної зали, до скла�

ду культурно�ділового комплексу

увійде торговельно�розважальний

та офісний центри, готель та пар�

кінг.

На озвучену ідею голова КМДА

Олександр Попов зазначив, що

створення такого культурно�ділово�

го центру передусім відповідає зав�

данням Стратегії розвитку Києва до

2025 року. Ще проект спрямований

на реалізацію двох стратегічних іні�

ціатив — “Культурна височина” та

“Центр поруч з домом”, зокрема в

частині розбудови культурної інфра�

структури та залучення інвестицій у

розвиток столиці. “Міська влада

підтримує ідею створення культур�

но�ділового центру, частиною якого

стане концертний майданчик світо�

вого рівня. Адже проект сприятиме

розширенню міжнародної коопера�

ції у галузі культури, а професійне

управління об’єктом — збільшенню

кількості проведення масових видо�

вищних заходів при зменшенні се�

редньої вартості квитка. Це також

сприятиме підвищенню рівня до�

ступності концертних заходів для

киян і гостей столиці та формуван�

ню культури їх відвідування”,— за�

значив Олександр Попов.

До слова, пріоритетним місцем

розміщення цього об’єкту визначе�

но територію багатофункціонально�

го ділового комплексу “Київ�Сі�

ті” — нового ділового району Києва.

Передбачається, що культурно�ді�

ловий центр стане його “якір�

ним” — основоположним проектом.

Враховуючи, що, крім концертної

зали, до складу центру увійде торго�

вельно�розважальний, офісний

центри та готель, це створить нові

робочі місця, сприятиме збільшен�

ню надходжень до міського бюджету

та розбудови якісної інфраструкту�

ри, що поліпшить рівень комфорту

життя мешканців Лівого берега сто�

лиці.

Запропонований проект підтри�

мує й головний архітектор Києва

Сергій Целовальник, адже, за його

словами, у столиці довгий час не бу�

ло побудовано ні одного концертно�

го залу, а потужності запропонова�

ного комплексу відкриють перед ки�

янами можливість почути улюбле�

них співаків світового рівня у рідно�

му місті.

Додамо: ініціатор проекту ТОВ

“Театр песни Аллы Пугачевой”, яке

є підрозділом корпорації “PMI”

(Санкт�Петербург, Росія) — най�

більшого музичного та медіа�хол�

дингу Північно�Західного регіону

Росії.

До складу корпорації “PMI” вхо�

дять: промоутерська компанія

“Планета Плюс”, радіостанції “Рус�

ское радио”, “Love Радіо”, “Dfm”,

“Maximum”, “Monte Carlo”, “Питер

FM”, національний квитковий опе�

ратор “Kassir. Ru”, рекламна агенція

“PMI Media”, група компаній “С�

Континенталь”, компанія PMI�

Development та ТОВ “Театр песни

Аллы Пугачевой”. Компанія є ліде�

ром серед промоутерських компаній

Росії

Допомога для важкохворих
У Києві планують створити хоспісне відділення для дітей
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Щоро в др с бот
жовтня весь світ відзначає
день паліативної та хоспіс-
ної допомо и. Хворих, я і
потреб ють та о о до ля-
д , в нашій раїні десят и
тисяч, а от спеціальних
відділень не вистачає. На
сьо одні держава на 25 %
забезпечена за ладами
та о о спрям вання. Я
по ращити надання хоспіс-
ної та паліативної допомо-
и в цілом в У раїні та в
Києві зо рема, днями об-
оворили в Київсь ом
місь ом он оло ічном
диспансері.

Пані Лідія переконана: переоціни�

ти важливість хоспісного та паліатив�

ного догляду неможливо. Декілька

років тому жінка захворіла на рак. Ні

тривале лікування, ні операція не

принесли очікуваного результату —

велика кількість метастазів, які враз�

или майже усі органи, прикували

жінку до ліжка. У хоспісному відді�

ленні при Київському міському он�

кологічному диспансері жінка отри�

мала і ретельний догляд спеціалістів, і

необхідні ліки в достатній кількості.

Лікар�онколог відділення Юлія

Ковтун розповіла “Хрещатику”, що

завдання медперсоналу — полегши�

ти страждання пацієнтів. “Основне

наше завдання — знеболення таких

пацієнтів, адже більшість з них

страждає хронічним больовим син�

дромом. Окрім того, пріоритет — це,

звісно, догляд, оскільки більшість

пацієнтів важкохворі та лежачі.

Безумовно, вдома упоратися з таки�

ми хворими вкрай складно”,— за�

значає пані Ковтун.

Всього у відділенні 25 ліжок для

таких хворих. Аби обслуговувати

більше пацієнтів, необхідний додат�

ковий персонал та місце.

Всього ж в Україні в чотири рази

менше місць для надання хоспісної

та паліативної допомоги, ніж реко�

мендовано нормами ВООЗ. Тому

уряд бачить своїм завданням збіль�

шити кількість хоспісів протягом

найближчих трьох років, як міні�

мум, удвічі. Про це під час робочої

наради заявив віце�прем’єр�міністр

України Костянтин Грищенко.

“На жаль, впродовж останніх де�

сятиліть швидкими темпами в світі

зростає кількість людей з обмеже�

ним прогнозом життя, які стражда�

ють через невиліковні захворюван�

ня та потребують паліативної допо�

моги, тривалого медико�соціально�

го догляду, адекватного знеболення,

морально�психологічної та духовної

підтримки. Україна не є винятком у

цьому негативному явищі. Рівень

паліативної та хоспісної допомо�

ги — це той напрямок діяльності ор�

ганів охорони здоров’я та соціальної

опіки, за яким у нинішньому світі

оцінюють цивілізованість держави

та гуманність суспільства взагалі”,—

сказав Костянтин Грищенко.

Особливо актуальним для столиці

України є створення дитячого хос�

пісного відділення. Як відмітив ди�

ректор Департаменту охорони здо�

ров’я Віталій Мохорєв, такий заклад

у Києві може з’явитися на базі од�

нієї з міських лікувальних установ.

“Надання паліативної допомоги

дітям — цілком спеціальна сфера. І

специфіка, яка існує, потребує

окремого підходу та ресурсів. Ре�

форма медичної галузі, яка впрова�

джується сьогодні у Києві, передба�

чає цілком конкретні заходи розвит�

ку паліативної служби. У рамках ре�

алізації пілотного проекту щодо ре�

формування столичної системи охо�

рони здоров’я фахівці Департаменту

охорони здоров’я здійснюють екс�

пертну оцінку потенціалу міських

лікарень. За попередніми висновка�

ми, створення дитячого центру хос�

пісної та паліативної допомоги пла�

нується на базі одного з корпусів

Київської міської клінічної лікарні

№ 14”,— зазначив Віталій Мохо�

рєв

Про наміри реаліз вати прое т відповідний до овір підписали олова КМДА Оле сандр Попов та енеральний дире тор
ТОВ "Театр песни Аллы П ачевой" Юрій Голованов

За попередніми
висновками, створення

дитячого центру хоспісної
та паліативної допомоги

планується на базі одного
з корпусів Київської

міської клінічної лікарні
№ 14 

Я по ращити надання хоспісної та паліативної допомо и в цілом в У раїні та в Києві зо рема, об оворили
висо опосадовці під час візит до Київсь о о місь о о он оло ічно о диспансера
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Ділові новини
Технологічні інновації 
у столиці
15—17 жовтня 2013 ро в сто-

личном вистав овом центрі
"КиївЕ споПлаза" відб деться
Міжнародний на ово-техноло-
ічний фор м "На а. Інновації.
Техноло ії — 2013". Серед ор ані-
заторів фор м — Державне
а ентство з питань на и, іннова-
цій та інформатизації У раїни і
Національна а адемія на У ра-
їни. Мета фор м — презент ва-
ти найбільш перспе тивні іннова-
ційні розроб и і техноло ії та
сприяти нала одженню онта тів
між на овими ор анізаціями і
підприємствами реально о се -
тор е ономі и. Та , продовж
трьох днів працюватим ть спеціа-
лізовані е спозиції, я і дозволять
відвід вачам ознайомитися з
останніми дося неннями сфері
нанотехноло ій, лазерних техно-
ло ій, біотехноло ій, новітньої ос-
вітлювальної техні и, енер озбе-
реження, осмічних техноло ій та
ІКТ. Новацією Міжнародно о на-
ово-техноло ічно о фор м

"На а. Інновації. Техноло ії —
2013" стане п блічна презентація
робіт претендентів на Державн
премію У раїни в ал зі на и і
техні и. Е спон вання робіт
рам ах фор м є продовженням
ромадсь о о об оворення, я е
здатне надати більшої об'є тив-
ності їх оцін ам та продемонстр -
вати широ ом за ал при ладне
значення цих прое тів. Та ож
вперше б д ть представлені ро-
боти молодих дослідни ів — чле-
нів Малої а адемії на У раїни. У
рам ах фор м відб д ться захо-
ди, присвячені 20-й річниці підпи-
сання оди між У раїною та Ні-
меччиною про на ово-технічне

співробітництво. Під час цих за-
ходів план ється об оворити пер-
спе тиви реалізації міждержав-
них цільових раїнсь о-німець-
их про рам сфері біотехноло-
ій, енер озбереження та матері-
алознавства, основні питання ви-
робничої ооперації за цими на-
прямами, а та ож спільн часть
ст дентів і на овців двох держав
міжнародних освітніх прое тах.

Крім то о, відб деться іль а
р лих столів та засідань се цій
з питань п блічно-приватно о
партнерства сфері на и та ін-
новацій; перспе тив розвит
енер оефе тивних техноло ій;
моле лярної та літинної біоло ії
в У раїні; с часних техноло ій от-
римання наноматеріалів і виробів
з них, а та ож розвит інновацій-
них техноло ій селе ції та ви-
робництві зерна в У раїні

Найпопулярніший 
вид діяльності

З почат ро в У раїні заре-
єстровано 9 639 фізичних осіб-
підприємців і 301 юридична осо-
ба, я і визначили роздрібн тор-
івлю в неспеціалізованих ма а-
зинах переважно прод тами
харч вання та напоями основ-
ним видом своєї діяльності. У
процентном співвідношенні це
означає, що більше 6 % від за-
альної іль ості с б'є тів оспо-
дарювання (159 836) заці авлені
роботі в даній сфері, повідом-

ляє У рдержреєстр. Ця ате орія
же др ий рі поспіль стає най-
більш поп лярною серед с б'є -
тів підприємниць ої діяльності:
9 876 с б'є тів осподарювання
2012 році і 9 940 цьо оріч. Вар-

то зазначити, що с ттєві зміни

б ли зафі совані сфері роз-
дрібної тор івлі з лот ів і на рин-
ах. У цьом році зареєстровано
на 18,4 % менше юридичних осіб
і фізичних осіб-підприємців цієї
ате орії. Напри лад, іль ість
бажаючих займатись тор івлею з
лот ів і на рин ах те стильними
виробами, одя ом і вз ттям
зменшилась на 1 738 підприєм-
ців — з 7 474 до 5 736. У той же
час найбільш позитивн динамі-

в сфері роздрібної тор івлі
продемонстр вали ате орії роз-
дрібної тор івлі, що здійснюєть-
ся фірмами поштово о замов-
лення або через мереж Інтер-
нет та інші види роздрібної тор-
івлі в неспеціалізованих ма ази-
нах. Кіль ість зареєстрованих
с б'є тів підприємниць ої діяль-
ності даних ате орій збільши-
лась із 2 857 2012 році до 4 686
поточном

Зміни в реєстрації
нерухомості

Пропон ється вре лювати від-
носини, пов'язані із передачею
підприємствами БТІ реєстрових
ни та реєстраційних справ ор-
анам держреєстрації за місцем
розташ вання нер хомо о майна,
що сприятиме належном прове-
денню держреєстрації прав, за-
значають в Мін’юсті. Та а норма
міститься в хваленом парла-
ментом першом читанні за о-
нопрое ті "Про внесення змін до
дея их за онодавчих а тів У ра-
їни (щодо вдос оналення вре -
лювання відносин на об'є ти не-
р хомо о майна)". Державн ре-
єстрацію земельної ділян и дер-
жавним адастровим реєстрато-
ром, я що протя ом одно о ро

з дня здійснення її реєстрації ре-
чове право на неї не б ло зареєс-
тровано, пропон ється не с асо-
в вати. Та ож план ється виріши-
ти питання, пов'язані з проведен-
ням державної реєстрації речо-
вих прав на нер хоме майно, по-
хідних від права власності (права
постійно о орист вання, оренди
тощо), я і вини ли і зареєстрова-
ні до 1 січня 2013 ро , шляхом
проведення їх реєстрації до про-
ведення державної реєстрації
права власності на та е нер хоме
майно. Крім то о, норми прое т
За он спрямовані на оперативне
наповнення Державно о реєстр
речових прав на нер хоме майно
даними із Єдино о реєстр забо-
рон відч ження об'є тів нер хо-
мо о майна та Державно о реєс-
тр іпоте , я их до 1 січня 2013
ро проводилась державна ре-
єстрація іпоте , відомостей про
обтяження нер хомо о майна.
Для забезпечення реалізації пра-
ва ор анів державної влади та ор-
анів місцево о самовряд вання
на розпорядження об'є тами не-
р хомо о майна прое том За он
передбачається звільнити зазна-
чені ор ани від плати за надання
витя з Державно о реєстр ре-
чових прав на нер хоме майно.
За онопрое т створить мови
для реалізації ор анами держав-
ної влади та ор анами місцево о
самовряд вання права на розпо-
рядження належними їм об'є та-
ми нер хомо о майна, а та ож
для реалізації фізичними та юри-
дичними особами речових прав
на об'є ти нер хомості, я і вини -
ли та зареєстровані поряд ,
визначеном за онодавством, що
діяло до 1 січня 2013 ро . Крім
цьо о, За он забезпечить належ-

не ви онання своїх повноважень
державним реєстратором прав
на нер хоме майно та нотарі сом
з о ляд на отримання повної ін-
формації щодо речових прав, за-
реєстрованих період до 1 січня
2013 ро

Вагонні "коперфільди" 
по!українськи

Столичне підприємство хили-
лося від сплати подат ів на с м
більше 5 мільйонів ривень. При
плановій перевірці однієї з хол-
дин ових омпаній фахівцями
столично о правління Міндохо-
дів б ло встановлено, що під-
приємство прихов вало приб т-
и омпанії, ви ористов ючи
"схеми" хилення від сплати по-
дат ів. А врахов ючи те, що ом-
панія надавала посл и з пере-
везення товарів цілими ва она-
ми, доходи б ли чималень і, то й
збит и нанесені державі відпо-
відні. Схеми б ли до банально о
прості — столичне підприємство
"К" здало в оренд ва они іншо-
м підприємств з Кіпр . Кіпріо-
ти, свою чер , передавали ці
ва они в с боренд ще одном
столичном підприємств "М", і
все б б ло нічо о, я би підпри-
ємство "М" не вирішило здати ці
ж самі ва они, я свою власність,
нашій холдин овій омпанії, при-
чом основних засобів підпри-
ємство "М" на балансі не мало.
Далі більше: при дослідженні
орпоративних прав с б'є тів
осподарювання б ла виявлена
невипад ова за ономірність —
засновни ами всіх цих підпри-
ємств є одні й ті самі особи, тоб-
то власни и ва онів, тобто вони
здавали в оренд їх самі собі,

злочинном ланцю розчиняючи
реальний приб то та с ттєво
зменш ючи подат ові зо-
бов'язання. Я що прослід вати
всі лан и сформовано о подат-
ово о редит , чіт о простеж є-
ться, що первинні до менти
підприємства не відображають
реальної осподарсь ої операції,
а схема створена для хилення
від сплати подат ів.
За "ва онні" схеми товарообі

підприємств доведеться сплати-
ти до бюджет 5,2 млн рн.
З метою ос арження подат о-

вих повідомлень-рішень спритни-
и зверн лися до О р жно о ад-
міністративно о с д м. Києва,
я ий своєю постановою залишив
без змін хвал Київсь о о апеля-
ційно о адміністративно о с д в
задоволенні позовних вимо , що-
до с ас вання подат ових пові-
домлень-рішень. Отже, омбіна-
торам б ло відмовлено

"Гаряча лінія" з питань праці

Держпраці на азом від 17 ве-
ресня 2013 ро № 151 ор аніз -
вала свою " аряч лінію" з метою
підвищення ефе тивності роботи
зі зверненнями ромадян, об'є -
тивно о, всебічно о та вчасно о їх
роз ляд . На офіційном сайті
Держпраці щомісяця б де розмі-
щ ватися за альнена інформа-
ція про рез льтати роботи теле-
фонної " арячої лінії". Ор анізація
роботи " арячої лінії" б де забез-
печена в приміщенні Держпраці
за адресою: в л. Б. Хмельниць о-
о, 51-б, в імнаті № 5 з 9.00 до
18.00 з понеділ а по четвер, та з
9.00 до 16.45 — п'ятницю, без
перерви на обід, за телефоном:
(044) 288-10-00
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КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 15 жовтня 2013 року

Обирай українське
Вітчизняні підприємства приділяють все більше уваги підвищенню
якості продукції, відтак її конкурентоспроможність зростає

Позитивне та нове
Не дивлячись на різноманітні труднощі, з

якими сьогодні стикаються вітчизняні ви�

робники, конкурентоспроможність їх про�

дукції все ж підвищується. Голова Ради під�

приємців при Кабміні Леонід Козаченко

констатує, що рівень контролю за вироб�

ництвом продукції та її якість за останні пів�

року безперечно зросли. Підтверджують цю

тезу й фахівці ДП "Укрметртестстандарт",

організації, що володіє необхідним потенці�

алом для кваліфікованої оцінки продукції та

діяльності підприємств у сфері якості.

"Позитивні тенденції є, з роками з'являє�

ться все більше нових видів продукції та по�

слуг, і вони все якісніші. Якість як товарів,

так і послуг, звичайно, покращується",— роз�

повів "Хрещатику" начальник центру ДП

"Укрметртестстандарт" Володимир Місяч�

ний. Більшу увагу питанням якості, звичай�

но, приділяють ті підприємства, які вже

твердо стали на ноги та більше дорожать

своєю маркою та іменем. Відтак, зрозуміло,

що такі виробники активніше беруть участь у

різноманітних конкурсах та виставках. Пре�

тензій до якості продукції зазвичай немає,

адже багато з них добровільно проходять ви�

пробування та сертифікацію, обов'язкове

проходження якої відмінили. "Але така ціка�

ва тенденція — й нові підприємства, які з'яв�

ляються, виявляються виробниками якісної

продукції і теж беруть участь у конкурсах",—

зазначив пан Місячний. Причому участь у

подібних конкурсах беруть представники як

великих підприємств, так і середніх чи ма�

лих. Сьогодні є ціла система, спеціальна ме�

тодика по відбору, оцінці підприємств за

бальною системою. Обов'язково має бути

система управління якістю. Більшість сум�

лінних виробників наразі мають сертифікати

на управління якістю.

Водночас організатори конкурсу також

визнають, що їм хотілося б більше залучати

до участі у ньому підприємства, які надають

послуги, і які ще не дуже широко представ�

лені. "Цей конкурс все ж передбачає якісь

фінансові затрати, зокрема за участь у ви�

ставках. Але не всі до цього прогресивно від�

носяться. Також хотілося б, аби підприєм�

ства, які перемагають у подібних конкурсах,

отримували б які�небудь преференції та

пільги від уряду, можливо, в податках чи до�

помогу при збуті",— зауважив начальник

центру ДП "Укрметртестстандарт".

Столичні тенденції

Серед переможців та лауреатів київського

етапу конкурсу — відомі столичні підприєм�

ства, такі як ТОВ "Три Ведмеді", фірма "Фа�

вор", ДП ПАТ "Київхліб", ПрАТ "КЗБН "Ро�

синка" та інші. Київська влада, зі свого боку,

запевняє, що й надалі буде спрямовувати

свої зусилля на створення умов для розвитку

бізнесу та промисловості столиці і підтриму�

вати подібні заходи. Адже виробничий ком�

плекс є однією із основ для нормального

функціонування та розвитку міста, його еко�

номіки, виконання соціальних програм та

створення нових робочих місць

Тож Київ залишається лідером національ�

ного руху щодо розвитку якості продукції.

Сьогодні столиця приділяє особливу увагу

збільшенню обсягів реалізації продукції віт�

чизняного товаровиробника на внутрішньо�

му ринку, здійснюючи щоквартальний моні�

торинг участі промислових підприємств сто�

лиці в процедурах закупівель, які проводять�

ся головними розпорядниками коштів бю�

джету. За ініціативою Департаменту промис�

ловості та розвитку підприємництва голо�

вою КМДА Олександром Поповим було

створено робочу групу з питань надання

консультацій щодо технічних, якісних та

кількісних характеристик товарів і послуг,

які плануються для закупівлі за кошти бю�

джету міста Києва, до складу якої увійшли

представники ради директорів підприємств,

установ та організацій столиці.

Також на виконання указу Президента

України щорічно в серпні у Національному

комплексі "Експоцентр України" відбуваю�

ться загальнодержавна виставкова акція

"Барвиста Україна" та Всеукраїнський кон�

курс�виставка "Кращий вітчизняний товар

року". Серед головних ланок проведення ви�

ставки та конкурсу є збільшення міжрегіо�

нального співробітництва, пропаганда здо�

бутків вітчизняних товаровиробників, роз�

ширення їхніх зовнішньоекономічних зв'яз�

ків та сприяння залученню інвестицій в еко�

номіку регіонів. Так, у нинішньому році свої

досягнення продемонстрували 22 кращі ки�

ївські промислові підприємства та установи,

а саме: АНТК ім. Антонова; ПАТ "Київський

радіозавод"; ДП "Центральний проектний

інститут"; ВАТ "Меридіан" ім. С. П. Коро�

льова; ВАТ "Макаронна фабрика" тощо.

Крім того, КМДА спільно з Київською

торгово�промисловою палатою запровадили

конкурс "Столичний стандарт якості" в рам�

ках програми "Київська якість". Захід орга�

нізовується з метою визначення найбільш

якісних товарів київських виробників та

стимулювання господарюючих суб'єктів

міста постійно працювати над підвищенням

основних показників конкурентоспромож�

ності продукції, її якістю та ціною, сприян�

ня впровадженню на столичних підприєм�

ствах сучасних методів управління якістю.

Назустріч Європі

Сьогодні якість і ділова досконалість — це

потужні інструменти, що дозволяють оціни�

ти потенціал будь�якої організації та допо�

могти їй розвиватися у майбутньому. "Саме

істотне підвищення рівня досконалості ос�

новної маси вітчизняних організацій пози�

тивно сприятиме міжнародній економічній

інтеграції України. Адже інтегруватися у сві�

товий простір з недосконалими підприєм�

ствами і відсталою економікою — безпер�

спективно",— впевнений президент Україн�

ської асоціації якості Петро Калита.

Генеральний директор ДП "Український

науково�дослідний і навчальний центр

проблем стандартизації, сертифікації та

якості" Євген Кабаненко зазначає, зі свого

боку, що першочерговим завданням є гармо�

нізація європейських та міжнародних стан�

дартів, тотожне перекладання і прийняття їх

як національних стандартів України. Зрозу�

міло, що будь�яка галузь народного госпо�

дарства потребує певної кількості сучасних

стандартів, адже глобальний світ поклика�

ний забезпечити кожному громадянину пра�

во на якість, безпеку, охорону здоров'я тощо.

І саме виробники, які з метою підвищення

якості продукції та зменшення собівартості,

впроваджуючи новітні технології, викорис�

товуючи сучасне обладнання, зобов'язані

працювати на задоволення потреб спожива�

чів, дотримуючись діючих стандартів для ви�

пуску якісної та безпечної продукції. "Не пе�

ребільшено можна оцінювати значення

стандартів у світі — вони є практичними

інструментами для формування довіри, під�

вищення продуктивності, зниження неви�

значеності та побудови надійної системи

безпеки. Саме ці аспекти стали основою

створення Міжнародної організації зі стан�

дартизації — International Organization for

Standardization (ISO) на конференції націо�

нальних організацій зі стандартизації у Лон�

доні 14 жовтня 1946 року. Саме відтоді світо�

вою спільнотою прийнято відмічати 14

жовтня як Всесвітній день стандартизації та

метрології",— зазначив генеральний дирек�

тор ДП "УкрНДНЦ".

Тож проводиться комплексна робота з ор�

ганізаціями та підприємствами України з

надання консультацій, інформаційних по�

слуг у сфері стандартизації та технічного ре�

гулювання. Взаємодія та співпраця Інститу�

ту управління якістю — структурного під�

розділу ДП "УкрНДНЦ" — з регіональними

центрами стандартизації і безпосередньо з

підприємствами приносить свої результати.

Фахівці Інституту проводять семінари�тре�

нінги, на яких роз'яснюють численні питан�

ня, що виникають у представників підпри�

ємств та організацій у зв'язку з практичним

застосуванням стандартів та технічних рег�

ламентів

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А

Перелік переможців 10#го
ювілейного Всеукраїнського

конкурсу якості продукції 
"100 кращих товарів України"
можна знайти на офіційному

сайті ДП "УкрНДНЦ" 
http://www.ukrndnc.org.ua/

Все раїнсь ий он рс я ості прод ції (товарів, робіт, посл ) — "100 ращих то-
варів У раїни" — б в заснований на ви онання постанови № 1502 Кабмін від 16
листопада 2001 ро . Кон рс по ли аний сприяти підвищенню споживчих власти-
востей та он рентоспроможності вітчизняної прод ції, впровадженню на підпри-
ємствах с часних методів правління. Офіційним ор анізатором заход є Міністер-
ство е ономічно о розвит і тор івлі У раїни за сприяння Ради Міністрів Автономної
Респ блі и Крим, обласних, Київсь ої та Севастопольсь ої місь их державних адмі-
ністрацій. Кон рс проводиться під патронатом Президента У раїни.
Прод ція підприємств — часни ів он рс , я і стали переможцями, ла реатами,

фіналістами ре іональних етапів, ре омендована до часті Все раїнсь ом он р-
сі я ості прод ції (товарів, робіт, посл ) — "100 ращих товарів У раїни" 2013 ро
на за альнодержавном рівні. Фінальні заходи он рс 2013 році (національна ви-
став а "100 ращих товарів У раїни" та церемонія на ородження часни ів) відб д ть-
ся 1-2 листопада цьо о ро приміщенні Національно о центр ділово о та льт р-
но о співробітництва "У раїнсь ий дім" під час Європейсь о о тижня я ості. Перелі
фіналістів, ла реатів та переможців 10- о ювілейно о Все раїнсь о о он рс я ос-
ті прод ції (товарів, робіт, посл ) "100 ращих товарів У раїни" ожен бажаючий мо-
же знайти на офіційном сайті ДП "У раїнсь ий на ово-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифі ації та я ості" http://www. ukrndnc. org. ua/.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Марта КОХАН,
Олена ДМИТРІЄВА
"Хрещатик"

Мин ло о тижня столиці відб лася рочиста церемонія на ород-
ження переможців, ла реатів і фіналістів ре іонально о етап 10- о,
ювілейно о Все раїнсь о о он рс я ості прод ції — "100 ра-
щих товарів У раїни". У ре іональном етапі он рс , співор аніза-
тором я о о вист пила КМДА, сьо о взяли часть 27 столичних під-
приємств, при цьом б ло заявлено 64 наймен вання прод ції. Під-
водять підс м и й інші ре іони У раїни. Фінальна фаза заход , де й
б д ть представлені 100 ращих товарів У раїни, відб деться 1 та 2
листопада столиці. За алом підтвердили свою часть на за ально-
державном етапі он рс 246 підприємств різних ал зей е ономі-
и з 272-ма видами прод ції. Цей он рс поточном році отри-
мав стат с національно о, а йо о аслом став вислів "Обирай ра-
їнсь е!". Фахівці зазначають, що все частіше в подібних заходах бе-
р ть часть не тіль и підприємства, я і вже давно працюють на рин-
, але й "молоді" виробни и. Адже он рси та вистав и — це не

тіль и питання я ості й престиж для омпаній, а й додат ова обі-
знаність для споживачів.
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 15 жовтня 2013 року

Масштабна реконструкція пе�

реправи тривала більше року, й

будівельникам довелося зробити

чималу роботу: через зношеність

відновленню підлягали близько

90 % усіх елементів. Як пояснив

під час огляду об’єкта генераль�

ний директор КК “Київавтодор”

Петро Береговий, в рамках капі�

тального ремонту було здійснено

комплекс ремонтних робіт, після

повного завершення яких від

“старої” споруди залишилися ли�

ше арки та стійки, а все інше —

капітально відремонтоване. Так,

відремонтовано опори мосту, про�

гонову будову, влаштовано нові

залізобетонні плити автопроїзду,

мостове полотно та покриття про�

їзної частини. Крім того, відре�

монтовано сполучення мосту з

підходами та конуси.

“Ремонтні роботи на Венеціан�

ському мосту повністю завершено,

нам залишилося лише демонтувати

тимчасові споруди та провести бла�

гоустрій прилеглої території. Також

найближчим часом буде демонто�

вано наплавний міст через Венеці�

анську протоку”,— зазначив гене�

ральний директор КК “Київавто�

дор” Петро Береговий.

Загалом по завершенню ремонт�

них робіт переправу прикрасили де�

коративним освітлення. “Вирішили

використати біле світло, яке б під�

свічувало лише той колір, яким по�

фарбоване перекриття та основа

мосту”,— розповів перший заступ�

ник директора комунального під�

приємства “Київміськсвітло” Євген

Павлюк.

До слова, для підсвічування

об’єкта використано 84 LED�сві�

тильники та чотири прожектори

для підсвічування аркових зведень.

Крім того, для функціонального ос�

вітлення проїжджої та пішохідної

частин мосту встановлено 12 опор

зі світильниками.

Першим оновленим та яскравим

мостовим переходом пройшовся го�

лова КМДА Олександр Попов ра�

зом із заступниками та головами

районів. Побаченим гості задово�

лені й готуються до чергових пере�

творень головної відпочинкової зо�

ни столиці. “У нас в планах — про�

довжити роботу щодо наведення

порядку на пляжах. Ми приберемо

тут усе, що не відповідає сучасним

уявленням про благоустрій та пляж�

ну архітектуру. Тобто треба навести

такий порядок, щоб це було місце

відпочинку європейського рівня, як

на підступах до мосту, так і за його

межами”,— відзначив Олександр

Попов.

Тож наводити лад планують з на�

ступного року. Зокрема звільнять

прогулянкову ділянку від незакон�

них кіосків, а також оновлювати�

муть зелену оазу.

Додамо: наступного року у рамках

виконання ініціативи Президента

України щодо розвитку транспортної

інфраструктури міста в столиці пла�

нують продовжити ремонт низки

шляхопроводів, зокрема й з декора�

тивним освітленням. Так, напри�

клад, нещодавно в Києві засяяв усіма

кольорами веселки Пішохідний міст.

Переправа стала першою у столиці,

яка оздоблена саме динамічним де�

коративним освітленням з викорис�

танням сучасних технологій. При

цьому новітнє обладнання — 4 700

світлодіодів — економно спожива�

ють електроенергію. Ілюмінація від�

творює різноманітну кількість про�

грам, керування якими здійснюється

за допомогою технологій Wi�Fi

У столиці відбувся 
наймасовіший суботник
Майже 5 000 киян взяли участь у прибиранні лісових смуг
Вадим ПОНЬКА
спеціально для “Хрещатика”

Під час с ботньо о прибирання б ло
очищено більше 400 а ліс , вста-
новлено лави для відпочин , ви о-
шено щонайменше 100 а трави. На
допомо иянам б ли надані тра -
тори з причепами, засоби індивід -
ально о захист , сміттєві па ети то-
що. А наст пном році на цій тери-
торії б д ть створені терен ри.

Минулої суботи була проведена загальноміська

акція “Зробимо ліс чистим”, де жителі столиці

разом з представниками влади, громадськими ак�

тивістами та фахівцями зеленого господарства

влаштували генеральне прибирання лісових ма�

сивів навпроти вулиці Жукова і проспекту Гонга�

дзе.

Всього цього дня кияни прибрали понад 400 га

лісу. Для збору сміття було залучено 10 тракторів

з причепами (по 5 на кожну ділянку), закуплено 3

тисячі засобів індивідуального захисту та сміттє�

вих пакетів. Весь інший потрібний інвентар при�

несли меценати. До суботника також долучились

міністр екології та природних ресурсів України

Олег Проскуряков, радник голови КМДА Олек�

сандр Мазурчак, керівництво Подільської та Дес�

нянської РДА, директори КП УЗН та ЛПГ “Київ�

зеленбуду”.

“Приємно усвідомлювати розуміння того, що

берегти природу — це життєво важливе завдання.

Економічний та екологічний розвиток тісно по�

в’язані, і без запровадження екологічних стан�

дартів у нас просто не буде майбутнього”,— за�

уважив Олег Проскуряков. Він подякував органі�

заторам і сказав, що в подальшому обов’язково

буде всіляко підтримувати подібну ініціативу.

У рамках акції висаджено 1 000 соснових са�

джанців (на ділянці, що по вулиці Жукова), вста�

новлені лави для відпочинку, викошено щонай�

менше 100 га трави тощо. У перспективі планує�

ться на цій ділянці створити теренкури — ліку�

вально�оздоровчу маршрутизацію стежок. Заува�

жимо, що санітарне прибирання відбулося по

всій території зеленого господарства столиці із

загальною кількістю учасників близько 8 тисяч

осіб.

У свою чергу Олександр Мазурчак також зали�

шився задоволений проведеною роботою. За йо�

го словами, організація у Києві загальноміської

толоки уже стала доброю традицією. Він подяку�

вав мешканцям столиці, які активно відгукнули�

ся на пропозицію разом зробити чистим ліс, а са�

ме місто ще красивішим.

Акція проводилась у рамках осіннього місяч�

ника з благоустрою за підтримки КМДА. Як

стверджує генеральний директор комунального

об’єднання “Київзеленбуд” Михайло Царенко,

це наймасовіший суботник з прибирання лісу за

весь час існування незалежної України. “До цьо�

го ми запрошували киян на такі заходи, що про�

водилися у міських парках і скверах, але ж лісова

територія теж потребує очищення та догляду. У

наступному році на прохання голови Деснян�

ської райдержадміністрації на цих місцях ми пла�

нуємо влаштувати паркові зони для комфортного

відпочинку дітей, дорослих та гостей столиці”,—

поділився планами посадовець. Окрім цього, у

КО “Київзеленбуд” працює гаряча лінія, і пра�

цівники готові вислухати всі пропозиції з приво�

ду облаштування цієї зеленої зони.

Люди, які відгукнулися на запрошення взяти

участь у суботнику, задоволені своєю роботою і

тим, чого вдалося досягти такою чисельністю.

Мешканка Деснянського району Олена розпові�

дає: “Хто, як не ми, має прибирати територію, біля

якої живемо. Це наш громадський обов’язок. Вва�

жаю, що турботу про чистоту прилеглого довкілля

повинен проявляти кожен, хто не байдужий до

свого майбутнього”. На суботнику були присутні

представники майже з усіх районів Києва

Під час с ботньої а ції ияни прибрали понад 400 а ліс

Новини

У Голосієві відбувся 
“Тиждень здоров’я”
На ви онання соціальних ініціатив Пре-

зидента У раїни правлінням охорони здо-
ров’я Голосіївсь ої РДА на базі полі ліні и
№ 2 Голосіївсь о о район період з 7 по
11 жовтня б в проведений профіла тично-
оздоровчий захід “Тиждень здоров’я”. За-
хід б в спрямований на профіла ти та
виявлення ранніх стадій захворювань на

артеріальн іпертензію та ц ровий діабет населення район .
Під час “Тижня здоров’я” проведено понад 1 000 вимірювань рівня

артеріально о тис та ц р рові. За проведеними підс м ами, 110
пацієнтів з підвищеним рівнем артеріально о тис отримали ґр нтов-
ні онс льтації валіфі ованих сімейних лі арів та лі арів-терапевтів.
У ході цих онс льтацій виявлено 45 випад ів захворювань на артері-
альн іпертензію.
Близь о 20 пацієнтам б ли надані онс льтації лі аря-ендо риноло-
а з привод підвищено о рівня ц р рові, вперше виявлено вісім за-
хворювань на ц ровий діабет.
“Врахов ючи те, що на сьо одні Києві діє пілотний прое т з част-
ово о відш од вання вартості іпотензивних лі арсь их засобів, хво-
рі на артеріальн іпертензію, виявлені вперше ході “Тижня здо-
ров’я”, мали змо отримати 167 рецептів на в азані меди аменти зі
значною зниж ою їх вартості”,— зазначив оловний лі ар полі ліні и
№ 2 Віталій Омельч

“Мій прекрасний 
Деснянський район”
Під та ою назвою Деснянсь а РДА о о-

лош є фото он рс, до часті я ом за-
прош ються всі, хто хоче роз рити через
фото своє бачення Деснянсь о о райо-
н — пре расної частини Києва. Всі, хто
захоплюються фото рафією і хоч ть, щоб їх
роботи побачили та оцінили деснянці.
Кращі фото рафії б д ть надр овані

виданні “Вісни Деснянсь о о район ” та розміщені в холі Деснянсь ої
райдержадміністрації. 12 най ращих світлин б д ть ви ористані для
створення алендаря на 2014 рі , а їх автори — на ороджені цінними
подар н ами.
Умови он рс : роботи мають відображати в динаміці реальні жит-

тєві сит ації, в я их центральною фі рою б д ть деснянці. На фото-
рафіях обов’яз ово мають б ти архіте т рні спор ди, б дин и, в ли-
ці, с вери, пар и, пам’ятни и, я і ідентифі ють з рідним районом.
Фото рафії надсилайте на адрес : fotokonkurs@desn.gov.ua або в

др ованом ви ляді форматі А4 за адресою: м. Київ просп. Мая ов-
сь о о, 29 — Деснянсь а РДА, аб. 141 — з 14 жовтня по 14 листопа-
да 2013 ро .
Роздільна здатність (я ість) фото рафії має б ти не менше 300 пі -

селів/дюйм. Назви файлів повинні містити прізвище автора, назв фо-
то рафії та онта тні дані.
Фото рафії, я і не відповідають вищезазначеним вимо ам, роз ля-

датися не б д ть. Ор анізатори залишають за собою право ви орис-
тов вати фото рафії, надіслані на фото он рс

Футбол — у кожен двір 
дніпровців
Нещодавно Дніпровсь ом районі сто-

лиці, на спортмайданчи НВК “Домінанта”
(в л. Юності, 2), відб вся т рнір “Ф тбол
ожен двір”, ор анізатором я о о вист пи-
ла ВГО “Молодь, Громада, Влада”.
У т рнірі взяли часть оманди дітей та

підліт ів (12-18 ро ів) із дворово о ф тбо-
л за місцем проживання — за алом

близь о 100 осіб. Та ож до них приєдналися оманди з Деснянсь о о
та Оболонсь о о районів столиці.
Відомо, що з-поміж ба атьох видів спорт , я і льтив ються серед

молоді, ф тбол посідає одне з провідних місць. Важ о назвати інший
вид спорт , я ий мі би зма атися з ним за поп лярністю, дост пністю,
простотою та емоційністю. Том зал чення молоді до ф тбол сприяє
пропа анді здорово о способ життя і форм ванню здорової нації в ці-
лом

Оболонці організували 
виставку про війну
За ініціативи олови Оболонсь ої РДА

Василя Антонова приміщенні райдержад-
міністрації від рилася тематична вистав а
“Ніхто не заб тий, ніщо не заб те!”, при-
свячена 70-й річниці визволення Києва та
70-й річниці визволення У раїни від фа-
шистсь их за арбни ів.
На виставці представлені е спозиції е-

роїчної боротьби радянсь их воїнів за визволення Києва та У раїни.
Фотодо ментальні розділи вистав и розповідають про хід бойових
операцій 1943-1944 ро ів на території У раїни, форс вання Дніпра, бої
на Лютіжсь ом плацдармі, в П щі-Водиці. Представлені фото рафії
раїнсь их пол оводців, оманд ючих арміями, Героїв Радянсь о о

Союз , иян — ероїв форс вання Дніпра. Значне місце серед е спо-
натів відведене хроноло ічним довід ам про втрати, я і понесла У ра-
їна ро и Вели ої Вітчизняної війни.
Е спозицію вистав и поповнили підбір и ни та ілюстрацій про е-

роїчні подви и раїнсь их солдатів під час боїв за визволення Києва
та У раїни ро и ВВВ.
Вистав а від рилася одночасно з передачею Оболонсь ом район

символів Все раїнсь ої естафети пам’яті “Слава визволителям У ра-
їни”, я а проходить по сіх областях У раїни в рам ах свят вання 70-ї
річниці визволення У раїни та 70-ї річниці Перемо и Вели ій Вітчиз-
няній війні. Е спозиція триватиме протя ом місяця

Святошинці прибирають
район та готуються 
до зими
Щодня сі житлово-е спл атаційні діль-

ниці Святошинсь о о район вед ть безпе-
рервн робот , в перш чер приділяючи
основн ва ремонт по рівель на житло-
вих б дин ах.
О рім по рівель, ом нальни и прис іп-

ливо ставляться до аварійних дерев, що неодмінно мож ть б ти по-
ш оджені поривами вітр та сильними сні опадами. Попереджаючи
можливі наслід и не оди, ом нальни и обрізають с хе ілля, прово-
дять санітарн чист зелених насаджень. Та , днями працівни ами
КП “РЕО-10” вивезено роноване ілля з приб дин ової території по
в л. Тернопільсь ій, 7-а та в л. Краснова, 12-а. Після проведених ро-
біт по заміні тепломереж ом нальни и відновлюють пош оджене
асфальтове по риття, зо рема на майданчи для сміттєвих онтей-
нерів по в л. К лібіна, 5 майстри ЖЕД № 1 КП “РЕО-10” відновили
місце під смітєєзбірними онтейнерами за допомо ою бетонних
плит.
На численні звернення меш анців б дин , що на в л. Тернопіль-

сь ій, 7-а, працівни ами КП “РЕО-9” відновлено шт чн переш од
ви ляді обмеж вально о стовпчи а для заборони проїзд автомобілів
по пішохідній зоні дворі б дин

Нове життя 
Венеціанського мосту
Переправу відремонтували та оздобили декоративним освітленням

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Днями оновлений Венеціансь ий міст запрацював для
відпочивальни ів Гідропар . Під час масштабної ре он-
стр ції переправ відновили та , що від старої онс-
тр ції залишився лише бетонний с елет. Разом з тим
мостовий перехід облашт вали де оративним освітлен-
ням. Першим по оновленом мост пройшовся олова
КМДА Оле сандр Попов.

О рім проведення ре онстр ції переправи, столичні ом нальни и облашт вали Венеціансь ий міст де оративним освітленням
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В моді — елегантність і жіночність
У Києві представили весняно�літні колекції

Тиждень моди традиційно розпочався з

показу колекції POUSTOVIT. Лілія Пустовіт

створювала її під враженням від фільмів про

французьких колоністів у Сайгоні. Звідси —

силуети 30#х років та жіночні сукні з відкри#

тою спиною, а також спідниці з "чоловічи#

ми" сорочками вільного покрою, об'ємні

брюки. Кольорова гама — від сіро#зеленого і

ніжно#рожевого до ефектного синього. Ці#

кавими є принти, які поєднують смужки,

клітинки та квіти, а також горошок. Темою

47#ї колекції Вікторії Гресь стало сафарі. Во#

на віддала перевагу льону як основному ма#

теріалу вбрання, виконаного в білому, пісоч#

ному і сірому кольорах. В якості аксесуарів

дизайнер запропонувала шовкові яскраві

хустки, медальйони, а також сумки з аніма#

лістичними принтами (зображенням тва#

рин — папуг, антилоп, мавп, зебр).

В основі досить стриманої колекції Elena

Burenina — геометрія і асиметричність. Це

силует багатокутника, графічні принти, про#

різи. А також класичні кольори — білий,

чорний і червоний. Олена Даць використала

класичне поєднання бежевого з чорним, а

також фрагменти української вишивки. Се#

ред її моделей — елегантні довгі сукні з кла#

сичними силуетами.

Дизайнер Віктор Анісімов зробив нестан#

дартний хід, показавши одні й ті самі моделі

для дорослих та дітей. Натхнення для колек#

ції черпав у "Норвезькому лісі" та японській

культурі. А у весняному гардеробі несподіва#

но опинилися дублянки, шуби і принт у ви#

гляді новорічної ялинки.

Колекцію для сміливих чоловіків "Yes, I

Do!" представив дизайнер Серж Смолін для

колекції IDoL by Serge SMOLIN. Курортні

шорти він поєднав з клубними піджаками,

сорочки — з піжамними штанами, і навіть

класичні костюми він радить вдягати з кро#

сівками. Сорочки влітку мають бути вільни#

ми, зручними і добре вентилюватися, вва#

жає дизайнер, взявши за основу крій япон#

ського кімоно. Родзинкою його колекції

стали принти — піксельні візерунки і QR#

коди.

Cекрети успішного бренду

Окрім власне показів, у рамках 33#го

Ukrainian Fashion Week проходили зустрічі з

відомими фахівцями. Зокрема один з авто#

ритетніших європейських фахівців у сфері

консалтингу Гурам Гвасалія, який розробляє

програми просування на фешн#ринок вели#

ких брендів та перспективних дизайнерів,

прочитав у Києві лекцію.

Темою виступу став брендинг, який, на

його думку, є основою успішного бізнесу.

Розпочати формування бренду Гурам Гваса#

лія порадив з ідентифікації бренду (identity).

Тобто дизайнеру варто визначитися, що са#

ме він робить, який його стиль. На цьому

стовпі тримаються кілька складових брен#

дингу: дизайн (design), бюджет (finance),

продукт (production), піар і комунікації

(pr/communication), а також продажі (sales).

Головний акцент Гурам рекомендує робити

саме на якості продукту, не забуваючи про

інші. Свою розповідь фахівець провів захоп#

лююче: з анекдотами та цікавими історіями

зі світу брендів.

Скрипка презентував 
"свій гардероб"

Несподіваний проект підготував до тижня

моди музикант Олег Скрипка. Він створив

колекцію чоловічого одягу на підтримку но#

вого альбому "Чудовий світ". "За багато років

роботи на сцені я назбирав цілий гардероб,

який має свій індивідуальний образ,— зі#

знався він "Хрещатику".— В моделях я бачу

себе в різних іпостасях — від домашнього до

концертного". Олег Скрипка консультувався

з фахівцями, ділився ідеями, разом готували

ескізи, а пошиття одягу довірив професіона#

лам. Вийшло 20 різних образів: яскраві со#

рочки, брюки, піджаки, домашні штани,

шаровари та халати. В деяких речах він ви#

користав принти з картин Марії Прийма#

ченко та Анатолія Криволапа, стилістику

витинанок. На показі барвистої і дуже пози#

тивної колекції Скрипка особисто грав за ді#

джейським пультом, а в кінці теж вийшов на

подіум. Втім, де можна буде купити такі речі

та скільки вони коштуватимуть, музикант

ще не визначився.

Романтична Грузія та індійський
колорит

Вже не перший раз на подіумі Українсько#

го тижня моди свою колекцію представляє

грузинський дизайнер Автанділ Цквітінідзе

(AVTANDIL). У своїй колекції він зробив

акцент на жіночності, використавши прозо#

рі тканини, приталені силуети, топи і сукні з

квітковими аплікаціями. Основна кольоро#

ва гама — від пастельних тонів і чорно#біло#

го до яскравої фуксії. Дівчатам дизайнер за#

пропонував сміливе та романтичне вбрання,

а "родзинкою" одягу стали принти, розроб#

лені грузинським художником Олегом Тим#

ченком. З ним дизайнер працює вже над

другою колекцією: для осінньо#зимової ху#

дожник придумав образ ляльок#інфантів. А

для весняно#літньої — добрих янголят. До

речі, нещодавно AVTANDIL відкрив у Києві

власний бутік на вулиці Ольгинській і заува#

жив, що киянки його одяг полюбили і бага#

то речей вже придбали. А поряд з його мага#

зином відкрився ще один модний концепт#

стор KASTA Beauty, де продається одяг гру#

зинських та українських дизайнерів. Окрім

другої лінії AVTANDIL та вбрання ще одно#

го грузинського дизайнера Keti Chkhikvadze,

тут продаються Valery Kovalska, Omelya

Atelier, Ali Saulidi тощо.

Яскравим фіналом тижня моди став показ

колекції індійського кутюр'є JJ VALAYA,

який представляє розкішне етнічне вбрання.

Дизайнер багато мандрує і шукає натхнення

в різних культурах. Минулу колекцію він

присвятив протистоянню Індії та Туреччини,

а в Києві представив "Магараджу з Мадри#

да", в якій використав та по#новому інтер#

претував елементи іспанської та індійської

культур. Показ розпочався дуже ефектно —

сценою зустрічі тореадора з індійськими тан#

цівницями. А сама колекція була розбита на

п'ять блоків, де дизайнер обіграв тему сарі,

квіток, довгих чоловічих сюртуків. В його

вбранні багато ручної роботи, вишивок, ка#

міння Swarovski, тому на пошиття моделі йде

багато часу — до півроку, а її вартість сягає

50#ти тисяч доларів

В основі весняно-літньої оле ції Лілії П стовіт — сил ети 30-х ро ів та жіночні с ні з від ритою
спиною

Дизайнер Ві тор Анісімов став ори інальним і по азав одні й ті самі моделі для дорослих
та дітей Ві торія Гресь зверн лася до теми сафарі,

запропон вавши вбрання світлих тонах з
яс равими х стин ами, с м ами і
медальонами

У барвистий "Ч довий світ" перенесла лядачів
оле ція Оле а С рип и
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Про порядок денний пленарного 

засідання XII сесії Київради 
VI скликання 02.10.2013

Рішення Київської міської ради № 7/9595 від 02 жовтня 2013 року
Враховуючи подання постійних комісій Київради, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до порядку денного пленарного засідання XII сесії Київради
VI скликання 02.10.2013 такі питання:

1. Про підтримку депутатських запитів посадовим особам.
2. Про внесення змін до додатка до рішення Київради від

08.02.2013 № 2/9059 “Про Програму економічного і соціального роз�
витку міста Києва на 2013 рік”.

3. Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.2013 № 3/9060
“Про бюджет міста Києва на 2013 рік”.

4. Про внесення доповнень до рішення Київської міської ради від
24.05.2007 № 528/1189 “Про затвердження Положення про порядок
проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції,
реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, не�
завершеного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури
міста Києва”.

5. Про затвердження Порядку реалізації енергозберігаючих проек�
тів у рамках енергосервісних договорів у м. Києві.

6. Про заходи щодо залучення кредиту від Північної екологічної фі�
нансової корпорації (НЕФКО) та надання місцевої гарантії та визнання
рішень Київради такими, що втратили чинність.

7. Про заходи щодо залучення кредиту від Північної екологічної фі�
нансової корпорації (НЕФКО) та надання місцевої гарантії.

8. Про затвердження договору між Київською міською радою та Під�
гірцівською сільською радою Обухівського району Київської області.

9. Про звільнення ТОВ “К. А. Н.” від сплати пайової участі (внес�
ку) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструкту�
ри м. Києва.

10. Про затвердження ліквідаційного балансу Дніпровської районної
у місті Києві ради.

11. Про розгляд подання прокурора міста Києва від 21.03.2013
№ 07/1/5�96�вих�13 на рішення Київради від 01.11.2012 № 214/8498
“Про звільнення ТОВ “Молодіжно�житловий комплекс “Оболоньжитло�
буд” від сплати пайової участі (внеску) у створенні соціальної та інже�
нерно�транспортної інфраструктури м. Києва”.

12. Про внесення змін до таблиці № 1 до додатка 3 до рішення Ки�
ївської міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 “Про встанов�
лення місцевих податків і зборів в м. Києві”.

13. Про дозвіл комунальному підприємству “Київжитлоспецексплу�
атація” на списання боргу з орендних платежів Київському міському та
районним у місті Києві військовим комісаріатам Міністерства оборони
України.

14. Про внесення доповнень до рішення Київської міської ради від
20.12.2012 № 667/8951 “Про затвердження плану діяльності Київської
міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік”.

15. Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради Укра�
їни щодо встановлення меж міста Києва.

16. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
22.05.2013 № 323/9380 “Про припинення комунального підприємства
“Ремонтно�експлуатаційна організація — 8”.

17. Про внесення змін до Положення про оренду майна територі�
альної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської місь�
кої ради від 22.09.2011 № 34/6250.

18. Про внесення змін до деяких рішень Київської міської ради.
19. Про внесення змін до міської цільової програми “Соціальне

партнерство” на 2011–2015 роки, затвердженої рішенням Київської
міської ради від 17 лютого 2011 № 23/5410.

20. Про створення комунального дошкільного навчального закла�
ду — центр розвитку дитини “Підростайко” Деснянського району міста
Києва.

21. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 26 квіт�
ня 2007 року № 456/1117 “Про реформування галузі охорони здоров’я
в місті Києві”.

22. Про внесення змін у додаток до рішення Київської міської ради
від 15 березня 2012 року № 208/7545 “Про затвердження міської ці�
льової програми “Здоров’я киян” на 2012–2016 роки”.

23. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги вете�
ранам Великої Вітчизняної війни та жертвам нацистських пересліду�
вань з нагоди відзначення 69�ї річниці визволення України та 70�ї річ�
ниці визволення столиці України від фашистських загарбників.

24. Про затвердження Програми зайнятості населення м. Києва на
період до 2017 року.

25. Про деякі питання діяльності навчальних закладів, що належать
до комунальної власності територіальної громади міста Києва та пере�

даються до сфери управління Дарницької районної в місті Києві дер�
жавної адміністрації.

26. Про припинення комунального підприємства “Київінформатика”.
27. Про надання дозволу на створення органу самоорганізації насе�

лення “Будинковий комітет “Вулиця Ломоносова, 83�А” у Голосіївсько�
му районі м. Києва.

28. Про затвердження Положення про порядок формування та за�
твердження списку присяжних та народних засідателів районних судів
міста Києва.

29. Про затвердження змін до Міської цільової комплексної програ�
ми профілактики та протидії злочинності в м. Києві “Безпечна столи�
ця” на 2012—2015 роки.

30. Про внесення змін до рішення Київради від 28.08.2008 № 82/82
“Про адміністративну комісію у м. Києві”.

31. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
30.10.2008 № 581/581 “Про склад комісії Київради з питань поновлен�
ня прав реабілітованих”.

32. Про створення тимчасової контрольної комісії Київради з питань
перевірки комунальних підприємств територіальної громади міста Ки�
єва та інших суб’єктів господарювання, в статутних капіталах яких є
частка майна територіальної громади міста Києва.

33. Інформація керівників Головного управління юстиції у м. Києві
та Реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві що�
до прийому громадян, вчинення реєстраційних дій та запобігання і
протидії корупції в цих органах.

34. Про зарахування до комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва комплектів приладів для вимірювання фізичних та хі�
мічних величин (сучасні технічні засоби навчання з природно�матема�
тичних і технологічних дисциплін).

35. Про передачу об’єкта комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва в оперативне управління Київському професійному
ліцею сфери послуг.

З6. Про розгляд подання заступника прокурора міста Києва від 19
грудня 2012 року № 07/1/5�331�вих�12 на пункти 1, 2 рішення Київ�
ської міської ради від 12 липня 2012 року № 734/8071 “Про передачу
в оренду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної
громади міста Києва, що передані до сфери управління Деснянської
районної в місті Києві державної адміністрації, єдиним претендентам
на право оренди та визнання таким, що втратило чинність, рішення
Київської міської ради від 27.10.2011 № 395/6611”.

37. Про розгляд подання заступника прокурора міста Києва від 19
грудня 2012 року № 07/1/5�332�вих�12 на рішення Київської міської
ради “Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва”
від 12 липня 2012 року № 704/8041.

З8. Про розгляд подання заступника прокурора міста Києва від 19
грудня 2012 року № 07/1/5�329�вих�12 на пункти 1, 2 рішення Київ�
ської міської ради від 01 листопада 2012 року № 270/8554 “Про пере�
дачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності територі�
альної громади міста Києва єдиним претендентам на право оренди”.

39. Про розгляд подання заступника прокурора міста Києва від 19
грудня 2012 року № 07/1/5�330�вих�12 на пункти 1, 2 рішення Київ�
ської міської ради від 01 листопада 2012 року № 295/8579 “Про пере�
дачу в оренду нежитлового приміщення комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва, що передане до сфери управління Дес�
нянської районної в місті Києві державної адміністрації, єдиному пре�
тенденту на право оренди”.

40. Про визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. мет�
ра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб.

41. Про внесення змін у додаток 2 до рішення Київської міської ра�
ди від 24 жовтня 2002 року № 91�1/251 “Про зарахування до кому�
нальної власності територіальної громади міста Києва об’єктів кому�
нального призначення”.

42. Про прийняття до комунальної власності територіальної грома�
ди міста Києва майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти:
“Київ. Ви повернетесь знову” та “Київ — місто, де все починається”.

43. Про зарахування до комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва об’єктів комунального призначення.

44. Про зарахування до комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва дорожніх об’єктів.

45. Про перейменування комунального підприємства “Київське
міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на
об’єкти нерухомого майна” та визначення розміру статутного капіталу
перейменованого підприємства.

46. Про зарахування до комунальної власності територіальної гро�
мади м. Києва закінченого будівництвом об’єкта.

47. Про знесення та списання нефункціонуючих, аварійних будівель
на вул. Зоологічній, 3.

48. Про деякі питання діяльності навчальних закладів, що належать
до комунальної власності територіальної громади міста Києва та пере�
даються до сфери управління Оболонської районної в місті Києві дер�
жавної адміністрації.

49. Про внесення змін до додатка 1 до рішення Київської міської ра�
ди від 25 травня 2011 року № 201/5588 “Про створення комісії Київ�
ської міської ради із забезпечення реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків”.

50. Про надання дозволу на передачу необоротних активів та змен�
шення статутного капіталу комунального підприємства “Інформатика”
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).

Марія КАТАЄВА, Олексій ІВАНОВ (фото)
"Хрещатик"

За п'ять днів на поді мі 33- о У раїнсь о о тижня моди пройшло 40
по азів від 48-ми часни ів. Крім вітчизняних, б ли прис тні імениті
дизайнери з Гр зії та Індії. Для ардероб на весн і літо 2014- о
а т альними б д ть пастельні та білий ольори, прозорі і нат ральні
т анини, жіночні приталені сил ети, а та ож сороч и.
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Хрещатик 15 жовтня 2013 року

51. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва.

52. Про зарахування до комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва основних засобів.

53. Про деякі питання діяльності навчальних закладів, що належать
до комунальної власності територіальної громади міста Києва та пере�
даються до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації.

54. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 27 жовт�
ня 2011 року № 405/6621 “Про деякі питання діяльності комунальних
підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва та передаються до сфери
управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації”.

55. Про зарахування до комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва майна (елементи дитячих майданчиків).

56. Про зарахування до комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва майна (елементи дитячих майданчиків).

57. Про зарахування до комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва майна (елементи дитячих майданчиків).

58. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 26 квіт�
ня 2012 року № 497/7834 “Про передачу до сфери управління проку�
ратури Дніпровського району міста Києва нежитлових приміщень ко�
мунальної власності територіальної громади міста Києва.

59. Про передачу до сфери управління прокуратури міста Києва не�
жилого приміщення та нежилого будинку комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва.

60. Про передачу до сфери управління Головного управління Мініс�
терства внутрішніх справ України в Київській області нежилого будин�
ку комунальної власності територіальної громади міста Києва.

61. Про передачу до сфери управління прокуратури міста Києва
приміщень у нежилому будинку № 1/62 літер. А на вулиці Лаборатор�
ній (від 02.07.2013 № 08/231�0885/ПР).

62. Про передачу у позичку Оболонському районному у м. Києві вій�
ськовому комісаріату автотранспортного засобу.

63. Про використання земельних ділянок комунальної власності те�
риторіальної громади м. Києва, які перебувають в оренді товариства з
обмеженою відповідальністю “КИЇВ ТЕРМІНАЛ”, для суспільних по�
треб — реконструкції транспортної розв’язки на Харківській площі у
Дарницькому районі м. Києва.

64. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що�
до відведення земельної ділянки комунальному підприємству “Київ�
благоустрій” виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) на вул. Дегтярівській, 31, корпус 2 у
Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
адміністративної будівлі та будівлі майстерні (К�20847).

65. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що�
до відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відпові�
дальністю “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “МІСЬКЖИТЛОБУД” на вул. Комбі�
натній, 2 у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та обслуго�
вування комплексу виробничих та складських будівель (К�20136).

66. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що�
до відведення земельної ділянки Стуконогу Павлу Петровичу на вул.
Малинській, 2�а у Святошинському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування складських приміщень (К�20837).

67. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що�
до відведення земельної ділянки державному підприємству науково�
дослідному інституту “Оріон” та приватному вищому навчальному за�
кладу “Київський медичний університет УАНМ” на вул. Ежена Потьє, 7
у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговуван�
ня існуючого бомбосховища та реконструкції їдальні під навчально�лі�
кувальний корпус з подальшими його експлуатацією та обслуговуван�
ням (К�19790).

68. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що�
до відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО�
ВІДАЛЬНІСТЮ “ІОНІЯ” на вул. Панорамній, 1 у Голосіївському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування виробничих, складських
та адміністративних будівель та споруд (К�21118).

69. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що�
до відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству
“КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД” на вул. Копилівській, 38 літера “А”
у Подільському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування не�
жилого будинку — будинку допоміжних служб (адміністративного кор�
пусу) (К�20339).

70. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що�
до відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству
“КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД” на вул. Копилівській, 38 у Поділь�
ському районі м. Києва для експлуатації майнового комплексу з ви�
робничими, складськими, адміністративними будівлями і спорудами
та аптеки (К�20340).

71. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відпо�
відальністю “ІНКОН” на вул. Жилянській, 106�б у Шевченківському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування офісної будівлі
(К�20820).

72. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що�
до відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відпові�
дальністю “МАШТЕРС” на вул. Пухівській, 1�а у Деснянському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування промислово�складських
будівель (К�21033).

73. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що�
до відведення земельної ділянки державній установі “Інститут епідемі�
ології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського Академії медич�
них наук України” на вул. Миколи Амосова, 5 у Солом’янському райо�
ні м. Києва для будівництва та обслуговування господарських будівель
та споруд (К�17826).  

74. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що�
до відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству
“ФІДОБАНК” на вул. Червоноармійській, 10�а, 10�б,12�б у Шевченків�
ському районі м. Києва для реконструкції адміністративної будівлі з
розширенням під офісно�торговельно�готельний комплекс, подальшої
експлуатації та обслуговування (К�20451).

75. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що�
до відведення земельної ділянки громадянці Федорчук Людмилі Мико�
лаївні на вул. Столєтова, 46�а у Голосіївському районі м. Києва для бу�
дівництва об’єктів інженерної інфраструктури (протизсувної споруди)
(К�20832).

76. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що�
до відведення земельних ділянок ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТО�
ВАРИСТВУ “БІОФАРМА” на вул. Миколи Амосова, 9, 16 у Солом’ян�
ському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації адміністра�
тивно�виробничих будівель (К�16194).

77. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що�
до відведення земельних ділянок товариству з обмеженою відпові�
дальністю “Енран�авто” на вул. Стеценка, 21 у Святошинському райо�
ні м. Києва для експлуатації майнового комплексу по обслуговуванню
автотранспорту з під’їзними шляхами (К�21042).

78. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що�
до відведення земельних ділянок приватному підприємству “ДЕВ ОЙЛ”
на просп. Броварському, 53�а у Дніпровському районі м. Києва для бу�
дівництва, обслуговування та ремонту об’єктів транспортної інфра�
структури (заїзди та виїзди) (К�20693).

79. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що�
до відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відпові�
дальністю “Інвест�Проджект” на вул. Богдана Хмельницького, 9�а у
Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
нежитлової адміністративної будівлі (К�21018).

80. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що�
до відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відпові�
дальністю “Укрполіс” на вул. Світлицького, 35 (літера А) у Подільсько�
му районі м. Києва для експлуатації та обслуговування офісно�вироб�
ничої будівлі (К�20127).

81. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки громадянину Юшку Олександру
Алімовичу на вул. Деревообробній, 1 у Голосіївському районі м. Києва
для реконструкції та обслуговування існуючої будівлі�кафе (К�20052).

82. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Глуницькій Зої
Габдулахатівні для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) у провулку
Залужному у Голосіївському районі м. Києва (А�20657).

83. Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із
землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянину Підчи�
бію Леоніду Васильовичу для будівництва індивідуального гаража, ве�
дення городництва, індивідуального дачного будівництва, ведення са�
дівництва у будь�якому районі м. Києва (А�20648).

84. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Дригіну Во�
лодимиру Володимировичу для будівництва індивідуального гаража у
пров. М. Садовського, 2 у Подільському районі м. Києва (А�20719).

85. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки Ковальчуку Георгію Гри�
горовичу на вул. Михайла Котельникова, 11 у Святошинському райо�
ні м. Києва для будівництва і обслуговування індивідуального гаража
(К�19423).

86. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Пінчуку Ан�
дрію Васильовичу на вул. Великій Житомирській, 21�а (літ. Б) у Шев�
ченківському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслу�
говування адміністративної будівлі (К�16310).

87. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Павленко
Оксані Анатоліївні у пров. Залежному у Голосіївському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (К�20540).

88. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки Кудляку Михайлу Назаро�
вичу на вул. Завальній, 14�в у Дарницькому районі м. Києва для будів�
ництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (К�19449).

89. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту земле�
устрою щодо відведення земельних ділянок гаражно�будівельному ко�
оперативу “СОЛЯНИЙ” на вул. Соляній, 27�57 у Шевченківському
районі м. Києва для зберігання та обслуговування власних автомашин
членами кооперативу (К�17740).

90. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Юрченку Ми�
хайлу Івановичу на вул. Батуринській, 12 у Дарницькому районі м. Ки�
єва для будівництва і обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд (К�20764).

91. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Лавріненко
Тетяні Миколаївні на вул. Живописній, 14 у Святошинському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування індивідуального гаража
(К�19306).

92. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Артикулі Люд�
милі Антонівні на вул. Академіка Кащенка, 40/1 у Голосіївському райо�
ні м. Києва для ведення індивідуального садівництва (К�20983).

93. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки публічному акціонерному
товариству “Холдингова компанія “Київміськбуд” на вул. Жулянській, 5
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва та експлуатації жит�
лового мікрорайону з об’єктами соціально�побутового обслуговування
(К�20202).

94. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю “Фірма Укрторг” на просп. Академіка Глушкова, 9�б
для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового комплексу
з приміщеннями соціально�громадського призначення та паркінгом
(К�20063).

95. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Понома�
ренко Надії Володимирівні на просп. Академіка Палладіна (біля бу�
динку № 13) у Святошинському районі м. Києва для встановлення
збірно�розбірного гаража (К�19555).

96. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Ткаченко Оль�
зі Володимирівні на вул. Бонч�Бруєвича, 2 у Святошинському районі
м. Києва для ведення садівництва (К�19996).

97. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки Київському комунальному
об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень
міста “Київзеленбуд” на вул. Щусєва у Шевченківському районі м. Ки�
єва для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будин�
ку з вбудовано�прибудованими нежитловими приміщеннями (соціаль�
не житло) (К�20867).

98. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеже�
ною відповідальністю “ГОРИЗОНТ�І” на вул. Довженка, 7 (літ. “З”) у
Шевченківському районі м. Києва для будівництва СТО з автомий�
кою (К�20865).

99. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Радіоненко Лі�
дії Іванівні на вул. Багговутівській, 40 у Шевченківському районі м. Ки�
єва для будівництва індивідуального гаража (К�19491).

100. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки дочірньому підприємству
“Сіріус�2” для експлуатації ринку з гостьовою автостоянкою, кафе та
адміністративною будівлею на вул. Жилянській у Шевченківському
районі м. Києва (К�14782).

101. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “ЛТ�
ІНВЕСТ” земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежит�
лової будівлі (офісу) на вул. Фрунзе, 121�а (літ. А) у Подільському
районі м. Києва (Д�6352).

102. Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
“БАНК 3/4” земельної ділянки для реконструкції, експлуатації та обслу�
говування готельно�офісного комплексу на вул. Фрунзе, 25�27 у По�
дільському районі м. Києва (А�20791).

103. Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою від�
повідальністю “ІЛЛІС” для обслуговування та експлуатації нежитлової
будівлі торговельного призначення та торгових приміщень на перети�
ні вул. Чорнобильської та вул. Іртиської у Святошинському районі м.
Києві (Д�6626).

104. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “АЛЬ�
ФА�НЕРУХОМІСТЬ” земельної ділянки для експлуатації, обслуговуван�
ня та реконструкції нежитлової будівлі офісу на вул. Фрунзе, 33 (літе�
ра “А”) у Подільському районі м. Києва (Д�6794).

105. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
“КШВ�АРТ” земельної ділянки для експлуатації та обслуговування не�
житлової громадської будівлі з літньою терасою та гостьовою стоян�
кою на вул. Ползунова, 1 у Солом’янському районі м. Києва (А�20764).

106. Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою від�
повідальністю “ДОРНБОРД ЛТД” та товариству з обмеженою відпові�
дальністю “Компанія з управління активами “ОТП КАПІТАЛ” для експлу�
атації та обслуговування адміністративних будівель на вул. Воровсько�
го, 4 та 4 “Б” у Шевченківському районі м. Києві (А�20697).

107. Про відмову у передачі земельної ділянки у власність грома�
дянці Яковенко Ользі Антонівні для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд, для ведення са�
дівництва та для ведення особистого селянського господарства на
вул. Совській, 7 у Солом’янському районі м. Києва (А�20623).

108. Про відмову громадянці Осецькій Любові Никифорівні у пере�
дачі земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Маршала
Бірюзова, 18�а у Святошинському районі м. Києва (А�3704).

109. Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю “КІБ” в
поновленні договору оренди земельних ділянок для будівництва, екс�
плуатації та обслуговування автозаправної станції та кафе із супутніми
спорудами на перетині вулиць Богатирської та Полярної в Оболон�
ському районі м. Києва (А�20645).

110. Про відмову Міністерству внутрішніх справ України в поно�
вленні договору оренди земельної ділянки для будівництва житлового
будинку з вбудовано�прибудованими магазином та клубними примі�
щеннями на просп. Героїв Сталінграда, 15�в в Оболонському районі м.
Києва (А�20668).

111. Про припинення комунальному підприємству “Генеральна ди�
рекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представ�
ництв” права користування земельною ділянкою на вул. Тарасівській,
21 у Голосіївському районі м. Києва (А�20680).

112. Про припинення Департаменту житлового забезпечення вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) права постійного користування земельною ділянкою на
вул. Урицького, 18 у Солом’янському районі м. Києва (А�20624).

113. Про припинення Державному комунальному підприємству “Ге�
неральна дирекція Київської міської державної адміністрації по обслу�
говуванню іноземних підприємств” права користування земельною ді�
лянкою на вул. Старонаводницькій, 9 (бульв. Л. Українки, 21) у Печер�
ському районі м. Києва (А�20714).

114. По визнання таким, що втратило чинність, рішення Київської
міської ради від 18.11.2004 № 718/2128 “Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю “УКРСПЕЦТОРГ” земельної ділянки для
будівництва житлового комплексу з паркінгом на перетині вулиць
Червоногвардійської та Краківської у Дніпровському районі м. Києва
(А�19408).

115. Про визнання такими, що втратили чинність, пункту 46 рішен�
ня Київської міської ради від 15.07.2004 № 419�5/1829 “Про надання і
вилучення земельних ділянок та припинення права користування зем�
лею” та рішення Київської міської ради від 27.05.2010 № 860/4298
“Про поновлення договору оренди земельної ділянки від 24.01.2005
№ 66�6�00228” (А�18839).

116. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від

20.09.2012 № 203/8487 “Про продаж земельної ділянки публічному ак�
ціонерному товариству “Завод “Ленінська кузня” для будівництва, екс�
плуатації та обслуговування виставково�торговельно�розважального
центру з паркінгом на вулицях Жилянській, 107 та Симона Петлюри, 32
(вул. Комінтерну) у Шевченківському районі м. Києва” (А�20772).

117. Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва від
19.07.2010 № 07/4�401�вих на результати голосування пленарного за�
сідання сесії Київської міської ради від 26.02.2010 року щодо переда�
чі товариству з обмеженою відповідальністю “СПК БВ “Чайка” земель�
ної ділянки для будівництва багатофункціонального оздоровчого ком�
плексу за зонами відпочинку на вулиці Набережній, 12, урочище Чор�
торий (о. Труханів) у Дніпровському районі м. Києва (А�18042).

118. Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва від
18.06.2010 № 07/4�3693�10 на пункт 43 рішення Київської міської ра�
ди від 12.02.2004 № 59/1269 “Про надання і вилучення земельних ді�
лянок та припинення права користування землею” (А�17926).

119. Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва від
23.02.2011 № 05/4�72�вих�11 на рішення Київської міської ради від
29.04.2010 № 788/4226 “Про передачу земельних ділянок обслугову�
ючому житлово�будівельному кооперативу індивідуальних забудовників
приватних житлових будинків “Совські ставки” для житлового будівниц�
тва та облаштування лінійних об’єктів транспортної інфраструктури на
вул. Лютневій, 58�а, 58�в у Голосіївському районі м. Києва” (А�18772).

120. Про передачу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції) земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговуван�
ня спортивного комплексу на просп. Генерала Ватутіна у Деснянсько�
му районі м. Києва.

Заступник міського голови — секретар Київради 
Г. Герега 

Про деякі питання діяльності 
навчальних закладів, що належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
та передаються до сфери управління Дарницької районної 

в місті Києві державної адміністрації
Рішення № 28/9616 від 02 жовтня 2013 року

Відповідно до статей 56, 57, 59, 78 Господарського кодексу України, статті 90 Цивільного кодексу України, пунктів 30, 31 частини
першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про загальну середню освіту”, Закону
України “Про дошкільну освіту”, Закону України “Про позашкільну освіту”, рішень Київської міської ради від 09 вересня 2010 ро-
ку № 7/4819 “Про питання організації управління районами в місті Києві”, від 02 грудня 2010 року № 284/5096 “Про питання кому-
нальної власності територіальної громади міста Києва” (із змінами) та від 15 березня 2012 року № 209/7546 “Про делегування пов-
новажень виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та районним в місті Києві дер-
жавним адміністраціям у сфері освіти” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Змінити найменування навчальних закладів, що належать до кому�
нальної власності територіальної громади міста Києва:

1.1. Спеціальну загальноосвітню школу�інтернат І�ІІ ступенів № 10
Дарницького району м. Києва на спеціальну школу�інтернат І�ІІ ступенів
№ 10 Дарницького району м. Києва.

1.2. Спеціальну загальноосвітню школу�інтернат І�ІІ ступенів № 12
Дарницького району м. Києва на спеціальну школу�інтернат І�ІІ ступенів
№ 12 Дарницького району м. Києва.

1.3. Середню загальноосвітню школу І�ІІІ ступенів № 62 на школу І�ІІІ
ступенів № 62 Дарницького району м. Києва.

1.4. Спеціалізовану загальноосвітню школу І�ІІІ ступенів № 105 з по�
глибленим вивченням предметів суспільно�гуманітарного циклу на спе�
ціалізовану школу І�ІІІ ступенів № 105 з поглибленим вивченням суспіль�
но�гуманітарних предметів Дарницького району м. Києва.

1.5. Середню загальноосвітню школу І�ІІІ ступенів № 111 ім. С. А. Ков�
пака на школу І�ІІІ ступенів № 111 ім. С. А. Ковпака Дарницького району
м. Києва.

1.6. Спеціалізовану школу І�ІІІ ступенів № 113 технологічного та спор�
тивного профілю навчання на спеціалізовану школу І�ІІІ ступенів № 113
технологічного та спортивного профілю навчання Дарницького району м.
Києва.

1.7. Спеціалізовану загальноосвітню школу І�ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням української мови та літератури № 127 Дарницького району м.
Києва на спеціалізовану школу І�ІІІ ступенів № 127 з поглибленим вивчен�
ням української мови та літератури Дарницького району м. Києва.

1.8. Середню загальноосвітню школу І�ІІІ ступенів № 160 на школу І�ІІІ
ступенів № 160 Дарницького району м. Києва.

1.9. Середню загальноосвітню школу І�ІІІ ступенів № 217 на школу І�ІІІ
ступенів № 217 Дарницького району м. Києва.

1.10. Гімназію № 237 на гімназію № 237 Дарницького району м. Києва.
1.11. Спеціалізовану школу І�ІІІ ступенів з поглибленим вивченням

предметів природничо�математичного циклу № 255 Дарницького району
м. Києва на спеціалізовану школу І�ІІІ ступенів № 255 з поглибленим ви�
вченням природничо�математичних предметів Дарницького району м.
Києва.

1.12. Гімназію № 261 м. Києва на гімназію № 261 Дарницького райо�
ну м. Києва.

1.13. Середню загальноосвітню школу І�ІІІ ступенів № 266 на школу І�
ІІІ ступенів № 266 Дарницького району м. Києва.

1.14. Гімназію № 267 м. Києва на гімназію № 267 Дарницького райо�
ну м. Києва.

1.15. Спеціалізовану загальноосвітню школу І�ІІІ ступенів № 274 з по�
глибленим вивченням іноземної мови на спеціалізовану школу І�ІІІ ступе�
нів № 274 з поглибленим вивченням іноземної мови Дарницького району
м. Києва.

1.16. Середню загальноосвітню школу І�ІІІ ступенів № 280 на школу І�
ІІІ ступенів № 280 Дарницького району м. Києва.

1.17. Середню загальноосвітню школу І�ІІІ ступенів № 284 на школу І�
ІІІ ступенів № 284 Дарницького району м. Києва.

1.18. Середню загальноосвітню школу І�ІІІ ступенів № 289 на школу І�
ІІІ ступенів № 289 Дарницького району м. Києва.

1.19. Гімназію № 290 на гімназію № 290 Дарницького району м. Києва.
1.20. Спеціалізовану загальноосвітню школу № 291 з поглибленим ви�

вченням іноземної мови на спеціалізовану школу І�ІІІ ступенів № 291 з по�
глибленим вивченням іноземної мови Дарницького району м. Києва.

1.21. Середню загальноосвітню школу І ступеня № 295 м. Києва на
школу І ступеня № 295 Дарницького району м. Києва.

1.22. Спеціалізовану загальноосвітню школу І�ІІІ ступенів № 296 з по�
глибленим вивченням іноземної мови на спеціалізовану школу І�ІІІ ступе�
нів № 296 з поглибленим вивченням іноземної мови Дарницького району
м. Києва.

1.23. Спеціалізовану загальноосвітню школу І�ІІІ ступенів з поглибле�
ним вивченням предметів художньо�естетичного циклу № 302 міста Ки�
єва на спеціалізовану школу І�ІІІ ступенів № 302 з поглибленим вивчен�
ням предметів художньо�естетичного циклу Дарницького району м. Ки�
єва.

1.24. Ліцей № 303 суспільно�природничого профілю на ліцей № 303 м.
Києва.

1.25. Спеціалізовану загальноосвітню школу І�ІІІ ступенів № 305 з по�
глибленим вивченням іноземної мови на спеціалізовану школу І�ІІІ ступе�
нів № 305 з поглибленим вивченням іноземної мови Дарницького району
м. Києва.

1.26. Середню загальноосвітню школу № 309 І�ІІІ ступенів на школу І�
ІІІ ступенів № 309 Дарницького району м. Києва.

1.27. Загальноосвітню середню школу І�ІІІ ступенів № 314 з поглибле�
ним вивченням іноземної мови на спеціалізовану школу І�ІІІ ступенів
№ 314 з поглибленим вивченням іноземної мови Дарницького району м.
Києва.

1.28. Гімназію № 315 з поглибленим вивченням іноземних мов на гім�
назію № 315 Дарницького району м. Києва.

1.29. Спеціалізовану загальноосвітню школу І�ІІІ ступенів № 316 з по�
глибленим вивченням української мови на спеціалізовану школу І�ІІІ сту�
пенів № 316 з поглибленим вивченням української мови Дарницького
району м. Києва.

1.30. Загальноосвітній навчальний заклад І�ІІІ ступенів — гімназію між�
народних відносин № 323 з поглибленим вивченням англійської мови на
гімназію міжнародних відносин № 323 Дарницького району м. Києва.

1.31. Спеціалізовану загальноосвітню школу І�ІІІ ступенів з поглибле�
ним вивченням іноземних мов № 329 “Логос” ім. Георгія Гонгадзе на спе�
ціалізовану школу І�ІІІ ступенів № 329 “Логос” ім. Георгія Гонгадзе з по�
глибленим вивченням іноземних мов Дарницького району м. Києва.

1.32. Середній загальноосвітній заклад “Слов’янська гімназія” на Сло�
в’янську гімназію Дарницького району м. Києва.

1.33. Загальноосвітній навчальний заклад І�ІІІ ступенів Скандинавську
гімназію на Скандинавську гімназію Дарницького району м. Києва.

1.34. Гімназію “Діалог” на гімназію “Діалог” Дарницького району м. Ки�
єва.

1.35. Загальноосвітній навчальний заклад “Київська інженерна гімна�
зія” на Київську інженерну гімназію.

1.36. Ліцей “Наукова зміна” на ліцей “Наукова зміна” Дарницького
району м. Києва.

1.37. Ліцей “Інтелект” на Ліцей “Інтелект” Дарницького району м. Ки�
єва.

1.38. Дошкільний навчальний заклад № 5 на дошкільний навчальний
заклад (ясла�садок) № 5 Дарницького району м. Києва.

1.39. Дошкільний навчальний заклад № 7 на дошкільний навчальний
заклад (ясла�садок) № 7 Дарницького району м. Києва.

1.40. Дошкільний навчальний заклад № 20 на дошкільний навчальний
заклад (ясла�садок) санаторного типу № 20 Дарницького району м. Ки�
єва.

1.41. Дошкільний навчальний заклад № 21 на дошкільний навчальний
заклад (ясла�садок) № 21 Дарницького району м. Києва.

1.42. Дошкільний навчальний заклад № 59 на дошкільний навчальний
заклад (ясла�садок) № 59 Дарницького району м. Києва.

1.43. Дошкільний навчальний заклад № 89 на дошкільний навчальний
заклад (ясла�садок) комбінованого типу № 89 Дарницького району м. Ки�
єва.

1.44. Дошкільний навчальний заклад № 99 на дошкільний навчальний
заклад (ясла�садок) № 99 Дарницького району м. Києва.

1.45. Дошкільний навчальний заклад № 100 “Казка” на дошкільний на�
вчальний заклад (ясла�садок) № 100 “Казка” Дарницького району м. Ки�
єва.

1.46. Дошкільний навчальний заклад № 113 на дошкільний навчальний
заклад (ясла�садок) № 113 Дарницького району м. Києва.

1.47. Дошкільний навчальний заклад № 126 на дошкільний навчальний
заклад (ясла�садок) санаторного типу № 126 Дарницького району м. Ки�
єва.

1.48. Дошкільний навчальний заклад № 132 на дошкільний навчальний
заклад (ясла�садок) комбінованого типу № 132 Дарницького району м.
Києва.

1.49. Дошкільний навчальний заклад № 138 на дошкільний навчальний
заклад (ясла�садок) комбінованого типу № 138 Дарницького району м.
Києва.

1.50. Дошкільний навчальний заклад № 147 на дошкільний навчальний
заклад (ясла�садок) комбінованого типу № 147 Дарницького району м.
Києва.

1.51. Дошкільний навчальний заклад № 148 на дошкільний навчальний
заклад (ясла�садок) № 148 Дарницького району м. Києва.

1.52. Дошкільний навчальний заклад № 149 на дошкільний навчальний
заклад (ясла�садок) № 149 Дарницького району м. Києва.

1.53. Дошкільний навчальний заклад № 189 на дошкільний навчальний
заклад (ясла�садок) № 189 Дарницького району м. Києва.

1.54. Дошкільний навчальний заклад № 201 на дошкільний навчальний
заклад (ясла�садок) № 201 Дарницького району м. Києва.

1.55. Дошкільний навчальний заклад № 210 на дошкільний навчальний
заклад (ясла�садок) № 210 Дарницького району м. Києва.

1.56. Дошкільний навчальний заклад № 240 на дошкільний навчальний
заклад (ясла�садок) № 240 Дарницького району м. Києва.

1.57. Дошкільний навчальний заклад № 248 на дошкільний навчальний
заклад (ясла�садок) санаторного типу № 248 Дарницького району м. Києва.

1.58. Дошкільний навчальний заклад № 250 на дошкільний навчальний
заклад (ясла�садок) комбінованого типу № 250 Дарницького району м.
Києва.

1.59. Дошкільний навчальний заклад № 256 на дошкільний навчальний
заклад (ясла�садок) санаторного типу № 256 Дарницького району м. Ки�
єва.

1.60. Дошкільний навчальний заклад № 275 на дошкільний навчальний
заклад (ясла�садок) № 275 Дарницького району м. Києва.

1.61. Дошкільний навчальний заклад № 290 на дошкільний навчальний
заклад (ясла�садок) комбінованого типу № 290 Дарницького району м.
Києва.

1.62. Дошкільний навчальний заклад № 314 на дошкільний навчальний
заклад (ясла�садок) № 314 Дарницького району м. Києва.

1.63. Дошкільний навчальний заклад № 367 на дошкільний навчальний
заклад (ясла�садок) № 367 Дарницького району м. Києва.

1.64. Дошкільний навчальний заклад № 385 на дошкільний навчальний
заклад (ясла�садок) комбінованого типу № 385 Дарницького району 
м. Києва.
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1.65. Дошкільний навчальний заклад № 500 “Абетка” на дошкільний навчальний заклад (яс�

ла�садок) № 500 “Абетка” Дарницького району м. Києва.

1.66. Дошкільний навчальний заклад № 550 на дошкільний навчальний заклад (ясла�садок)

№ 550 Дарницького району м. Києва.

1.67. Дошкільний навчальний заклад № 620 на дошкільний навчальний заклад (ясла�садок)

компенсуючого типу № 620 Дарницького району м. Києва.

1.68. Дошкільний навчальний заклад № 634 на дошкільний навчальний заклад (ясла�садок)

№ 634 Дарницького району м. Києва.

1.69. Дошкільний навчальний заклад № 678 на дошкільний навчальний заклад (ясла�садок)

№ 678 Дарницького району м. Києва.

1.70. Дошкільний навчальний заклад № 696 на дошкільний навчальний заклад (ясла�садок)

№ 696 Дарницького району м. Києва.

1.71. Дошкільний навчальний заклад № 704 на дошкільний навчальний заклад (ясла�садок)

спеціального типу № 704 Дарницького району м. Києва.

1.72. Дошкільний навчальний заклад № 706 на дошкільний навчальний заклад (ясла�садок)

№ 706 Дарницького району м. Києва.

1.73. Дошкільний навчальний заклад № 773 санаторного типу для дітей від батьків, що по�

страждали внаслідок аварії на ЧАЕС, з патологією верхніх дихальних шляхів на дошкільний на�

вчальний заклад (ясла�садок) санаторного типу № 773 Дарницького району м. Києва.

1.74. Дошкільний навчальний заклад № 774 на дошкільний навчальний заклад (ясла�садок)

санаторного типу № 774 Дарницького району м. Києва.

1.75. Дошкільний навчальний заклад № 787 на дошкільний навчальний заклад (ясла�садок)

№ 787 Дарницького району м. Києва.

1.76. Дошкільний навчальний заклад № 790 на дошкільний навчальний заклад (ясла�садок)

№ 790 Дарницького району м. Києва.

1.77. Дошкільний навчальний заклад № 792 на дошкільний навчальний заклад (ясла�садок)

№ 792 Дарницького району м. Києва.

1.78. Дошкільний навчальний заклад № 800 на дошкільний навчальний заклад (ясла�садок)

комбінованого типу № 800 Дарницького району м. Києва.

1.79. Дошкільний навчальний заклад № 805 на дошкільний навчальний заклад (ясла�садок)

№ 805 Дарницького району м. Києва.

1.80. Дошкільний навчальний заклад № 809 на дошкільний навчальний заклад (ясла�садок)

№ 809 Дарницького району м. Києва.

1.81. Дошкільний навчальний заклад “Монтессорі�сад” на дошкільний навчальний заклад

(ясла�садок) “Монтессорі�сад” Дарницького району м. Києва.

1.82. Школу�дитячий садок І ступеня “Веселка” імені Тимофія Лубенця на навчально�вихов�

ний комплекс “Веселка” імені Тимофія Лубенця Дарницького району м. Києва.

1.83. Школу�дитячий садок І ступеня “Вирлиця” на навчально�виховний комплекс “Вирлиця”

Дарницького району м. Києва.

1.84. Школу�дитячий садок І ступеня “Всесвіт” на навчально�виховний комплекс “Всесвіт”

Дарницького району м. Києва.

1.85. Школу�дитячий садок І ступеня “Перевесло” на навчально�виховний комплекс “Пере�

весло” Дарницького району м. Києва.

1.86. Школу�дитячий садок І ступеня “Позняки” на навчально�виховний комплекс “Позняки”

Дарницького району м. Києва.

1.87. Школу�дитячий садок І ступеня “Пролісок” на навчально�виховний комплекс “Пролісок”

Дарницького району м. Києва.

1.88. Школу�дитячий садок І ступеня “Радосинь” на навчально�виховний комплекс “Радо�

синь” Дарницького району м. Києва.

1.89. Школу�дитячий садок І ступеня “Світозар” на навчально�виховний комплекс “Світозар”

Дарницького району м. Києва.

1.90. Будинок дитячої та юнацької творчості “Дивоцвіт” на Будинок дитячої та юнацької твор�

чості “Дивоцвіт” Дарницького району м. Києва.

1.91. Дитячо�юнацький центр на Дитячо�юнацький центр Дарницького району м. Києва.

1.92. Центр дитячої та юнацької творчості на Центр дитячої та юнацької творчості Дарниць�

кого району м. Києва.

1.93. Центр технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді на Центр технічної

творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району м. Києва.

2. Змінити тип та найменування навчальних закладів, що належать до комунальної власності

територіальної громади міста Києва:

2.1. Школу�дитячий садок І ступеня “Горобинка” на дошкільний навчальний заклад (ясла�са�

док) № 779 Дарницького району м. Києва.

2.2. Школу�дитячий садок І ступеня “Зодіак” на дошкільний навчальний заклад (ясла�садок)

№ 6 Дарницького району м. Києва.

3. Передати до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

навчальні заклади, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва:

3.1. Спеціальну школу�інтернат І�ІІ ступенів № 10 Дарницького району м. Києва.

3.2. Спеціальну школу�інтернат І�ІІ ступенів № 12 Дарницького району м. Києва.

3.3. Школу І�ІІІ ступенів № 62 Дарницького району м. Києва.

3.4. Спеціалізовану школу І�ІІІ ступенів № 105 з поглибленим вивченням суспільно�гумані�

тарних предметів Дарницького району м. Києва.

3.5. Школу І�ІІІ ступенів № 111 ім. С. А. Ковпака Дарницького району м. Києва.

3.6. Спеціалізовану школу І�ІІІ ступенів № 113 технологічного та спортивного профілю на�

вчання Дарницького району м. Києва.

3.7. Спеціалізовану школу І�ІІІ ступенів № 127 з поглибленим вивченням української мови та

літератури Дарницького району м. Києва.

3.8. Школу І�ІІІ ступенів № 160 Дарницького району м. Києва.

3.9. Школу І�ІІІ ступенів № 217 Дарницького району м. Києва.

3.10. Гімназію № 237 Дарницького району м. Києва.

3.11. Спеціалізовану школу І�ІІІ ступенів № 255 з поглибленим вивченням природничо�мате�

матичних предметів Дарницького району м. Києва.

3.12. Гімназію № 261 Дарницького району м. Києва.

3.13. Школу І�ІІІ ступенів № 266 Дарницького району м. Києва.

3.14. Гімназію № 267 Дарницького району м. Києва.

3.15. Спеціалізовану школу І�ІІІ ступенів № 274 з поглибленим вивченням іноземної мови

Дарницького району м. Києва.

3.16. Школу І�ІІІ ступенів № 280 Дарницького району м. Києва. 

3.17 Школу І�ІІІ ступенів № 284 Дарницького району м. Києва.

3.18. Школу І�ІІІ ступенів № 289 Дарницького району м. Києва.

3.19. Гімназію № 290 Дарницького району м. Києва.

3.20. Спеціалізовану школу І�ІІІ ступенів № 291 з поглибленим вивченням іноземної мови

Дарницького району м. Києва.

3.21. Школу І ступеня № 295 Дарницького району м. Києва.

3.22. Спеціалізовану школу І�ІІІ ступенів № 296 з поглибленим вивченням іноземної мови

Дарницького району м. Києва.

3.23. Спеціалізовану школу І�ІІІ ступенів № 302 з поглибленим вивченням предметів худож�

ньо�естетичного циклу Дарницького району м. Києва.

3.24. Ліцей № 303 Дарницького району м. Києва.

3.25. Спеціалізовану школу І�ІІІ ступенів № 305 з поглибленим вивченням іноземної мови

Дарницького району м. Києва.

3.26. Школу І�ІІІ ступенів № 309 Дарницького району м. Києва.

3.27. Спеціалізовану школу І�ІІІ ступенів № 314 з поглибленим вивченням іноземної мови

Дарницького району м. Києва.

3.28. Гімназію № 315 Дарницького району м. Києва.

3.29. Спеціалізовану школу І�ІІІ ступенів № 316 з поглибленим вивченням української мови

Дарницького району м. Києва.

3.30. Гімназію міжнародних відносин № 323 Дарницького району м. Києва.

3.31. Спеціалізовану школу І�ІІІ ступенів № 329 “Логос” ім. Георгія Гонгадзе з поглибленим

вивченням іноземних мов Дарницького району м. Києва.

3.32. Слов’янську гімназію Дарницького району м. Києва.

3.33. Скандинавську гімназію Дарницького району м. Києва.

3.34. Гімназію “Діалог” Дарницького району м. Києва.

3.35. Київську інженерну гімназію.

3.36. Ліцей “Наукова зміна” Дарницького району м. Києва.

3.37. Ліцей “Інтелект” Дарницького району м. Києва.

3.38. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) № 5 Дарницького району м. Києва.

3.39. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) № 6 Дарницького району м. Києва.

3.40. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) № 7 Дарницького району м. Києва.

3.41. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) санаторного типу № 20 Дарницького райо�

ну м. Києва.

3.42. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) № 21 Дарницького району м. Києва.

3.43. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) № 59 Дарницького району м. Києва.

3.44. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) комбінованого типу № 89 Дарницького

району м. Києва.

3.45. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) № 99 Дарницького району м. Києва.

3.46. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) № 100 “Казка” Дарницького району м. Ки�

єва.

3.47. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) № 113 Дарницького району м. Києва.

3.48. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) санаторного типу № 126 Дарницького

району м. Києва.

3.49. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) комбінованого типу № 132 Дарницького

району м. Києва.

3.50. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) комбінованого типу № 138 Дарницького

району м. Києва.

3.51. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) комбінованого типу № 147 Дарницького

району м. Києва.

3.52. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) № 148 Дарницького району м. Києва.

3.53. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) № 149 Дарницького району м. Києва.

3.54. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) № 189 Дарницького району м. Києва

3.55. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) № 201 Дарницького району м. Києва.

3.56. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) № 210 Дарницького району м. Києва.

3.57. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) № 240 Дарницького району м. Києва.

3.58. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) санаторного типу № 248 Дарницького

району м. Києва.

3.59. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) комбінованого типу № 250 Дарницького

району м. Києва.

3.60. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) санаторного типу № 256 Дарницького

району м. Києва.

3.61. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) № 275 Дарницького району м. Києва.

3.62. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) комбінованого типу № 290 Дарницького

району м. Києва.

3.63. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) № 314 Дарницького району м. Києва.

3.64. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) № 367 Дарницького району м. Києва.

3.65. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) комбінованого типу № 385 Дарницького

району м. Києва.

3.66. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) № 500 “Абетка” Дарницького району м. Ки�

єва.

3.67. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) № 550 Дарницького району м. Києва.

3.68. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) компенсуючого типу № 620 Дарницького

району м. Києва.

3.69. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) № 634 Дарницького району м. Києва.

3.70. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) № 678 Дарницького району м. Києва.

3.71. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) № 696 Дарницького району м. Києва.

3.72. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) спеціального типу № 704 Дарницького

району м. Києва.

3.73. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) № 706 Дарницького району м. Києва.

3.74. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) санаторного типу № 773 Дарницького

району м. Києва.

3.75. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) санаторного типу № 774 Дарницького

району м. Києва.

3.76. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) № 779 Дарницького району м. Києва.

3.77. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) № 787 Дарницького району м. Києва.

3.78. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) № 790 Дарницького району м. Києва.

3.79. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) № 792 Дарницького району м. Києва.

3.80. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) комбінованого типу № 800 Дарницького

району м. Києва.

3.81. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) № 805 Дарницького району м. Києва.

3.82. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) № 809 Дарницького району м. Києва.

3.83. Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок) “Монтессорі�сад” Дарницького району м.

Києва.

3.84. Навчально�виховний комплекс “Веселка” імені Тимофія Лубенця Дарницького району

м. Києва.

3.85. Навчально�виховний комплекс “Вирлиця” Дарницького району м. Києва.

3.86. Навчально�виховний комплекс “Всесвіт” Дарницького району м. Києва.

3.87. Навчально�виховний комплекс “Перевесло” Дарницького району м. Києва.

3.88. Навчально�виховний комплекс “Позняки” Дарницького району м. Києва.

3.89. Навчально�виховний комплекс “Пролісок” Дарницького району м. Києва.

3.90. Навчально�виховний комплекс “Радосинь” Дарницького району м. Києва.

3.91. Навчально�виховний комплекс “Світозар” Дарницького району м. Києва.

3.92. Будинок дитячої та юнацької творчості “Дивоцвіт” Дарницького району м. Києва.

3.93. Дитячо�юнацький центр Дарницького району м. Києва.

3.94. Центр дитячої та юнацької творчості Дарницького району м. Києва.

3.95. Центр технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького райо�

ну м. Києва.

4. Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації: 

4.1. Здійснити організаційно�правові заходи, пов’язані з виконанням пунктів 1 та 2 цього рі�

шення.

4.2. Затвердити статути навчальних закладів, зазначених у пункті 3 цього рішення, за попе�

реднім їх погодженням з Департаментом освіти і науки, молоді та спорту м. Києва та профіль�

ною постійною комісією Київради.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань

власності та постійної комісію Київради з питань гуманітарної політики.

Заступник міського голови — секретар Київради 

Г. Герега 

Про затвердження 
ліквідаційного балансу Дніпровської районної 

у місті Києві ради
Рішення Київської міської ради № 15/9603 від 02 жовтня 2013 року

Відповідно до статті 111 Цивільного кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 09 вересня 2010 року
№ 7/4819 “Про питання організації управління районами в місті Києві”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра+
ції) від 30 вересня 2010 року № 787 “Про організаційно+правові заходи, пов’язані з виконанням рішення Київської міської ради від 09 вересня 2010 року № 7/4819 “Про питан+
ня організації управління районами в місті Києві” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити ліквідаційний баланс Дніпровської районної у місті Києві ради, складений комісією з припинення Дніпровської районної у місті Києві ради, станом на 01.01.2013, що 
додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку, постійну комісію Київради з питань власності.

Заступник міського голови — секретар Київради 
Г. Герега 

З додатками до рішень Київради 
можна ознайомитися в секретаріаті Київради За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Мо риць а Ірина Оле сандрівна, зареєстрована за адресою: м. Київ,
в л. Вишня івсь а, 8, в. 263, ви ли ається в я ості відповідача Дарниць-
им районним с дом м. Києва в с дове засідання, я е відб деться
25 листопада 2013 ро о 14.30 по цивільній справі за позовом Товариства
з обмеженою відповідальністю "ОТП Фа торин У раїна" до Мо риць ої
Ірини Оле сіївни про стя нення забор ованості за редитним до овором.
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.

До Ува и Комарниць о о Оле сандра Сер ійовича!

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає вас с дове засідання в я ості
відповідача по цивільній справі за позовом ТОВ "Б дсервісматеріали 1" до Комар-
ниць о о О.С. про стя нення забор ованості, я е призначено на 4 листопада 2013
ро об 11.30, і відб деться за адресою: м. Київ, в л. М. Гайцана, 4, аб. 404, під о-
лов ванням с дді Ісаєвсь ої Олени Володимирівни.

Ви зобов'язані повідомити с д про причини неяв и.

Наслід и неяв и в с дове засідання передбачені cт. 169 ЦПК У раїни.

З оп блі ванням о олошення про ви ли відповідач вважається повідомленим
про час та місце роз ляд справи.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає товариство з додат овою відпо-
відальністю "Страхова омпанія "ГЛОБУС", в я ості відповідача, справі
№ 757/1655/13-ц за позовом К зінсь о о Оле сандра Ві торовича до товариства з
додат овою відповідальністю "Страхова омпанія "ГЛОБУС", Каза ова Геор ія Івано-
вича про стя нення страхово о відш од вання, я е призначено на 24 жовтня
2013 ро о 9.00 за адресою: м. Київ, в л. М. Гайцана, 4, аб. 413 ( олов ючий с д-
дя Со олов О.М.).

У разі неяв и в с дове засідання відповідача: товариства з додат овою відповідаль-
ністю "Страхова омпанія "ГЛОБУС", остання відома адреса:м. Київ, в л. А. Іванова,
21/17-1 відповідно до ст. 169 ЦПК У раїни, справа б де роз лян та йо о відс тність.

Святошинсь ий районний с д міста Києва, роз лян вши від ри-
том с довом засіданні цивільн справ за позовом Пазюри Юрія Васи-
льовича до Пазюри Сер ія Васильовича, 3-тя особа Пазюра Ніна Оле сі-
ївна про визнання особи та ою, що втратила право орист вання жилим
приміщенням, ви ли ає відповідача Пазюр Сер ія Васильовича, останнє
відоме місце проживання: Київ, в л. Т полєва, 15-В, в. 1 в с дове засі-
дання на 24 жовтня 2013 ро на 11.30, я е відб деться в приміщенні с -
д за адресою: Київ, в л. Жилянсь а, 142, зал №4, с ддя Маз р І.В.

Відповідач Грабажей Валерію Ми олайович , адреса я о о: м. Київ,
в л. Б. Гмирі, 1-Б/6, в. 46 необхідно з'явитися 15.10.2013 р., о 12.00, 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 П блічно о а ціонерно о
товариства омерційний бан "Праве с-Бан " до Грабажей Валерія Ми олайовича
про стя нення забор ованості за редитним до овором.

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

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва за адресою: м. Київ,
в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-Б, ( аб. №51), ви ли ає на 22 жовтня
2013 ро о 10.00 відповідача Ярмолен а Р слана Ві торовича по справі
за позовом Моторне (транспортне) страхове бюро У раїни до Ярмолен-
а Р.В. про відш од вання витрат в поряд ре рес .
Відповідач ви ли ається с дове засідання, разі йо о неяв и справа

роз лядатиметься йо о відс тність.
С ддя Савиць ий О.А.

Мохаммаді Г лам Х сейн необхідно з'явитись 18.10.2013 ро о 15.00 до Дарниць о о
районно о с д м. Києва (м. Київ, в л. О. Кошиця, 5-А, аб. 210), для часті с довом роз ляді
цивільної справи № 753/13638/13-ц за позовом Мохаммаді Наталії Андріївни до Мохаммаді
Г лама Х сейна, треті особи: Сл жба справах дітей Дарниць ої РДА м. Києві, Про рат ра
Дарниць о о район м. Києва про позбавлення бать івсь их прав.

Мохаммаді Г лам Х сейн випад неяв и зобов'язаний повідомити с д про причини неяв и.
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 В.А. Д бас

В о олошенні А адемії М ніципально о правління
азеті "Хрещати " № 146 (4353) від 9 жовтня 2013 ро з
технічних причин б ло доп щено помил .

Слід читати: "Заява та до менти претендентів приймаються
до 9 листопада 2013 ро ", — далі за те стом.

Здається в оренд частина теплиці-траншеї, площею 288,4 в. м
для встановлення твердопаливних отлів.
Звертатися за адресою: 01014, м. Київ, в л. Тімірязєвсь а, 1, тел. (044)

284-95-58.

О олош ється он рс на заміщення ва антної посади оловно о спеціаліста
відділ ор анізаційно о та матеріально-технічно о забезпечення правління
ор анізаційно о забезпечення Департамент місь о о бла о строю та
збереження природно о середовища ВО КМР (КМДА). Вся інформація щодо
мов он рс розміщена на офіційном веб-сайті www.gukbm.ua, тел. 483-71-39.
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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)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2013 РІК
22094

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

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

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

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

К А П І Т А Л П Л А Х А

А І Г Т А У Е Р

Н А Р А Д А О Р Д Е К

И А Н О М А Л І Я Щ І

Т О М А Г А В К М А Т

Е Д І П Г І Д Р А Т

Л А Д А Н У Н І А Т И

Ь А Ю Р Я З И К

Відповіді на сканворд 



8

СПОРТ
Хрещатик 15 жовтня 2013 року

Легка атлетика. Богдан Бондаренко — 
найкращий легкоатлет в Європі
У раїнець Бо дан Бондарен о названий ращим ле оатлетом 2013

ро в Європі. Про це стало відомо під час церемонії на ородження ЄА
в Таллінні, повідомляє прес-сл жба ФЛАУ. У 2013 році Бо дан Бондарен-
о став чемпіоном світ зі стриб ів висот , встановив національний ре-
орд У раїни і перемі на “Діамантовій лізі”. На 2,41 м Бондарен о злітав
двічі — на етапі “Діамантової лі и” Лозанні і на чемпіонаті світ в Мос-
ві. З цим стриб ом він став четвертим спортсменом в історії, я ом вда-
лося стрибн ти вище, ніж на 2,40 м. Він іль а разів шт рм вав світовий
ре орд (2,45 м) і б в д же близь ий до спіх . Бо дан Бондарен о три
місяці поспіль (травень-липень) визнавався ращим атлетом місяця в
Європі, а 12 жовтня він б в названий ращим і за підс м ами ро . От-
рим ючи на ород , вітчизняний атлет зазначив: “С перни и сильні, але
я не б д з пинятися, по и не стан ре ордсменом світ зі стриб ів ви-
сот ”. Бо дан Бондарен о та ож претенд є на звання ращо о спортс-
мена ро світі. Ім’я переможця о олосять 16 листопада в Мона о

Плавання. Дарина Зевіна завоювала 
чотири медалі на етапі Кубка світу
Дарина Зевіна завоювала чотири медалі на етапі К б а світ FINA з

плавання на орот ій воді, що відб лося в Мос ві (Росія). У раїн а свят-
вала перемо на дистанціях 50, 100 і 200 м на спині з рез льтатами

27.12, 56.91 та 2:02.95 відповідно. У зма аннях на 400-метрівці вільним
стилем наша спортсмен а з по азни ом 4:05.03 фініш вала третьою.
Додамо, що четвертий етап К б а світ FINA з плавання на орот ій во-
ді проходитиме 17 та 18 жовтня 2013 ро місті Д бай (ОАЕ)

Бокс. Василь Ломаченко нокаутував 
мексиканця Хосе Раміреса
У раїнець Василь Ломачен о вдало дебют вав на професійном

рин , здоб вши перемо но а т ючим даром в інці четверто о
ра нд над Хосе Раміресом з Ме си и. Та им чином, 25-річний віт-
чизняний бо сер здоб в перш перемо в професіоналах, що дозво-
лило йом заволодіти тит лом WBO International в напівле ій вазі (до
57,2 ). Для йо о опонента це б ла перша пораз а в ар’єрі — рані-
ше Рамірес опинявся переможцем в 23-х випад ах з 27-ми, 16 разів
обі р ючи с перни ів достро ово. Наст пний поєдино стане для Ва-
силя Ломачен а чемпіонсь им — раїнець посперечається за тит л
чемпіона світ за версією WBO з ме си анцем Орландо Салідо, я ий
в цей же вечір завоював пояс матчі з п ерторі анцем Оранда Кр -
сом. Після перемо и Ломачен о зазначив, що, незважаючи на пере-
ва і ло ічне завершення, йо о завданням б ло пройти всі 10 ра н-
дів. “Хотів бо с вати всі 10 ра ндів, проте не вийшло — р а сама
я ось вилетіла”,— жартома про омент вав свій но а т Василь Лома-
чен о. За статистичними по азни ами, раїнець повністю пере рав
опонента — незважаючи на трохи більш іль ість дарів, ме си ан-
ця (256 — 241) раїнсь ий бо сер потрапляв значно частіше — 43 %
проти 20 %

Температура +11°С

Атм. тиск 751 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 93 %

Температура +16°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 81 %

Температура +12°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 94 %

Прогноз погоди на 15 жовтня 2013 року

ОВНИ, розслабтеся й пливіть за течією подій, менше слів —
більше діла. Про самостійність заб дьте, ваша сила — армоній-
ній парі. Нині можна дося н ти значно о спіх в таємних справах,
позбавитися від психоло ічної залежності, створити затишн а р
в родині. Ймовірно, ви захочете зробити щось і для д ховно о
вдос оналення: приміром, по аятися в неправедних вчин ах, про-
явити милосердя до бідолах.
У ТЕЛЬЦІВ є всі підстави дивитися віддалене майб тнє з

оптимізмом і надією. Енер ійно продовж йте розпочаті напередо-
дні справи, є шанс примножити спіх на теренах зміцнення ділової
реп тації, пош ах висо их по ровителів, незвичайних прое тах,
розширенні пізнань я ій-неб дь ал зі, за ріпленні др жніх он-
та тів.
У БЛИЗНЯТ — потя до впливових, поважних персон а тивіз є-

ться, де слід задіяти психоло ічні таланти. Швидше за все, вас
привертатиме спіл вання з людиною, ерівним персоналом, спів-
товариством, я і впродовж тривало о час б ли незаперечним ав-
торитетом. Я що ви дійсно отові них повчитися, запозичити до-
свід , онта ти матим ть висо прод тивність.
РАКИ сяють харизмою, яс раво виділяючись серед п блі и.

Постарайтеся, аби презентабельна зовнішність армоніз вала з
либо ою вн трішньою д ховністю. Люди вам симпатиз ють, ві-
рять і навіть обожнюють, тож не зрадьте їхніх сподівань ріховни-
ми помислами, лишайтеся і оною!
ЛЕВИ, хоча ви сам собі пан, одна цьо о дня залежність від ін-

ших людей, обставин посилиться, проте ви блис че знайдете ви-
хід з б дь-я ої с р ти, ризи ові сит ації принес ть ористь, підні-
м ть тон с. Втім не припис йте е оїстично собі сіх засл , щасли-
вий збі обставин — то р а Божа, і ч жі поблаж и та бла ород-
ство — її плоди.
ДІВИ, ваше щастя — армонійном союзі, живіть д ша в д ш

з обранцями, охайтеся, демонстр ючи зразо лебединої пари.
Таємні со ровенні бажання (до 23 жовтня) проходять фаз дина-
мічної реалізації, те, що заробили, вам належить по прав (Тво-
рець пошле), дорожіть отриманим, не розтринь айте на заба ан и
та розплатіться з тими, ом забор вали.
ТЕРЕЗИ, я що за лопотані пош ом нової роботи (престижної

ліні и), ви її неодмінно знайдете — з широ им олом повнова-
жень, доброзичливим оле тивом і бла ородним шефом. Хоча й на
нинішній роботі можна ле о завоювати прихильність боса та от-
римати достойн посад .
СКОРПІОНІВ бал ватиме форт на, нічо о не вима аючи взамін.

Реалізація творчих зад мів пройде на ра, любовний шлях б де с-
телено вітами. З’явиться чер овий привід ордості за своїх чад.
З силля, я і ви олись при ладали для їх виховання, та роші, що
в ладали в освіт , поверн ться сторицею. Менше ніть спин на
роботі, тр до олізм протипо азаний, більше розважайтеся і неод-
мінно охайтеся!
На чарівних СТРІЛЬЦІВ щастя заче алося в рідних стінах. Яс-

рава палітра емоцій зробить ваші стос н и з домочадцями, зем-
ля ами ори інальними, насиченими, неповторними. Влашт йте сі-
мейне торжество, запросіть дале их родичів, давніх др зів до осе-
лі, пом’яніть пред ів, віддайте належне родині, перед я ою ви в
бор . Таємний фронт б ття, де вир ють шалені доленосні події,
принесе дов оочі ване задоволення особистих бажань через
спо т за ріхи.
КОЗЕРОГИ, на ар’єрном небосхилі сонячно, дос оналюйте-

ся я фахівець, вчіться рамотно ер вати і захищатися від он -
рентів, запозич ючи них досвід . День сприяє навчанню, лі віда-
ції про алин в освіті, інформаційній обізнаності. Стос н и з парт-
нерами, де вас єднають спільні д ховні та пра матичні інтереси,
поліпшаться. Б дьте а тивними, не омпле с йте, ви — особис-
тість з неординарними здібностями, що є беззаперечним фа том,
і засл ов єте на спіл вання з людьми відповідно о рівня.
Для ВОДОЛІЇВ острий лопіт — це базові життєві цінності, їх

асортимент широ ий: то не лише роші та матеріальні засоби, але
й давня др жба, я існа різнобічна освіта, ба аті спо ади, сл жбов-
ці з джерелом досвід , приховані психоло ічні резерви, д ховні
цінності. Облиште ло і та аналіти , вони вам нині не др зі. Спи-
райтеся на вн трішнє ч ття, воно під аже, я с ористатися тим ба-
атством. За стат и не тривожтеся, я що ви не ледар, а праце-
люб,— ходитимете в ба атіях!
РИБИ щасливо борсатим ться теплом Гольфстрімі, ламати

олов в напр жених розд мах та прорах н ах страте ій дій не тре-
ба, більшість сит ацій вирішиться. Плюс несподіване везіння. Мо-
жете сміливо звертатися до старих др зів, наставни ів, по ровите-
лів, начальни ів — вони не відмовлять допомозі, в рез льтаті ар-
ний трамплін для стриб а майб тнє вам арантовано!

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Будівельник" стартував 
з перемоги
Чинний чемпіон країни переграв БК "Київ"
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У С перлізі з бас етбол відб лися
матчі першо о т р . Одним із найці-
авіших протистоянь стало иївсь е
дербі між “Б дівельни ом” та БК
“Київ”. Попри принциповість матч
вже першій половині ри стало
зроз міло, що чинний чемпіон ра-
їни здоб де впевнен перемо .
Остаточний рах но з стрічі — 98:72
на ористь “ ладіаторів”.

Довгоочікуване київське дербі розпочалося у

досить високому темпі. Обидві команди вже з

перших секунд включили хороші швидкості, в

першу чергу, намагаючись надійно відіграти в за�

хисті, при цьому не даючи відчути свою гру су�

пернику. Щодо ігрової переваги, то нею у першій

чверті впевнено володів “Будівельник”. Найпо�

мітнішим на старті матчу став центровий “гладі�

аторів” Михайло Анісімов, який неперевершено

діяв під ворожим щитом. І хоча у обох команд у

нападі мало що виходило, однак на коротку пере�

рву вони пішли за рахунку 14:8 на користь “Буді�

вельника”.

Другу чверть точним кидком з середньої дис�

танції відкрив форвард “Будівельника” Ріккі Мі�

нарді. До такого потужного старту гравці БК “Ки�

їв” були зовсім не готові і вже за наступні 3 хви�

лини вони відставали на 13 очок. Особливо ак�

тивним був ДаХуан Саммерс, який набрав левову

частку пунктів своєї команди у другій чверті. А в

заключні 2 хвилини першої половини “будівель�

ники” зовсім розігралися на повну — три точних

дальніх звели нанівець потенційну інтригу в дру�

гій половині. З різницею в 20 очок “Будівельник”

і “Київ” пішли відпочивати.

Після великої перерви справи у “Києва” лише

погіршилися. Закидати у команди Віталія Чернія

виходило з великими труднощами, а ось у “буді�

вельників” гра явно йшла — закидали підопічні

Айнарса Багатскіса з будь�яких позицій і на будь�

який смак. У середині періоду перевага номіналь�

них “будівельників” сягнула навіть 27 очок, і хо�

ча в наступні хвилини “вовки” трохи скоротили

різницю, на останню перерву все одно пішли,

програючи з рахунком 47:74.

В останній чверті “Будівельник” ні на секунду

не дозволив собі розслабитися і довів матч до ло�

гічної перемоги з рахунком 98:72. З огляду на та�

ку велику різницю, коментарі тренерів команд

були кардинально протилежними. Зокрема на�

ставник переможців Айнарс Багатскіс зазначив:

“У цілому ми провели гарний матч. Команда дов�

го готувалася до старту сезону і добре, що ми роз�

почали його з перемоги. БК “Київ” — доволі не�

передбачуваний колектив, іноді “вовки” грають у

досить авантюрний баскетбол. Я задоволений,

що мої підопічні спромоглися відіграти так, як ми

домовлялися перед зустріччю. Однак у нас були

певні проблеми у захисті, зокрема суперник нас

повністю переграв у підборах під нашим коши�

ком. Сподіваюсь, що захисники зроблять пра�

вильні висновки”. А ось коуч БК “Київ” Віталій

Черній був більш ніж розчарований грою своїх

баскетболістів: “Матч був для нас просто жахли�

вим. Я хотів би вибачитися перед вболівальника�

ми. Ми абсолютно нічого не змогли протистави�

ти “будівельникам”. Перш за все я не помітив ха�

рактеру у своїх гравців. Прикро, що вже після

першої половини гри ми опустили руки і надалі

просто відбували номер. Мої підопічні, мабуть,

не показали й половини того, що вміють. Звичай�

но, я буду розбиратися у цьому, однак і баскетбо�

лістам потрібно добре подумати над своєю грою і

якомога швидше почати ставитися до своєї робо�

ти з більшою віддачею”
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Цей день в історії 15 жовтня

1582 — У раїна с ладі Речі Пос-
политої перейшла з Юліансь о о на
Гри оріансь ий алендар разом з Іс-
панією, Порт алією та більшістю Іта-
лійсь их держав. Попередні десять
днів б ли вил чені з алендаря з ідно
з реформою папи Гри орія XIII.
1880 — Через 632 ро и після по-

чат завершено б дівництво Кельн-
сь о о собор . Перший амінь в ф н-
дамент собор за лав в 1248 році
архієпис оп Кельна Конрад Фон Гох-
штаден.
1926 — В Києві від ритий Росій-

сь ий драматичний театр (нині імені
Лесі У раїн и).
1964 — Введено в е спл атацію

найбільший світі нафтопровід
"Др жба". Йо о маршр т довжиною
5400 ілометрів проля ає через Са-
мар , Брянсь до білор сь о о Мо-
зиря, де роз ал ж ється на північ до
Польщі і на південь через У раїн до
Словаччини.

Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д

відомий твір
Карла Мар са

за лад Х
золота або
срібна нит а

для вишивання

робниця
є ипетсь их
фараонів

порода
вели их

сл жбових
соба

замо —
фортеця

в Лондоні, нині
м зей Р

поміст, на я ом
відб валася

страта

свійсь а
тварина

спільне
об оворення

ри , алас
(розм.)

рі а Франції

навісна пал ба
на с днах Е

стій е
відхилення від
нормальної
стр т ри чи

ф н ції

давн.- рец.
поети й співці

рід а страва Щ
метальна
зброя
індіанців
вид

математично о
обчислення

нень а

один А
від адав
за ад и

Сфін са (міф.)

о олене тіло
в мистецтві

рід ящіро Т
положення

шахах

хім. спол а,
що містить

моле ли води

ароматична
смола для

бо осл жіння И
послідовни и
цер овної

нії

рочистий
ліричний вірш

дитячий
рорт Росії

віщ вав
майб тнє за
поведін ою
птахів,

небесними
явищами

"Володар
ілець",

"Хоббіт", автор К м’язовий ор ан
роті

Одним із найці авіших протистоянь першо о т р бас етбольної С перлі и стало иївсь е дербі
між "Б дівельни ом" та БК "Київ"

Ф
от

о 
з 

са
й

ту
 s

up
er

va
gu

e.
ua


