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5Хрещатик 13  грудня 2011 року
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ВІВТОРОК,
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2011 року

Закінчення. Початок в №№ 181 (4006), 183 (4008) за 7, 9 грудня 2011 року 112 вул. Хмельницького Б., 59 7 175 80,5 11,50 дорожні знаки

113 вул. Хмельницького Б., 63 5 125 57,5 11,50 дорожні знаки

114 вул. Чорновола В., 25 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

115 вул. Червоноармійська (від бульв. 
Т. Шевченка до пл. Л.Толстого) (паркомати)

10 115 115 11,5 дорожні
знаки/паркомат

116 вул. Щусєва Академіка (ст. м. "Сирець") 30 345 345 34,5 дорожні знаки

117 вул. Ярославів Вал, 14 8 200 92 11,50 дорожні знаки 

118 вул. Ярославів Вал, 16 8 92 92 0,0 дорожні знаки 

Шевченківський р�н

1 бульв. Т.Шевченка, 2/54, 4а'г 14 161 161 0,0 дорожні знаки 

2 бульв. Т.Шевченка/вул. Пушкінська, 5'7/29 13 149,5 149,5 0,0 дорожні знаки 

3 бульв. Т.Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26 12 138 138 0,0 дорожні знаки 

4 бульв. Т.Шевченка, 36 4 100 46 11,50 дорожні знаки 

5 бульв. Т.Шевченка, 44 8 92 92 0,0 дорожні знаки 

6 вул. Артема, 20 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки 

7 вул. Артема, 25'27 4 46 46 0,0 дорожні знаки 

8 вул. Артема, 82 6 69 69 0,0 дорожні знаки 

9 вул. Басейна, 6 7 80,5 80,5 11,5 дорожні
знаки/паркомат 

10 вул. Баговутівська, 12 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки 

11 вул. Білоруська, 10'22, 1 25 287,5 287,5 34,5 дорожні знаки 

12 вул. Борщагівська, 2'8 69 1722 792 80,5 дорожні знаки 

13 вул. Велика Житомирська, 2'А 4 46 46 0,0 дорожні знаки 

14 вул. Велика Житомирська, 40 6 69 69 0,0 дорожні знаки 

15 вул. Володимирська (від бульв. Т.Шевченка
до вул. Б.Хмельницького) 

25 287,5 287,5 34,5 дорожні знаки 

16 вул. Володимирська, 11/6'3, 4'14/8 22 253 253 23,0 дорожні знаки 

17 вул. Володимирська, 37 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки 

18 вул.Володимирська,37'вул. Малопідвальна, 29 2 23 23 0,0 дорожні знаки 

19 вул. Володимирська, 38 8 92 92 0,0 дорожні знаки 

20 вул. Володимирська, 40/2 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки 

21 вул. Володимирська, 42 8 92 92 0,0 дорожні знаки 

22 вул. Володимирська, 46 9 103,5 103,5 0,0 дорожні знаки 

23 вул. Володимирська, 47 4 46 46 0,0 дорожні знаки 

24 вул. Володимирська, 51/53 8 200 92 11,50 дорожні знаки 

25 вул. Володимирська, 52/17 21 241,5 241,5 0,0 дорожні знаки 

26 вул. Володимирська, навпроти буд. № 60
(паркомати) 

36 414 414 46,0 дорожні
знаки/паркомат 

27 вул. Воровського (від вул. Дмитрівської до
вул. Златоустівської) 

25 287,5 287,5 34,5 дорожні знаки 

28 вул. Воровського, 2'4 10 115 115 0,0 дорожні знаки 

29 вул. Воровського, 11'Б 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки 

30 вул. Воровського, 24'26, 37/14'31а 50 575 575 57,5 дорожні знаки 

31 вул. Воровського, 32 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки 

32 вул. Воровського, 36 4 100 46 11,50 дорожні знаки 

33 вул. Глибочицька, 40'44, 53 25 287,5 287,5 34,5 дорожні знаки 

34 вул. Гоголівська, 17 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки 

35 вул. Гончара, 15/3 2 23 23 0,0 дорожні знаки 

36 вул. Гончара О., 57'Б 4 46 46 0,0 дорожні знаки 

37 вул. Гончара О., 67 4 46 46 0,0 дорожні знаки 

38 вул. Грінченка, 3'1, 2'3а 24 276 276 23,0 дорожні знаки 

39 вул. Дегтярівська, 3'5 17 195,5 195,5 23,0 дорожні знаки 

40 вул. Дегтярівська, 51 2 23 23 0,0 дорожні знаки 

41 вул. Дегтярівська, 51'53А 61 701,5 701,5 0,0 дорожні знаки 

42 вул. Дмитрівська, 2 24 276 276 23,0 дорожні знаки 

43 вул. Дмитрівська, 18/24 45 1125 517,5 57,50 дорожні знаки 

44 вул. Дмитрівська, 69 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки 

45 вул. Довженко, 3 2 23 23 0,0 дорожні знаки 

46 вул. Жилянська, 85 30 345 345 0,0 дорожні знаки 

47 вул. Жилянська, 88 44 1100 506 46,00 дорожні знаки 

48 вул. Жилянська, 120б 11 278 128 11,5 дорожні знаки 

49 вул. Жилянська'вул. С. Петлюри 38 944 434 46,0 дорожні знаки 

50 вул. Зоологічна (Зоопарк) 57 655,5 655,5 69,0 дорожні знаки 

51 вул. Златоустівська, 11 33 833 383 34,5 дорожні знаки 

52 вул. Златоустівська, 34'42 18 450 207 23,00 дорожні знаки 

53 вул. І.Франка, 34/33'46, 27/31'
"Володимирський собор" 

70 805 805 80,5 дорожні знаки 

54 вул. І.Франка, 4'Б 10 115 115 0,0 дорожні знаки 

55 вул. Ірининська, 5/24 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки 

56 вул. Комінтерну, 28 4 46 46 0,0 дорожні знаки 

57 вул. Костьольна, 11'3 21 241,5 241,5 23,0 дорожні знаки 

58 вул. Котовського, 11 15 172,5 172,5 0,0 дорожні знаки 

59 вул. Коцюбинського, 1 
(вул. Б.Хмельницького, 66) 

13 149,5 149,5 11,5 дорожні знаки 

60 вул. Л. Толстого, 4/42'10, 5'1/24 14 161 161 11,5 дорожні знаки 

61 вул. Леонтовича, 3'7,2 11 126,5 126,5 0,0 дорожні знаки 

62 вул. Леонтовича, Ботанічна пл. 39 448,5 448,5 34,5 дорожні знаки 

63 вул. Лисенка, 4, 8, 5'1 28 322 322 34,5 дорожні знаки 

64 вул. Мала Житомирська, 2/1'11 (паркомат) 20 230 230 23,0 дорожні
знаки/паркомат 

65 вул. Молдавська, 3 50 1250 575 57,50 дорожні знаки 

66 вул. Обсерваторна, 12'а 7 80,5 80,5 0,0 дорожні знаки 

67 вул. Перовської С. (навпроти стадіону) 44 1111 511 46,0 дорожні знаки 

68 вул. Перовської, 11 30 750 345 34,50 дорожні знаки 

69 вул. Петлюри, 14 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки 

70 вул. Петлюри (Комінтерну), 18 ' 28/120 18 207 207 23,0 дорожні знаки 

71 вул. Петлюри, 27 28 694 319 34,5 дорожні знаки 

72 вул. Петлюри (Комінтерну), 30,  29 ' 25 30 345 345 34,5 дорожні знаки 

73 вул. Пирогова, 9'7, 2/37'4 24 276 276 23,0 дорожні знаки 

74 вул. Прорізна, 1'3, 4'8 34 391 391 34,5 дорожні знаки 

75 вул. Прорізна, 8 2 23 23 0,0 дорожні знаки 

76 вул. Прорізна, 10'16, 17'7 48 552 552 57,5 дорожні знаки 

77 вул. Прорізна, 27'19 22 253 253 23,0 дорожні знаки 

78 вул. Пушкінська (бульв. Т.Шевченка ' 
вул. Б. Хмельницького) 

52 598 598 57,5 дорожні знаки 

79 вул. Пушкінська, 6'7, 5'1'3 27 310,5 310,5 34,5 дорожні знаки 

80 вул. Пушкінська, 13/6'7, 16/8'8 46 529 529 57,5 дорожні знаки 

81 вул. Пушкінська, 39'29, 34'28/9 20 230 230 23,0 дорожні знаки 

82 вул. Пушкінська,42/4'36, 45/2'39 37 425,5 425,5 46,0 дорожні знаки 

83 вул. Рейтарська, 28 1 11,5 11,5 0,0 дорожні знаки 

84 вул. Рейтарська, 29 6 69 69 0,0 дорожні знаки 

85 вул. Саксаганського, 88'106, 109'133 13 149,5 149,5 11,5 дорожні знаки

86 вул. Саксаганського, 112'А 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

87 вул. Саксаганського, 115 10 250 115 11,50 дорожні знаки

88 вул. Саксаганського, 115'А 14 161 161 0,0 дорожні знаки

89 вул. Салютна, 5а'1б, 2б (під час проведення
заходів)

45 517,5 517,5 57,5 дорожні знаки

90 вул. Старовокзальна, 13а'5 10 115 115 11,5 дорожні знаки

91 вул. Стрілецька, 17 4 46 46 0,0 дорожні знаки

92 вул. Терещенківська, 11'12, 2/15'4а
(паркомат)

62 713 713 69,0 дорожні
знаки/паркомат

93 вул. Терещенківська, 37/7'7 2 23 23 0,0 дорожні знаки

94 вул. Терещенківська (від вул. Т.Шевченка до
вул.Л.Толстого)

30 750 345 23,00 дорожні знаки

95 вул. Тимофєєвої 25 625 287,5 34,50 дорожні знаки

96 вул. Трьохсвятительська 36 414 414 46,0 дорожні знаки

97 вул. Тургенівська, 55 6 69 69 0,0 дорожні знаки

98 вул. Тургенівська, 76'78 4 46 46 0,0 дорожні знаки

99 вул. Тургенівська, 80'а 4 46 46 0,0 дорожні знаки

100 вул. Хмельницького (вул. Пушкінська'
вул. Терещенківська)

34 391 391 34,5 дорожні знаки

101 вул. Хмельницького Б., 2'4, 3б'1/40 23 264,5 264,5 23,0 дорожні знаки

102 вул. Хмельницького Б., 15 (паркомат) 6 69 69 11,5 дорожні
знаки/паркомат

103 вул. Хмельницького Б., 17/52а 14 161 161 0,0 дорожні знаки

104 вул. Хмельницького Б., 19'21а 7 80,5 80,5 0,0 дорожні знаки

105 вул. Хмельницького Б., 39 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки 

106 вул. Хмельницького Б., 42/32'48, 
33/34'35/1 

18 207 207 23,0 дорожні знаки 

107 вул. Хмельницького Б., 49 2 23 23 0,0 дорожні знаки 

108 вул. Хмельницького Б., 50'40/25, 31/27'19 30 345 345 34,5 дорожні знаки 

109 вул. Хмельницького Б., 53 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки 

110 вул. Хмельницького Б., 55'57 4 46 46 0,0 дорожні знаки 

111 вул. Хмельницького Б., 57'57б 11 278 128 11,5 дорожні знаки 

119 вул. Ярославів Вал, 22 8 92 92 0,0 дорожні знаки

120 вул. Ярославів Вал, 23 8 92 92 0,0 дорожні знаки

121 пл. Бессарабська, 2 (паркомати) 10 115 115 11,5 дорожні
знаки/паркомат

122 пл. Львівська 23 264,5 264,5 23,0 дорожні знаки

123 пл. Перемоги, 1 22 253 253 23,0 дорожні знаки

124 по Вознесенському узвозу/вул. Смірнова '
Ласточкіна (від вул. Артема 
до пров. Нестерівський) 

27 310,5 310,5 34,5 дорожні знаки

125 пров. Бєлінського, 5а / 
вул. Б.Хмельницького, 57'б

6 69 69 0,0 дорожні знаки

126 пров. Георгієвській, 2 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

127 пров. Рильський, 1'б/20 6 69 69 0,0 дорожні знаки

128 пров. Рильський, 5 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

129 пров. Рильский, 6 14 161 161 0,0 дорожні знаки

130 просп. Перемоги, 27'17 (паркомат) 30 345 345 34,5 дорожні
знаки/паркомат

131 просп. Перемоги, 30'32 (сезонний з 01.05
по 01.10) (паркомати)

34 391 391 34,5 дорожні знаки

132 просп. Перемоги, 31'29 11 126,5 126,5 11,5 дорожні знаки

133 просп. Перемоги, 34 31 778 358 34,5 дорожні знаки
134 просп. Перемоги, 48 24 276 276 23,0 дорожні знаки

Заступник міського голови � секретар Київської міської ради 
Г.Герега 

Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення 
"Комітет мікрорайону “Селище Водогін, хутори Микільський та Редьки” 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 375/6591 від 27 жовтня 2011 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 3, 8, 9, 11,
13, 14, 16, 17, 24 Закону України "Про органи самоорганізації населення”, рішення Київради від 26.09.02 № 10/170 "Про органи са�
моорганізації населення в місті Києві”, враховуючи заяви ініціативної групи про створення органу самоорганізації населення від
24.07.07 № 225�032�5649 та від 07.10.11 № 29/233�КО�18054, протокол конференції жителів за місцем проживання від 05.03.07 та
список учасників конференції жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Дозволити створити орган самоорганізації населення та визначити

його назву — "Комітет мікрорайону "Селище Водогін, хутори Микільський
та Редьки".

2. Визначити, що орган самоорганізації населення "Комітет мікрорайо!
ну "Селище Водогін, хутори Микільський та Редьки” в Оболонському
районі м. Києва діє в межах території:

Селище Водогін:
вулиця 8 Березня — будинки №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8/2;
вулиця Дніпроводська — будинки №№ 1, 2, 3, 6, 7/1, 9/2, 10, 11, 13/1;
вулиця Джерельна — будинки №№ 3, 6/5, 7/5;
провулок Джерельний — будинки №№ 3, 4, 4!а;
Хутір Микільський: вулиця Мічуріна — будинки №№ 2, 4, 5, 6, 7, 8;

провулок Лісний — будинки №№ 1, 2, З, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
Хутір Редьки — будинки №№ 1, 1!а, 2, 22!а, 3, 3!а, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживання від 05.03.07
на території діяльності органу самоорганізації населення "Комітет мікро!
району "Селище Водогін, хутори Микільський та Редьки” мешкає на за!
конних підставах (зареєстровано за місцем проживання) 1456 жителів, у
тому числі 1226 жителів, які мають право голосу станом на 05.03.07.

3. Основними напрямками діяльності органу самоорганізації населен!
ня "Комітет мікрорайону "Селище Водогін, хутори Микільський та Редь!
ки” в Оболонському районі м. Києва є:

3.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого
значення у межах Конституції і законів України.

3.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб
жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

3.3. Участь у реалізації соціально!економічного, культурного розвитку
території діяльності органу самоорганізації населення, інших місцевих
програм.

4. Надати органу самоорганізації населення "Комітет мікрорайону "Се!
лище Водогін, хутори Микільський та Редьки” у межах території його ді!
яльності такі власні повноваження:

4.1. Представляти разом з депутатами Київради інтереси жителів у Ки!
ївраді, місцевих органах виконавчої влади.

4.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації ак!
тів Президента України та органів виконавчої влади, рішень Київради, міс!
цевих органів виконавчої влади, розпоряджень Київського міського голо!
ви, рішень, прийнятих місцевими референдумами.

4.3. Організовувати на добровільних засадах участь населення у захо!
дах щодо охорони навколишнього природного середовища, проведенні
робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані прибу!
динкових територій, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат
дитячої творчості, клубів за інтересами тощо.

4.4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у захо!
дах щодо ремонту приміщень загального користування із дотриманням
встановленого законодавством порядку проведення таких робіт.

4.5. Здійснювати контроль за якістю надання громадянам, які мешка!
ють у житлових будинках на території діяльності органу самоорганізації

населення, житлово!комунальних послуг та за якістю проведених у зазна!
чених житлових будинках ремонтних робіт.

4.6. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам,
сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпе!
ченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям!сиро!
там та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції
з них питань до Київради.

4.7. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійс!
ненні ними протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням
правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського кон!
тролю за додержанням вимог пожежної безпеки.

4.8. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у
забезпеченні охорони громадського порядку.

4.9. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян.
4.10. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які

мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення.
4.11. Сприяти депутатам Київради в організації зустрічей з виборця!

ми, прийому громадян і проведенні іншої роботи з мешканцями.
4.12. Інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації на!

селення, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливі!
ших питань.

5. Орган самоорганізації населення "Комітет мікрорайону "Селище Во!
догін, хутори Микільський та Редьки” набуває власних повноважень після
його реєстрації у виконавчому органі Київради (Київській міській держав!
ній адміністрації) в порядку, встановленому статтею 13 Закону України
“Про органи самоорганізації населення”, та з дня його державної реєс!
трації в порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстра!
цію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”.

6. Органу самоорганізації населення "Комітет мікрорайону "Селище
Водогін, хутори Микільський та Редьки” в місячний термін після держав!
ної реєстрації направити до секретаріату Київради копії таких реєстрацій!
них документів: положення про орган самоорганізації населення, свідоц!
тва про реєстрацію у виконавчому органі Київради (Київській міській дер!
жавній адміністрації), свідоцтва про державну реєстрацію, довідки про
ідентифікаційний код (ЄДРПОУ), списку персонального складу членів ор!
гану самоорганізації населення.

7. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населен!
ня "Комітет мікрорайону "Селище Водогін, хутори Микільський та Редь!
ки” у межах своїх повноважень здійснюють Київська міська рада та вико!
навчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація).

8. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської місь!
кої ради “Хрещатик”.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі!
сію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжна!
родних зв’язків і на виконавчий орган Київради (Київську міську держав!
ну адміністрацію).

Київський міський голова  Л. Черновецький

Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення 
"Квартальний комітет "Лиса Гора” в Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 374/6590 від 27 жовтня 2011 року
Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 3, 8, 9, 11,

13, 14, 16, 17, 24 Закону України "Про органи самоорганізації населення”, рішення Київради від 26.09.02 №10/170 "Про органи само�
організації населення в місті Києві”, враховуючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації населення від
14.02.11 № 29/233�КО�3536, протокол зборів жителів за місцем проживання від 28.05.10 та список учасників зборів жителів за міс�
цем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Дозволити створити орган самоорганізації населення та визначити йо!

го назву — "Квартальний комітет "Лиса Гора”.
2. Визначити, що орган самоорганізації населення "Квартальний комітет

"Лиса Гора” в Голосіївському районі м. Києва діє в межах території таких бу!
динків:

вулиця Столєтова — будинки №№ 28, 33, 34, 37, 38, 41, 43, 47, 49, 55;
провулок Грабовського — будинки №№ 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14;
провулок Столєтова — будинки №№ 2/9, 3/9, 4/7, 5/8, 7/1, 7!а, 8, 8!а, 9/2,

10, 11,12;
провулок Стратегічний — будинки №№ 4!а, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

19, 20, 22, 23.
Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживання від 28.05.10 на

території діяльності органу самоорганізації населення "Квартальний комітет
"Лиса Гора” мешкає на законних підставах (зареєстровано за місцем прожи!
вання) 138 осіб, у тому числі 118 жителів, які мають право голосу станом на
28.05.10.

3. Основними напрямками діяльності органу самоорганізації населення
"Квартальний комітет "Лиса Гора” в Голосіївському районі м. Києва є:

3.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого зна!
чення у межах Конституції і законів України.

3.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жи!
телів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

3.3. Участь у реалізації програм соціально!економічного та культурного
розвитку на території діяльності органу самоорганізації населення, інших міс!
цевих програм.

4. Надати органу самоорганізації населення "Квартальний комітет "Лиса
Гора” у межах території його діяльності такі власні повноваження:

4.1. Представляти разом з депутатами Київради інтереси жителів у Київ!
раді, місцевих органах виконавчої влади.

4.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів
Президента України та органів виконавчої влади, рішень Київради, розпоря!
джень Київського міського голови, місцевих органів виконавчої влади, рі!
шень, прийнятих місцевими референдумами.

4.3. Організовувати на добровільних засадах участь населення у заходах
щодо охорони навколишнього природного середовища, проведенні робіт з
благоустрою, озеленення та утримання в належному стані прибудинкових те!
риторій, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої твор!
чості, клубів за інтересами тощо.

4.4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у заходах
щодо ремонту приміщень загального користування із дотриманням встанов!
леного законодавством порядку проведення таких робіт.

4.5. Здійснювати контроль за якістю надання громадянам, які мешкають у
житлових будинках на території діяльності органу самоорганізації населення,
житлово!комунальних послуг.

4.6. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям
загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та
багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям!сиротам та дітям.
позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до
Київради.

4.7. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійснен!
ні ними протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил
пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за до!
держанням вимог пожежної безпеки.

4.8. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у за!
безпеченні охорони громадського порядку.

4.9. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян.
4.10. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які меш!

кають у межах території діяльності органу самоорганізації населення.
4.11. Сприяти депутатам Київради в організації зустрічей з виборцями

прийому громадян і проведенні іншої роботи з мешканцями. 
4.12. Інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації населен!

ня, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.
5. Орган самоорганізації населення "Квартальний комітет "Лиса Гора” на!

буває власних повноважень після його реєстрації у виконавчому органі Київ!
ради (Київській міській державній адміністрації) в порядку, встановленому
статтею 13 Закону України “Про органи самоорганізації населення”, та з дня
його державної реєстрації в порядку, встановленому Законом України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”.

6. Органу самоорганізації населення "Квартальний комітет "Лиса Гора”
в місячний термін після державної реєстрації направити до секретаріату
Київради копії таких реєстраційних документів: положення про орган са!
моорганізації населення, свідоцтва про реєстрацію у виконавчому органі
Київради (Київській міській державній адміністрації), свідоцтва про дер!
жавну реєстрацію, довідки про ідентифікаційний код (ЄДРПОУ), списку
персонального складу членів органу самоорганізації населення.

7. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населен!
ня "Квартальний комітет "Лиса Гора” у межах своїх повноважень здійсню!
ють Київська міська рада та виконавчий орган Київради (Київська міська
державна адміністрація).

8. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської місь!
кої ради “Хрещатик”.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти па постійну комі!
сію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжна!
родних зв’язків та інформаційної політики і на виконавчий орган Київради
(Київську міську державну адміністрацію).

Київський міський голова  Л. Черновецький
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 13 грудня 2011 року
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Про призначення стипендії Київського міського голови студентам міста
Розпорядження № 233 від 2 грудня 2011 року

На виконання підпункту 4.2 пункту 2.4 розділу 2 Загальноміської комплексної програми “Сім’я, діти, молодь міста Києва. 2009�
2011”, затвердженої рішенням Київської міської ради від 19.02.2009 № 58/1113, розпорядження Київського міського голови від
12.11.2002 № 331 “Про стипендію Київського міського голови студентам міста” (із змінами та доповненнями) та з метою матеріаль�
ного заохочення студентів вищих навчальних закладів міста Києва до успішного навчання, в межах функцій органу місцевого са�
моврядування:

1. Призначити 150 стипендій Київського міського голови студентам вищих
навчальних закладів міста Києва І — IV рівнів акредитації в розмірі 300 (три!
ста) гривень на місяць, починаючи з вересня 2011 року по серпень 2012 ро!
ку згідно з додатком.

2. Головному управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчо!
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра!
ції) профінансувати видатки на виплату стипендій Київського міського го!
лови студентам міста в межах бюджетних призначень на відповідні цілі
Головного управління на 2011—2012 роки.

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

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ!
ника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М.

Голова  Л. Черновецький

Про призначення премії Київського міського голови студентам міста
Розпорядження № 234 від 2 грудня 2011 року

На виконання підпункту 4.2 пункту 2.4 розділу 2 Загальноміської комплексної програми “Сім’я, діти, молодь міста Києва. 2009�
2011”, затвердженої рішенням Київської міської ради від 19.02.2009 № 58/1113, розпорядження Київського міського голови від
12.11.2002 № 330 “Про премію Київського міського голови студентам міста” (із змінами та доповненнями) та з метою матеріально�
го заохочення студентів вищих навчальних закладів міста Києва до успішного навчання:

1. Призначити 60 премій Київського міського голови студентам вищих
навчальних закладів міста Києва І — IV рівнів акредитації в розмірі 1275
(тисяча двісті сімдесят п’ять) гривень згідно з додатком.

2. Головному управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчо!
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра!
ції) профінансувати видатки на виплату премій Київського міського голо!
ви студентам міста в межах бюджетних призначень на відповідні цілі Го!
ловного управління на 2011 рік.

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

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти па заступ!
ника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М.

Голова Л. Черновецький

Про відзначення Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС в місті Києві
Розпорядження № 2244 від 30 листопада 2011 року

На виконання Указу Президента України від 10.11.2006 № 945/2006 "Про День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС” та з метою відзначення цього дня в місті Києві, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити План заходів по відзначенню в місті Києві 14 грудня
2011 року Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорно!
бильській АЕС, що додається.

2. Затвердити Склад організаційного комітету з підготовки та прове!
дення заходів по відзначенню 14 грудня 2011 року Дня вшанування учас!
ників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, що додається.

3. Районним в місті Києві державним адміністраціям розробити плани
відповідних заходів по відзначенню 14 грудня 2011 року Дня вшанування

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в районах міс!
та.

4. Управлінню преси та інформації забезпечити висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження,

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ!
ника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М.

Виконуючий обов’язки голови  О. Мазурчак

Затверджено
розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної

адміністрації)
від 30 листопада 2011 року № 2244

ПЛАН 
заходів по відзначенню в місті Києві 14 грудня 2011 року Дня вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
п/п Заходи Термін і місце проведення Відповідальні   за  виконання   та учасники

заходу

1. Проведення зібрання громадськості,
нагородження учасників ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи
відзнаками Київського міського голови,
Міністерства соціальної політики України,
вручення повідомлень на отримання
квартир в Колонній залі Київської міської
державної адміністрації

12 грудня 2011р. 14.00 год.,
Колонна зала, вул.
Хрещатик,36

Управління кадрової роботи і нагород; Головне
управління праці та соціального захисту
населення; Головне управління з питань
надзвичайних ситуацій; Головне управління
житлового забезпечення; Управління преси та
інформації; КП"Кобза" (за згодою)

2. Проведення благоустрою територій біля
меморіальних комплексів та пам'ятників,
які вшановують подвиг учасників ліквідації
аварії на Чорнобильській АЕС,

До 14 грудня 2011 року Районні в місті Києві державні адміністрації

3. Покладання квітів до Меморіального
кургана героїв Чорнобиля   на   території
церкви   Св.   Архангела Михаїла УПЦ МП
та пам'ятного знака "Воїнам Чорнобиля"

14 грудня 2011 року 
просп. Миру, 16

Управління організаційної роботи; Головне
управління    праці    та соціального захисту
населення; Управління преси та інформації;
Головне управління МВС України в м. Києві (за
згодою); Військова комендатура міста Києва (за
згодою); Дніпровська   районна   в   місті Києві
державна адміністрація

4. Проведення    мітингу'реквієму    біля
пам'ятника "Жертвам Чорнобильської
катастрофи"

14 грудня 2011 року 
перехрестя просп.Перемоги 
та вул .Чорнобильської

Святошинська  районна  в  місті Києві державна
адміністрація; Спілка інвалідів Чорнобиля
Святошинського району міста Києва (за
згодою); Головне управління праці та
соціального захисту населення; Головне
управління охорони здоров'я; Управління преси
та інформації

5. Покладання квітів до пам'ятного знака
"Героям Чорнобиля" на території
Меморіального комплексу Героям
Чорнобиля у Деснянському районі

14 грудня 2011 року 12'00 год. Деснянська районна в місті Києві державна
адміністрація; Координаційна рада
чорнобильських громадських організацій
Деснянського району міста Києва (за згодою);
Головне управління праці та соціального захисту
населення

6. Проведення "Ритуалу пам'яті" з
покладанням вінків та квітів до пам'ятних
місць у Шевченківському районі: 
' "Коло Пам'яті" '"Курган могила"

14 грудня 2011 року Шевченківська районна в місті Києві державна
адміністрація; Головне управління праці та
соціального захисту населення

7. Покладання квітів до меморіальних
комплексів та пам'ятників, які вшановують
подвиг учасників ліквідації аварії на
Чорнобильській АЕС

14 грудня 2011 року Районні в місті Києві державні адміністрації

8. Внесення на розгляд Президентові України
пропозицій щодо відзначення
державними нагородами та пропозицій
Міністерству соціальної політики України
щодо відзначення відомчими нагородами
учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС

4 квартал 2011 року Районні в місті Києві державні адміністрації;
Головне управління праці та соціального захисту
населення; Управління кадрової роботи і
нагород

9. Вирішення питання надання житла
учасникам ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС категорії 1

4 квартал 2011 року Районні в місті Києві державні адміністрації;
Головне   управління   з   питань надзвичайних
ситуацій; Головне управління житлового
забезпечення

10. Проведення в загальноосвітніх школах
зустрічей з учасниками ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС,
відвідування школярами Національного
музею "Чорнобиль"

Грудень 2011 р. Головне управління освіти і науки; Районні в
місті Києві державні адміністрації; Громадські
організації міста Києва (за згодою)

11. Висвітлення проведення заходів,
пов'язаних із відзначенням Дня
вшанування учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС, в засобах
масової Інформації

12'14 грудня 2011 року Управління преси та інформації; Районні в місті
Києві державні адміністрації

12 Проведення заходів із вшанування
учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС в районах м. Києва
відповідно до затверджених Планів
заходів 

Грудень 2011 року Районні в місті Києві державні адміністрації 

Заступник голови � керівник апарату  

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 30 листопада 2011 року № 2244

СКЛАД 
організаційного комітету з підготовки та проведення заходів по відзначенню 14 грудня 2011

року Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

Новохатько Леонід Михайлович — заступник голови Київської міської
державної адміністрації, голова організаційного комітету

Костюренко Тетяна Миколаївна — начальник Головного управління
праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), заступник голови
організаційного комітету

Антонов Василь Іванович — голова Оболонської районної в м. Києві
державної адміністрації

Вітковський Сергій Іванович — голова Дарницької районної в м. Києві
державної адміністрації

Дублян Олександр Володимирович — начальник Центрального управ!
ління Військової служби правопорядку по м. Києву та Київській області —
Військовий комендант м. Києва (за згодою)

Жеребнюк Віктор Миколайович — голова Деснянської районної в м. Ки!
єві державної адміністрації

Збітнева Оксана Іванівна — начальник управління преси та інформації
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Зімін Сергій Георгійович — голова Шевченківської районної в м. Києві
державної адміністрації

Зоріна Світлана Іванівна — начальник Головного управління культури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Кобчик Володимир Петрович — голова Товариства ветеранів та інвалі!
дів ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС (за згодою)

Конопкін Микола Миколайович — член правління Громадської організа!
ції “Прип’ять!Нова” (за згодою)

Красильников Сергій Петрович — голова Спілки інвалідів Чорнобиля
Святошинського району (за згодою)

Матвієнко Петро Миколайович — голова Подільської районної в м. Ки!
єві державної адміністрації

Мохорєв Віталій Андрійович — начальник Головного управління охоро!
ни здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Незнал Олександр Григорович — голова Голосіївської районної в м. Ки!
єві державної адміністрації

Падалка Віктор Михайлович — перший заступник начальника Головно!
го фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (Ки!
ївської міської державної адміністрації)

Пшеничний Віталій Никифорович — начальник Головного управління з
питань надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Рюмшин Сергій Миколайович — голова Святошинської районної в м.
Києві державної адміністрації

Середницька Ірина Василівна — начальник відділу соціального захисту
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Голов!
ного управління праці та соціального захисту населення виконавчого ор!
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Сидоров Іван Петрович — голова Солом’янської районної в м. Києві
державної адміністрації

Ситник Роман Васильович — начальник управління організаційної ро!
боти апарату

Стекленьова Тетяна Анатоліївна — заступник керівника апарату вико!
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі!
ністрації) — начальник управління кадрової роботи і нагород

Сущенко Сергій Миколайович — голова Печерської районної в м. Києві
державної адміністрації

Толстіков Микола Петрович — директор Територіального центру соці!
ального обслуговування пенсіонерів м. Києва

Чуба Володимир Григорович — В. о. голови Київської міської організа!
ції Всеукраїнської громадської організації інваліди “Союз Чорнобиль Укра!
їни” (за згодою)

Шевчук Олександр Семенович — голова Дніпровської районної в м. Ки!
єві державної адміністрації

Заступник голови�керівник апарату

Про організацію профілактичних заходів 
щодо захисту населення м. Києва від захворювань на грип 

та інші гострі респіраторні захворювання
Розпорядження № 2160 від 22 листопада 2011 року

Відповідно до законів України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення”, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 09.02.1998 № 30 “Про заходи щодо профілактики і бо�
ротьби з грипом та гострими респіраторними інфекціями в Україні”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.03.2006
№ 118�р “Про затвердження плану заходів щодо боротьби з грипом серед населення та запобігання виникненню його пандемії”,
постанови головного державного санітарного лікаря України від 23.09.11р. № 14 “Про забезпеченню заходів щодо профілактики
грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в епідсезон 2011�2012 років”, з метою запобігання епідемічних ускладнень та за�
хисту населення м. Києва від захворювань на грип:

1. Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого органу Київ!
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1.1. Забезпечити готовність лікувально!профілактичних закладів до
підйому захворюваності на грип та ГРВІ, особливу увагу звернути на під!
готовку госпітальних баз, наявність необхідного запасу противірусних
препаратів, засобів індивідуального захисту, дезінфекційних та антисеп!
тичних засобів, спеціальної медичної апаратури, тест!систем, укомплек!
тування бригад для надання консультативної та медичної допомоги.

1.2. Організувати та провести навчання медичних працівників з пи!
тань клініки, діагностики, лікування та профілактики грипу та інших гос!
трих респіраторних захворювань. 

1.3. Забезпечити в передепідемічний період 2011!2012 років органі!
зацію та проведення щеплень проти грипу незахищеним групам насе!
лення (діти та персонал дитячих будинків та притулків для неповнолітніх,
шкіл!інтернатів для сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, літніх
людей, що проживають в будинках для осіб похилого віку, інтернатах, та
персоналу цих закладів) за рахунок асигнувань, передбачених у бюджеті
міста Києва на 2011 рік на виконання міської Міжгалузевої комплексної
програми “Здоров’я киян” на 2003!2011 роки, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 28.11.2002 № 132/292.

1.4. На період можливого інтенсивного підйому захворюваності на
грип та інші гострі респіраторні захворювання передбачити залучення до!
даткового медичного персоналу для своєчасного надання медичної допо!
моги населенню.

1.5. Передбачити виділення додаткової кількості ліжок для госпіталіза!
ції хворих та оперативне їх розгортання при загостренні епідемічної ситу!
ації.

1.6. Забезпечити організацію забору матеріалу від хворих на грип та
ГРВІ згідно з нормативними документами з питань профілактики сезон!
ного і пандемічного грипу.

2. Комунальному підприємству “Фармація” забезпечити аптечну мере!
жу достатньою кількістю лікувальних і вітамінних препаратів, засобів не!
специфічної профілактики грипу і гострих респіраторних захворювань, а
також засобів індивідуального захисту (маски, гумові рукавички тощо) та
безперебійну їх реалізацію.

3. Київській міській санітарно!епідеміологічній станції:

3.1. Забезпечити моніторинг за захворюваністю населення міста на
грип та інші гострі респіраторні захворювання.

3.2. При ускладненні епідемічної ситуації з грипу та ГРВІ негайно вихо!
дити з клопотанням щодо припинення навчального процесу в школах та
введення обмежувальних заходів в інших навчальних закладах міста.

3.3. Забезпечити вірусологічний моніторинг за циркуляцією вірусів
грипу серед хворих на ГРВІ та грип.

3.4. Забезпечити роботу щодо розгортання мережі кабінетів для про!
ведення щеплень проти грипу у лікувально!профілактичних установах
міста.

3.5. Своєчасно інформувати населення міста через засоби масової ін!
формації про стан захворюваності на грип та інші гострі респіраторні за!
хворювання і необхідні профілактичні заходи.

4. Районним в місті Києві державним адміністраціям:
4.1. Зобов’язати керівників відповідних служб, підприємств, установ та

організацій незалежно від форми власності здійснювати роботу з профі!
лактики грипу та інших гострих респіраторних захворювань у відповідних
органах та установах, забезпечити проведення комплексу робіт для під!
тримання необхідного температурного режиму в дитячих, освітніх, ліку!
вально!профілактичних установах, житлових приміщеннях, у транспорті
тощо.

4.2. Забезпечити придбання вітамінних та імуностимулюючих препа!
ратів для дітей, що відвідують дошкільні заклади освіти, в межах асигну!
вань, передбачених у бюджеті районів на 2011!2012 рр. по галузі “Осві!
та”.

5. Управлінню преси та інформації забезпечити інформування насе!
лення щодо епідемічної ситуації в місті, особистої та суспільної профілак!
тики грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій через засо!
би масової інформації.

6. Першому заступнику голови Київської міської державної адміністра!
ції О. В. Мазурчаку забезпечити висвітлення у засобах масової інформа!
ції змісту цього розпорядження.

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

Виконуючий обов’язки голови О. Мазурчак

Про тимчасове часткове обмеження руху усіх видів транспорту на перетині
бульвару Дружби Народів та Наддніпрянського шосе у Печерському районі

Розпорядження № 1732 від 20 вересня 2011 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про авто�

мобільні дороги”, “Про дорожній рух”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 17.03.2011 № 374 “Про реконструкцію транспортної розв’язки на перетині бульвару Дружби Народів та Наддніп�
рянського шосе у Печерському районі”, з метою виконання будівельно�монтажних робіт по спорудженню інженерних споруд
транспортної розв’язки та прокладанню інженерних мереж при реконструкції транспортної розв’язки на перетині бульвару Друж�
би Народів та Наддніпрянського шосе у Печерському районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Дозволити комунальному підприємству “Дирекція будівництва шля!
хово!транспортних споруд м. Києва” комунальної корпорації “Київавто!
дор” як замовнику будівництва транспортної розв’язки на перетині буль!
вару Дружби Народів та Наддніпрянського шосе у Печерському районі:

1.1. Тимчасово частково обмежити рух усіх видів транспорту на пере!
тині бульвару Дружби Народів та Наддніпрянського шосе, починаючи з
22.09.2011, на час виконання будівельно!монтажних робіт, згідно зі схе!
мами організації дорожнього руху на період виконання робіт.

1.2. Схему організації дорожнього руху на період виконання робіт по!
годити з Управлінням Державтоінспекції ГУ МВС України в м. Києві у вста!
новленому порядку.

3. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого органу Ки!
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комуналь!
ному підприємству “Київпастранс” тимчасово з 22.09.2011 на час вико!
нання будівельно!монтажних робіт з будівництва транспортної розв’язки
на перетині бульвару Дружби Народів та Наддніпрянського шосе:

3.1. Організувати перевезення пасажирів:
— тролейбусним маршрутом № 43к “Кібцентр” — Станція метро “Ли!

бідська”;
— автобусним маршрутом в звичайному режимі руху № 43тр “вул. Со!

сюри — Станція метро “Либідська” за маршрутом: вул. Сосюри — просп.
Возз’єднання — бульв. Дружби Народів — вул. Червоноармійська (у зво!
ротному напрямку вул. Горького) — Станція метро “Либідська”.

3.2. Закрити рух тролейбусів маршруту № 43 “Кібцентр — вул. Сосюри”;
4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно

з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про передачу основних засобів комунальної власності територіальної 
громади міста Києва

Розпорядження № 1659 від 14 вересня 2011 року
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Господарського кодексу України, рішення Київської

міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 “Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва”, враховуючи
звернення комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків “Житлоінвестбуд — УКБ” від 01.07.2011 року
№ 114/4424, з метою раціонального використання основних засобів територіальної громади м. Києва та в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. Закріпити на праві господарського відання за комунальним підпри!
ємством з питань будівництва житлових будинків “Житлоінвестбуд!УКБ”
нежилі будинки № 34 площею 390,5 кв. м та № 36 площею 116,5 кв. м на
вул. Львівській, які належать до комунальної власності територіальної
громади м. Києва.

2. Комунальному підприємству “Київжитлоспецексплуатація” в уста!
новленому порядку здійснити передачу основних засобів згідно з пунктом
1 цього розпорядження.

3. Позиції 8.12, 8.13 розділу “8. Святошинський район” додатка 11 до
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради ( Київської

міської державної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 ( в редакції роз!
порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 29.07.2011 № 1339) виключити.

4. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пузано!
ву О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформа!
ції змісту цього розпорядження

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

Голова  О. Попов
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Мистецтво та зброя: екскурс 
в історію 
В столиці відкрився Великий Антикварний Салон
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Мин ло о тижня в “Мистець ом Ар-
сеналі” презент вали чер овий мас-
штабний прое т — Вели ий Анти ва-
рний Салон. На ньом шан вальни и
старовини мож ть побачити історич-
ні раритети з різних алерей і при-
ватних оле цій, а та ож твори зна-
ово о х дожни а XX сторіччя Ві то-
ра Зарець о о та ні альн е спози-
цію старовинної зброї ХVІ-ХVІІІ ст.
“Арсенал в Арсеналі”, привезен до
Києва зі Львова.

Великий Антикварний Салон проходить вже

вчетверте і вдруге — у стінах “Мистецького Арсе�

налу”. Традиційна його частина — зібрання речей

минулих століть, з понад 10 галерей та окремих

колекцій. Це картини, ікони, статуетки, меблі,

годинники і навіть касовий апарат — речі, які до�

зволяють здійснити подорож у минуле. “Наш за�

хід покликаний дивувати людей, сподіваємося,

цього року він привабить багато поціновувачів

мистецтва,— розповідає директор “Мистецького

Арсеналу” Наталя Заболотна.— Зокрема, ми про�

довжуємо практику “музей�гість”, і в рамках ви�

ставки можна побачити експонати Львівського

історичного музею, який має унікальну колекцію

зброї, та Львівської національної галереї мис�

тецтв”. До проекту “Арсенал в Арсеналі” увійшли

батальний живопис та справжня зброя України та

Європи: рушниці та пістолети, аркебузи та арба�

лети, мечі, шаблі, шпаги та справжня гордість му�

зею — обладунки “крилатих гусарів”, легенди

військової історії Речі Посполитої. “Для експози�

ції ми намагалися підібрати зброю через призму

мистецтва, показати, як вдосконалювалася робо�

та майстрів, як вони прикрашали зброю”,— гово�

рить директор Львівського історичного музею

Борис Чайковський. Для тих, хто цікавиться

зброєю, є ще один сюрприз — зразки коротко�

клинкової холодної зброї Індії (катари, ханджари,

чілануми тощо) з приватної колекції Олександра

Фельдмана.

В рамках Великого антикварного салону пред�

ставлений і цікавий мистецький проект. Це твори

знакового українського митця Віктора Зарецько�

го, які збирали по 14 музеям та понад 20 приват�

ним колекціям.

В час радянської доби дисиденту Зарецькому

вдалося створити власний стиль “метафоричних

видінь”. Незважаючи на трагічне життя — репре�

сії та смерть дружини і батька, картини Зарецько�

го просякнуті світлом та красою. “Він був справж�

ньою душею українського народу, після трагедії

рятував себе мистецтвом: красивими пейзажами,

жінками, з яких малював королев та цариць”,—

пригадує подруга митця Раїса Недашківська, пор�

трет якої у виконанні Зарецького також є на ви�

ставці. Окрім чудових пейзажів та жінок, в рамках

експозиції можна побачити і інші твори Зарець�

кого — автопортрети та портрети друзів, картини

на сільську та міську тематику, де митець змальо�

вував шахтарів, доярок, художників та працівни�

ків колгоспу. Багато з зібраних робіт Зарецького

представлені широкій громадськості вперше.

Великий Антикварний Салон триває до 18

грудня за адресою: вул. Лаврська, 12. А на вихід�

них запрошує допитливих на майстер�класи —

“Віктор Зарецький та Густав Клімт: діалог митців

крізь простір і час” (субота) та “Секрети старо�

винної зброї ХV�ХVІІІ ст.” (неділя)

Сатиричний спектакль для дорослих
В Театрі оперети — гастролі “Торговців гуми”
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Сьо одні в Київсь ом те-
атрі оперети представля-
ють відверт , смішн і од-
ночасно с мн омедію
“Тор овці мою” (“Втра-
чені в зір ах”) — ращий
твір Ханоха Левіна, по-
ставлений в ба атьох теат-
рах світ . У п’єсі рають
відомі мос овсь і а то-
ри — Тетяна Васильєва,
Єфім Шифрін і Іван А а-
пов.

Ізраїльський драматург Ханох Ле�

він ще за життя був визнаний класи�

ком. Відомий своїми соціальними

п’єсами, він завжди відверто і прос�

то писав про те, про що зазвичай не

сміють говорити вголос. Його нази�

вають ізраїльським Хармсом, полі�

тичним сатириком�скандалістом.

П’єси Левіна з успіхом ставлять як

державні репертуарні, так і експери�

ментальні театри, адже за саркас�

тичною і деколи цинічною мовою

його творів приховується бажання

торкнутися важливих для будь�якої

людини питань.

У “Торговцях гуми” герої п’єси

заклопотані тим, як влаштувати

своє щастя, вигідно розпорядив�

шись заощадженнями: в Шмуеля

Спроля (Іван Агапов) — це 10 тисяч

презервативів вищої австралійської

якості, які дісталися йому по спадку,

в Йоханана Цингербая (Єфім Шиф�

рін) — чек на 150 тисяч фунтів, у Бе�

ли Берло (Тетяна Васильєва) — своя

маленька аптека на околиці міста.

Лише гумор і іронія дозволяють по�

глянути на труднощі інакше. Слово

“презерватив” постійно звучить зі

сцени, кондоми є пружиною, яка

приводить в рух весь механізм п’єси.

За словами Тетяни Васильєвої, яка

зіграла головну героїню, ця виста�

ва — про те, чи уміємо ми закохува�

тися і любити, приймати і віддава�

ти...

Спектакль “Торговці гумою”,

який глядачі зможуть побачити 13

грудня в залі Київського театру опе�

рети, поставив Віктор Шаміров, ре�

жисер касових антрепризних спек�

таклів Москви “Ladies Night” і “Гра

в правду”. За день до київської

прем’єри, виставу “Торговці гумою”

показували в Одеській музкомедії

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