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Про затвердження змін до складу Конкурсної комісії 

з проведення конкурсного відбору потенційних виконавців робіт 
із впровадження системи “Картка киянина”

Розпорядження № 2040 від 7 листопада 2011 року
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи статтю 22 Закону України “Про громадські

організації”, рішення Київської міської ради від 17.02.2011 № 19/5406 “Про затвердження міської цільової програми “Турбота. На�
зустріч киянам” на 2011 — 2015 роки, у зв’язку зі змінами у персональному складі Конкурсної комісії з проведення конкурсного від�
бору потенційних виконавців робіт із впровадження системи “Картка киянина”, затвердженому розпорядженням виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.06.2011 № 981 (в редакції розпорядження виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.09.2011 № 1671), в межах функцій органу міс�
цевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до складу Конкурсної комісії з проведення кон�
курсного відбору потенційних виконавців робіт із впровадження системи
“Картка киянина”, затвердженого розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
15.06.2011 № 981 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
14.09.2011 № 1671), а саме:

1.1. Ввести до складу Конкурсної комісії Бенцлер Юлію Вікторівну —
виконавчого директора Федерації роботодавців міста Києва (за згодою);

1.2. Ввести до складу Конкурсної комісії Гутіка Івана Петровича — за�
ступника голови Об’єднаного комітету профспілки Київради та Київської
міськдержадміністрації (за згодою);

1.3. Ввести до складу Конкурсної комісії Маркуся Олексія Вікторовича —
виконавчого директора Київської міської асоціації роботодавців (за згодою);

1.4. Ввести до складу Конкурсної комісії Мелащенка Андрія Олегови�
ча — кандидата фізико�математичних наук, наукового співробітника Інсти�
туту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України (за згодою);

1.5. Ввести до складу Конкурсної комісії Перевозчикову Ольгу Леоні�
дівну — члена�кореспондента НАН України, доктора фізико�математичних
наук, професора, завідувача відділу Інституту кібернетики Ім. В. М. Глуш�
кова НАН України (за згодою);

1.6. Ввести до складу Конкурсної комісії Прядко Ларису Валентинів�
ну — заступника голови Київської міської ради профспілок (за згодою).

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

Голова О. Попов

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

від 07.07.2011 № 1193
Розпорядження № 2092 від 11 листопада 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 2 статті 9 Закону України “Про порядок прове�
дення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві”, в межах функ�
цій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до Плану заходів щодо реалізації пілотного проекту по реорганізації акушерсько�гінекологічної служби міста Києва, затвердже�
ного розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.07.2011 № 1193 “Про впроваджен�
ня пілотного проекту по реорганізації акушерсько�гінекологічної служби міста Києва”, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти па заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо�
в’язків.

Голова О. Попов

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

від 11 листопада 2011року № 2092

Зміни до Плану заходів щодо реалізації пілотного проекту по реорганізації 
акушерсько�гінекологічної служби міста Києва

Доповнити план заходів позицією 11 такого змісту:

Заступник голови — 
керівник апарату

N
п/п

Назва заходу Виконавці Термін
виконання

11. У встановленому законодавством порядку забезпечити передачу штатних посад жі�
ночих консультацій Центральної районної поліклініки Солом’янського району м. Ки�
єва до Київського міського пологового будинку № 5 у кількості штатних одиниць:
лікарі – 10,0;
фахівці з базовою та неповною вищою освітою — 12,5;
молодший медичний персонал — 4,0; 
інші – 1,0 
та поліклініки № 1 Солом’янського району м. Києва до Київського міського полого�
вого будинку № 5 у кількості штатних одиниць:
лікарі – 15,25;
фахівці з базовою та неповною вищою освітою — 19,5;

молодший медичний персонал — 4,0;
інші – 2,0

Солом’янська РДА,
ГУОЗ КМДА

01.12.2011
року

Про затвердження проекту “Комплексна реконструкція лінії швидкісного
трамваювід вулиці Старовокзальної до Великої Кільцевої дороги в систему

легкого рейкового транспорту (ЛРТ). VIII черга будівництва. 
Станція “Площа Перемоги”

Розпорядження № 2103 від 11 листопада 2011 року
Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто — герой Київ”, постанови Кабінету Міністрів

України від 11.05.2011 № 560 “Про порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визначення такими,
що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

І. Затвердити проект “Комплексна реконструкція лінії швидкісного трамваю від вулиці Старовокзальної до Великої Кільцевої дороги в систему лег�
кого рейкового транспорту (ЛРТ). VIII черга будівництва. Станція “Площа Перемоги”, рекомендований до затвердження Державним підприємством
“Спеціалізована державна експертна організація — Центральна служба Української державної будівельної експертизи” згідно з позитивним експертним
звітом від 19.08.2011 р. № 00�0985�11/ПБ (00�0189�11/ПБ), з такими техніко — економічними показниками:

Показники Од. виміру Величина

Характер будівництва Реконструкція

Площа забудови м2 372,3

Загальна площа (приміщення станції та технічні приміщення) 

Розрахункова площа

м2

м
2

250,13 

132,01

Будівельний об'єм 

Поверховість

м3

пов.

3392,2 

2

Кількість платформ шт. 2

Робоча довжина кожної платформи м 60,0

Загальна площа платформ м2 4440,0

Площа озеленення м2 420,6

Кількість наземних пішохідних переходів шт. 1

Кількість пристроїв для підняття осіб з обмеженими можливостями руху шт. 3

Кошторисна вартість будівництва (реконструкції) в поточних цінах станом на 01.08.2011 р. тис. грн 13637,367

в тому числі:

�   будівельно�монтажні роботи тис. грн 9025,170

�   устаткування тис. грн 1473,399

�   пусконалагоджувальні роботи тис. грн 60,529

�   інші витрати тис. грн 3078,269

Тривалість нового будівництва (реконструкції) міс. 4

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ), що передбачені зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, здійснюється за�
мовником будівництва на підставі обґрунтованих документів та результатів їх детальної перевірки ДП “Укрдержбудекспертиза”.

3. При укладенні замовником договору підряду на реконструкцію об’єкта обов’язково передбачити умови щодо надання підрядником гарантії якос�
ті виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації об’єкта.

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма�
сової інформації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо�
в’язків.

Голова О. Попов

Про виконання робіт з модернізації систем освітлення учбових класів 
загальноосвітніх навчальних закладів

Розпорядження № 2122 від 16 листопада 2011 року
Відповідно до підпункту 2 пункту "а" статті 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядження виконав�

чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації”) від 31.01.2011 № 117 “Про Програму соціально�еко�
номічного розвитку міста Києва на 2011 рік” (із змінами та доповненнями) та в межах здійснення функцій органу місцевого само�
врядування:

1. Визначити замовником виконання робіт з розробки проектно�кош�
торисної документації та модернізації систем освітлення учбових класів
загальноосвітніх навчальних закладів згідно з переліком, що додається,
комунальне підприємство “Група впровадження проекту з енергозбере�
ження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва” виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(далі — КП “ГВП”).

2. КП”ГВП”:
2.1 Забезпечити виконання робіт з розробки проектно�кошторисної

документації та модернізації систем освітлення учбових класів загально�
освітніх навчальних закладів.

2.2. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�
конання будівельних робіт.

2.3. При укладанні замовником договору підряду на виконання робіт з
модернізації систем освітлення учбових класів загальноосвітніх навчаль�
них закладів обов’язково передбачати умови щодо надання підрядником
гарантій якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлу�
атації обладнання, встановленого в рамках виконання робіт з модерніза�
ції систем освітлення учбових класів загальноосвітніх навчальних закла�
дів.

3. Взяти до відома, що фінансування виконання робіт, зазначених у
пункті 1 цього розпорядження, буде здійснюватись відповідно до показ�
ників Програми соціально�економічного розвитку міста Києва на 2011 рік.

4. Головному управлінню енергетики, енергоефективності та енерго�
збереження подати до Головного управління економіки та інвестицій ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт, зазначених у
пункті 1 цього розпорядження, до проектів Програми соціально�економіч�
ного розвитку міста Києва на 2012 рік та наступні роки.

5. Взяти до відома, що все майно після завершення робіт, зазначених
у пункті 1 цього розпорядження, зараховується до комунальної власності
територіальної громади міста Києва.

6. Доручити Головному управлінню комунальної власності м. Києва ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) забезпечити у встановленому порядку списання демонтова�
ного майна та зарахування до комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва встановленого обладнання.

7. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма�
сової інформації змісту цього розпорядження.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на пер�
шого заступника голови Київської міської державної адміністрації Ма�
зурчака О. В.

Виконуючий обов’язки голови
О. Мазурчак

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 16 листопада 2011 року № 2122

Перелік
об’єктів для проведення робіт з розробки проектно�кошторисної документації 

та модернізації систем освітлення учбових класів загальноосвітніх навчальних закладів

Заступник голови — 
керівник апарату 

№
п/п Район Заклад Адреса

1 Голосіївський Загальноосвітній навчальний заклад №130 вул. В.Васильківська, 128

2 Дарницький Загальноосвітній навчальний заклад №113 вул. Вакуленчука, 50А

3 Деснянський Загальноосвітній навчальний заклад №119 вул. Закревського, 15Б

4 Дніпровський Суспільно�гуманітарна гімназія №176 просп. Гагаріна, 11           

5 Оболонський Загальноосвітній навчальний заклад №231 вул. Богатирська, 2Б

6 Печерський Загальноосвітній навчальний заклад №88 вул. Білокур Катерини, 3

7 Подільський Романо�германська гімназія №123 вул. Копилівська, 23

8 Святошинський Загальноосвітній навчальний заклад №253 вул. Жмеринська, 34

9 Солом'янський Загальноосвітній навчальний заклад №161 вул. Каблукова, 14

10 Шевченківський Загальноосвітній навчальний заклад №70 вул. Пугачова, 10

Про затвердження робочого проекту 
“Реконструкція існуючого пасажирського терміналу 

з привокзальною площею та паркінгом на 200 автомобілів 
Міжнародного аеропорту “Київ” (Жуляни)”

Розпорядження № 2124 від 16 листопада 2011 року
Відповідно до статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, Порядку затвердження проектів будівництва

і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560, в межах функцій місцево�
го органу виконавчої влади:

1. Затвердити робочий проект “Реконструкція існуючого пасажирського терміналу з привокзальною площею та паркінгом на 200 автомобілів Між�
народного аеропорту “Київ” (Жуляни)”, рекомендованого до затвердження Державним підприємством “Спеціалізована державна експертна організа�
ція — центральна служба української державної будівельної експертизи” (позитивний висновок комплексної державної експертизи від 30 вересня 2011
року № 00�0037�П/АБ ), з такими основними техніко�економічними показниками:

Показники Одиниці виміру Кількість

Характер будівництва реконструкція

Площа ділянки
В тому числі: в межах
проектування

га 255,7254 
3,39

Площа забудови м2 5440,0

Пропускна спроможність пас/год 320

Поверховість поверхів 1

Загальна площа м2 5391,0

Корисна площа м2 5209,8

Розрахункова площа м2 4532,6

Будівельний об'єм м3 33089,85

Загальна кількість машино�місць на автостоянках машино�місць 200

Тривалість будівництва місяців 19,5

Кошторисна вартість будівництва, в тому числі:
� будівельно�монтажні роботи; 
� устаткування;
� інші витрати

тис. грн 
тис. грн 
тис. грн 
тис. грн 

99039,03 
40491,887 
37502,169
21044,974

Річні потреби:
� електроенергія
� вода
� теплова енергія

тис. кВт год
тис. м3

ГКал

770,0
45,852 
776,87
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2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ), що передбачені зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, здійснюється за�
мовником будівництва на підставі обґрунтовуючих документів та результатів їх детальної перевірки у встановленому законодавством порядку.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації
змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо�
в’язків.

Виконуючий обов’язки голови О. Мазурчак

Про утворення Координаційної ради 
з питань сприяння розвитку 

кластерних об’єднань у місті Києві
Розпорядження № 2125 від 16 листопада 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою підвищення економічного потенціалу Києва,
збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможної на вітчизняних та світових ринках промислової продукції підприємства�
ми міста, завантаження та ефективного використання їх виробничих потужностей, впровадження у виробництво нових Інновацій�
них технологій, науково�технічних розробок, створення нових робочих місць та в межах функцій органу місцевого самоврядуван�
ня:

1. Утворити Координаційну раду з питань сприяння розвитку кластер�
них об’єднань у місті Києві виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) та затвердити її склад, що додає�
ться.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань сприяння
розвитку кластерних об’єднань у місті Києві виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), що додається.

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

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

Виконуючий обов’язки голови О. Мазурчак

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

від 16.11. 2011 № 2125

Склад
Координаційної ради з питань сприяння розвитку 

кластерних об’єднань у місті Києві 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Крамаренко 
Руслан Михайлович — заступник голови Київської міської державної адміністрації голова Координаційної ради;

Дудко 
Олександр Миколайович — начальник Головного управління промислової, науково�технічної та інноваційної політики, 

заступник голови Координаційної ради;

Ковалішина 
Наталія Порфирівна — заступник начальника Головного управління промислової, науково�технічної та інноваційної політики,

секретар Координаційної ради;

Антонюк 
Андрій Сергійович — заступник голови громадської ради виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) (за згодою);

Бондар 
Юрій Іванович — депутат Київської міської ради (за згодою);

Булгаков 
Юрій Костянтинович — депутат Київської міської ради (за згодою);

Галенко
Оксана Миколаївна — директор комунальної науково�дослідної установи “Науково�дослідний інститут 

соціально�економічного розвитку міста” (за згодою);
Довбань 
Ігор Миколайович — начальник Головного управління економіки та інвестицій;

Майко 
Віталій Іванович — віце�президент Союзу промисловців та підприємців України, 

Президент асоціації роботодавців в м. Києві (за згодою);
Осадчий 
Олександр Володимирович — голова ради директорів підприємств, установ та організацій м. Києва, 

генеральний директор ДП ВО “Київприлад” (за згодою);
Острик 
Віктор Дмитрович — генеральний директор ПАТ “Тодак” (за згодою);

Парфененко 
Дмитро Миколайович — начальник Головного управління комунальної власності м. Києва;

Патрушев 
Владислав Юрійович — перший заступник голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації;

Ненько 
Микола Якович — директор Інституту “Енергії та технології” (за згодою);

Поворозник 
Микола Юрійович — начальник Головного управління з питань регуляторної політики та підприємництва;

Репіх 
Володимир Михайлович — начальник Головного фінансового управління;

Соловйов В’ячеслав Павлович — заступник директора Центру дослідження науково�технічного потенціалу 
та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України (за згодою);

Ямчук 
Анатолій Владиславович — директор Українського інституту науково�технічної і економічної інформації (за згодою).

Заступник голови — 
керівник апарату

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

від 16 листопада 2011року № 2125

Положення
про Координаційну раду з питань сприяння розвитку 

кластерних об’єднань у місті Києві 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

1. Координаційна рада з питань сприяння розвитку кластерних об’єднань у місті Києві виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) (далі — Координаційна рада) є постійно діючим колегіальним консультативно�дорадчим органом виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який виконує функції аналізу проблем та підготовки пропозицій щодо за�
безпечення організації кластерних об’єднань у місті Києві.

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів Укра�
їни, розпорядженнями Київського міського голови, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації), а також цим Положенням.

3. Координаційну раду очолює голова, який за посадою є заступником голови Київської міської державної адміністрації.
4. Персональний склад Координаційної ради, до якого входять голова, заступник, секретар та інші члени, затверджується розпорядженням

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
5. Метою створення Координаційної ради є сприяння впровадженню у місті Києві кластерних об’єднань як впливового фактора підвищення

економічного потенціалу Києва, збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможної на вітчизняних та світових ринках промислової продук�
ції підприємствами міста, завантаження та ефективного використання їх виробничих потужностей, впровадження у виробництво нових іннова�
ційних технологій, науково�технічних розробок, створення нових робочих місць.

6. Основними завданнями Координаційної ради є:
сприяння організації узгодженої діяльності центральних органів виконавчої влади та структурних підрозділів виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо організації кластерних об’єднань у місті Києві шляхом подання виконавчому орга�
ну Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) пропозицій стосовно створення та розвитку кластерів та кластерних об’єд�
нань у місті Києві;

консультативна допомога з питань впровадження механізмів та інструментів реалізації взаємовідносин влади, підприємств, наукових та фі�
нансових установ, вітчизняних та закордонних інвесторів як організаційної основи розвитку кластерних об’єднань;

участь у підготовці пропозицій щодо включення окремих положень до нормативно�правових документів, що стосуються розвитку промисло�
вості міста з питань, що належать до компетенції Координаційної ради.

7. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань має право:
одержувати в установленому порядку від центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, необхідну для виконання
покладених на неї завдань;

утворювати у своєму складі постійні та тимчасові робочі групи відповідно до напрямів своєї роботи, затверджувати склади робочих груп по
організації роботи і відпрацюванню механізмів створення та розвитку окремих кластерів, залучати до участі у них працівників центральних орга�
нів виконавчої влади та структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підпри�
ємств, установ та організацій, у тому числі громадських, провідних вчених і фахівців (за згодою їх керівників), депутатів Київської міської ради
(за їх згодою), міжнародних експертів та консультантів (за їх згодою).

8. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться не рідше одного разу на квартал.
Рішення про проведення засідання приймає голова Координаційної ради, а у разі відсутності голови — заступник голови Координаційної ра�

ди.
Для участі у засіданні можуть запрошуватися представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, ус�

танов та організацій усіх форм власності, зокрема іноземних, представники засобів масової інформації, а також провідні вчені та незалежні екс�
перти (за погодженням з їх керівниками).

9. Засідання Координаційної ради веде її голова, а у разі відсутності голови — заступник голови Координаційної ради.
Засідання Координаційної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від загальної кількості її членів.
На своїх засіданнях Координаційна рада формує з питань, що належать до її компетенції, відповідні пропозиції і рекомендації.
Пропозиції і рекомендації вважаються такими, що прийняті, якщо за них проголосувала більшість присутніх на засіданні. У разі рівного роз�

поділу голосів вирішальним є голос головуючого.
Рішення Координаційної ради оформлюються протоколом. Протокол засідання Координаційної ради підтісує голова Координаційної ради, а у

разі його відсутності — заступник голови Координаційної ради. Рішення Координаційної ради носять рекомендаційний характер.
10. Організаційне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює Головне управління промислової, науково�технічної та інноваційної

політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Заступник голови —
керівник апарату

Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора 
до будівництва мультисервісної інформаційно�телекомунікаційної 

інфраструктури м. Києва
Розпорядження № 2132 від 16 листопада 2011 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо
об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залу�
ченню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення,
незавершеного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, утвореної розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.10.2007 № 1403 (протокол від 19.08.2011 № 6/2011), з ме�
тою підвищення ефективності залучення інвесторів до розвитку інформаційно�телекомунікаційної інфраструктури м. Києва, в ме�
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій,
що додається.

2. Визначити спеціалізоване комунальне підприємство “Київтелесер�
віс” замовником будівництва інвестиційних об’єктів, зазначених у п. 1
цього розпорядження.

3. Спеціалізованому комунальному підприємству “Київтелесервіс” роз�
робити техніко�економічні показники, можливі передпроектні пропозиції
об’єкта інвестування та погодити їх з Головним управлінням транспорту
та зв’язку виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) в установленому порядку.

4. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та спеціалізова�
ному комунальному підприємству “Київтелесервіс” здійснити організаційно�
правові заходи щодо приймання�передачі матеріальних активів для виконан�
ня підготовчих та будівельних робіт, зазначених у п. 1 цього розпорядження.

5. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) погодити
техніко�економічні показники, можливі передпроектні пропозиції та нада�
ти їх Головному управлінню економіки та інвестицій в установленому по�
рядку для підготовки умов конкурсу.

6. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Го�
ловному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
комунальному підприємству “Київський метрополітен” за запитами
спеціалізованого комунального підприємства “Київтелесервіс” надава�
ти висновки та інші необхідні матеріали для реалізації інвестиційного
проекту, зазначеного у п. 1 цього розпорядження.

7. Постійно діючій конкурсній комісії по залученню інвесторів до фі�
нансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів жит�
лового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, ін�
женерно�транспортної інфраструктури м. Києва в установленому по�
рядку провести інвестиційний конкурс із залучення інвестора.

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

Виконуючий обов’язки голови
О. Мазурчак

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

від 16.11.2011 № 2132

ПЕРЕЛІК 
об’єктів, які потребують залучення інвестицій

Будівництво мультисервісної інформаційно�телекомунікаційної
інфраструктури м. Києва

Заступник голови — 
керівник апарату

Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора 
до будівництва інфраструктури рухомого (мобільного) зв’язку 

в Київському метрополітені
Розпорядження № 2133 від 16 листопада 2011 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо
об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно�транспортної Інфраструктури м. Києва,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залу�
ченню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення,
незавершеного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, утвореної розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.10.2007 № 1403 (протокол від 19.08.2011 № 6/2011), з ме�
тою підвищення ефективності залучення інвесторів для надання киянам та гостям столиці якісних телекомунікаційних послуг на те�
риторії Київського метрополітену, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій,
що додається.

2. Визначити комунальне підприємство “Київський метрополітен” за�
мовником будівництва інвестиційних об’єктів, зазначених у п. 1 цього
розпорядження.

3. Комунальному підприємству “Київський метрополітен” розробити
техніко�економічні показники, можливі передпроектні пропозиції об’єкта
інвестування та погодити їх з Головним управлінням транспорту та зв’яз�
ку виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) в установленому порядку.

4. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) погодити
техніко�економічні показники, можливі передпроектні пропозиції та нада�

ти їх Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в уста�
новленому порядку для підготовки умов конкурсу.

5. Постійно діючій конкурсній комісії по залученню інвесторів до фінан�
сування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно�
транспортної інфраструктури м. Києва в установленому порядку провес�
ти інвестиційний конкурс із залучення інвестора.

6. 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

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

від 16.11.2011 № 2133

ПЕРЕЛІК 
об’єктів, які потребують залучення інвестицій

Будівництво інфраструктури рухомого (мобільного) зв’язку в Київському метрополітені

Заступник голови — 
керівник апарату

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

від 31.01.2011 № 121
Розпорядження № 2307 від 7 грудня 2011 року

Відповідно до законів України “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою
забезпечення ефективного функціонування районних в місті Києві державних адміністрацій та належної реалізації прав мешкан�
ців територіальних громад районів в місті Києві:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01,2011
№ 121 “Про реалізацію районними в місті Києві державними адмініс�
траціями окремих повноважень”, згідно з додатком.

2. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) у тижневий термін розробити та подати на затвердження в ус�
тановленому порядку проект рішення Київської міської ради про вне�
сення змін до Положення про порядок розміщення тимчасових споруд
у м. Києві, щодо визначення участі районних в місті Києві державних
адміністрацій в частині розробки комплексної схеми розміщення тим�
часових споруд па території відповідного району, а також щодо вирі�
шення питань встановлення та демонтажу тимчасових споруд відпо�

відно до вимог такої схеми, затвердженої в установленому порядку.
3. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в
тижневий термін підготувати проект рішення Київської міської ради
щодо підпорядкування структурних підрозділів КК “Київавтодор”
районним в місті Києві державним адміністраціям.

4. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згід�
но з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в за�
собах масової Інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 7 грудня 2011 року № 2307

Зміни
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 № 121

“Про реалізацію районними в місті Києві державними
адміністраціями окремих повноважень”

1. Додаток 3 до розпорядження після пункту 3 доповнити новим пунктом такого змісту:
“4) здійснення функцій орендодавця щодо майна комунальної власності територіальної громади міста Києва, переданого до сфери управління від�

повідної районної в місті Києві державної адміністрації, відповідно до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затверджено�
го рішенням Київської міської ради від 22.09.2011 № 34/6250;"

У зв’язку з цим, пункт 4 та 5 вважати відповідно пунктами 5 та 6.
2. У додатку 4 до розпорядження:
2.1. Пункт 6 викласти у такій редакції:
“6) організація місцевих ринків, ярмарків, сезонної торгівлі (крім в межах території: Європейська площа — вул. Михайла Грушевського – Паркова

дорога — площа Слави — вул. Суворова — вул. Московська — вул. Кутузова — площа Лесі Українки — бульвар Лесі Українки — вул. Басейна — Бесса�
рабська площа — бульвар Тараса Шевченка — вул. Володимирська — Софійська площа — Михайлівська площа — вул. Трьохсвятительська — Європей�
ська площа, включаючи вул. Хрещатик та майдан Незалежності) відповідно до схеми, затвердженої розпорядженням виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації), сприяння розвитку всіх форм торгівлі”.

2.2. Пункт 26 викласти у такій редакції:
“26) підготовка та подання проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про пере�

ведення житлових приміщень до нежитлового фонду за погодженням з Головним управлінням містобудування та архітектури виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”.

3. У додатку 5 до розпорядження:
3.1. Пункт 6 викласти у такій редакції:
“6) надання дозволів на перепланування, переобладнання жилих будинків, жилих і нежилих у жилих будинках приміщень у встановленому порядку

за погодженням з Головним управлінням містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації)”.

3.2. доповнити додаток новими пунктами 9 та 10 такого змісту:
“9) моніторинг території районів з метою виявлення фактів самовільного будівництва;
10) погодження комплексних схем розташування тимчасових споруд в частині території відповідного району міста Києва, місць розташування та

функціонального призначення тимчасових споруд на території району, формування списків та графіків на демонтаж самовільно встановлених тимчасо�
вих споруд та подання їх на комісію з питань впорядкування розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в місті Києві для прийняття
відповідних рішень”.
Заступник голови — 
керівник апарату
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 24 січня 2012 року

Ірина САВЧЕНКО: 

“Ромео і Жасмин” — це вистава,
яка стала нашою “візитівкою”
Ст дентсь ий аматорсь ий
театр “Вавилон” Інстит т
раїнсь ої філоло ії Націо-

нально о педа о ічно о ні-
верситет імені М. П. Дра-
оманова існ є вже 10 ро-
ів і по прав має звання
“народно о”. Ставлять в
ньом твори лише раїн-
сь их авторів, в том чис-
лі — дві п’єси з он рс
“Коронація слова”. Про
особливості, реперт ар,
співпрацю з “Коронацією
слова” та плани столично-
о “Вавилон ” “Хрещати-
” розповіла х дожній е-

рівни Ірина Савчен о.

— Театру “Вавилон” нещодавно
виповнилося 10 років. Як починалася
його робота?

— Театр почався зі звичайних лі�

тературних вечорів, які ми разом зі

студентами готували до зустрічей із

письменниками — Борисом Олій�

ником, Іваном Драчем. Потім у нас

налагодилася робота з музеями ви�

датних діячів української культури,

зокрема з музеєм Михайла Стариць�

кого, де нас попросили підготувати

до ювілею вечір — це були уривки з

п’єси “За двома зайцями”, читання

листів, поезій письменника. Оскіль�

ки в мене ще зі студентських років

було зацікавлення в такому проекті,

я сама грала у студентському театрі,

все склалося само собою. У певний

час в певному місці зійшлися люди,

які захотіли якось урізноманітнити

студентське життя.

— Чому саме “Вавилон”?
— Назва була придумана самими

студентами. Перш за все, вона кра�

сива і звучна, по�друге, вона незви�

чайна, неоднозначна і привертає до

себе увагу, породжує трактування, а,

відповідно, й інтерес до самого те�

атру. Для себе ми знайшли певне

пояснення. Ми знаємо, чим був Ва�

вилон, чим він закінчився і в чому

була його основна проблема — ва�

вилоняни наприкінці не могли

знайти спільної мови одне з одним.

А наша концепція базується на то�

му, що ми будуємо свою вавилон�

ську вежу, але не для того, щоб до�

братися до Господа, а для того, щоб

самовдосконалитися, і, говорячи

різними мовами, шукаємо консен�

сус — мовний, психологічний, інте�

лектуальний.

— В чому особливість вашого сту�
дентського театру?

— Від початку — ми винятково

україномовний театр, граємо укра�

їнською навіть на міжнародних фес�

тивалях. По�друге, ми працюємо

лише з вітчизняною драматургією,

не ставимо західноєвропейську кла�

сику. Цим ми відрізняємося від тих

київських самодіяльних театрів, які

я знаю.

— Як обираєте вистави до реперту�
ару театру?

— Тут сплітається ціла низка

факторів: по�перше, драматургіч�

ний текст має зачепити мене, спо�

добатися, по�друге, мати відповід�

ність психологічному настрою і

проблемам, в контексті яких живе

сьогодні театр. Я орієнтуюся, що

цікаво зараз акторам — нещасне

кохання, філософські проблеми чи

проблеми пам’яті. І по�третє, це

прикладний вибір — я дивлюся на

дійових осіб і розумію, наприклад,

що п’єса не може бути поставлена

через віковий бар’єр, гендерний ас�

пект тощо.

— У театрі переважно грають сту�
денти, які рано чи пізно закінчують
навчальний заклад. Як часто відбу�
вається зміна складу трупи?

— Сьогодні у нас грає вже четвер�

тий склад. Повна зміна театру відбу�

вається раз на чотири роки, але по�

ступово. Зараз у мене грають студен�

ти п’ятого курсу. Також ми провели

повноцінний театральний кастинг і

взяли 9 першокурсників. Кілька лю�

дей — наші колишні студенти, які

суміщають роботу і гру в театрі. У

нас завжди діє принцип старших, і я

рада, що сьогодні старше покоління

здатне на багато речей, навіть без

мого втручання. Всі конфлікти та

проблеми поколінь вони вирішують

самостійно і дуже мудро, особисті

стосунки не впливають на гру на

сцені.

— Скільки вистав у вашому постій�
ному репертуарі?

— За останніх три роки ми стали

репертуарним театром. У нас в гото�

вому репертуарі є чотири вистави,

які ми можемо показувати незалеж�

но від обставин і зміни колективу,

оскільки там на певні ролі є два

склади.

— Які вистави користуються най�
більшим успіхом?

— Для мене кожна п’єса — як

власна дитина. “Ромео і Жас�

мин” — це вистава, яка стала для

нас “візитною карткою” і була щас�

ливим квитком в лотереї. “Повер�

нення в нікуди” — вистава, яка нас

ламала півтора роки, поки ми її не

зламали. Були великі проблеми з

виконавцями, на деяких ролях во�

ни мінялися по 3—4 рази, за тиж�

день до прем’єри головна героїня

відмовилася грати. П’єса важка са�

ма по собі, оскільки вона оповідає

про післясмертя. Однак студентам

це виявилося цікаво. Хоча спочатку

це було своєрідне висотування жил,

вони дуже переживали, після ви�

стави відбувалися істерики, сльози.

Тепер актори вже почали грати, бо

до того приміряли це на себе. “Бла�

женний острів Саватія Гуски” Кулі�

ша — це була перемога в суто жіно�

чому аспекті, оскільки три чверті

дійових осіб — дівчата. Змусити 10

дівчат на одній сцені працювати

синхронно та злагоджено було дуже

важко. На сьогодні це одна з най�

більш світлих наших вистав, вона

іскрометна, колористична, з краси�

вими костюмами. “Нас було шесте�

ро” — це військова п’єса, щось на

кшталт “В бой идут одни старики”

Бикова, історія про глобальну тра�

гедію війни.

— Як ви знайшли п’єси “Ромео і
Жасмин” та “Повернення в нікуди”,
які брали участь у конкурсі “Корона�
ція слова”, а перша навіть здобула у
2007 році другу премію?

— Все сталося випадково. Я шу�

кала репертуар, перерила купу

збірників, альманахів. Натрапила

на “Ромео і Жасмин” і зрозуміла,

що вона мені підходить в усіх ас�

пектах. Ми запросили автора —

Олександра Гавроша, якого випад�

ково зустріла на книжковому яр�

марку наша студентка, на прем’єру.

Це відбулося раніше за прем’єру

Дніпропетровського театру. Судячи

з того, що він нас запрошував в Уж�

город на фестиваль “Березневі ко�

ти”, запропонував нас Музею літе�

ратури, Музею книги і книгодруку�

вання, книжковій виставці “Мед�

він”, мабуть, ми сподобалися. Ав�

тор п’єси “Повернення в нікуди”,

яку я теж знайшла в альманасі, Ле�

ся Демська відвідала прем’єру та

була приємно вражена постано�

вкою. Окрім нас, ніхто в Україні

цю п’єсу не грає. Вона говорила,

що писала цю п’єсу не для поста�

новки на сцені, це була інтимна

річ.

— За постановку “Ромео і Жас�
мин” театр “Вавилон” здобув перемо�
гу у номінації “Краща вистава�2010”
на фестивалі “Київська театральна
весна”. Про що ця вистава?

— “Ромео і Жасмин” — це істо�

рія пораненої чаплі і старого пса

Чарлі, які одного дня розуміють,

що можна полетіти разом у вирій.

Це дуже красива історія про не�

здійсненну любов і в той же час

класичний тваринний сюжет. Тут

зіставляються два світи — тварин�

ний і людський, що призводить до

висновку, що тварини — добріші,

милосердніші, здатніші на щиро�

сердні почуття. В той же час це іс�

торія про Попелюшку, кожну лю�

дину, що знаходить в собі те, що да�

но від природи, але було приховане

за буденністю.

— А над якими новими проектами
працюєте?

— Цього року плануємо постави�

ти на весну дві вистави — “Хулій Ху�

рина” Миколи Куліша і “Сім кроків

до Голгофи” Олега Гончарова. За�

пускаємо в роботу “Зачарованих по�

твор” Сергія Щученка.

— Де можна побачити вистави те�
атру “Вавилон”?

— На сьогодні раз на місяць ми

виступаємо в актовій залі універси�

тету, граємо ввечері для всіх бажа�

ючих. На жаль, у нас немає можли�

вості виступати частіше. Зараз ми

потужно присутні в соціальних ме�

режах, відкрили власний сайт, ін�

формуємо про наші вистави всі те�

атральні сайти. Останніх два роки

робимо ще виступи поза університе�

том — фестивальні покази або му�

зейні, виставкові заходи. У січні ми

втретє провели фестиваль вертепів

“Різдвяна зірка” для київських ама�

торських театрів.

— Які перешкоди ви бачите в робо�
ті театру?

— Основна — відсутність фінан�

сування, виділяються кошти лише

на зарплату керівникам. Єдиний

фестиваль, що нам профінансува�

ли,— це фестиваль “Театральний

Куфар” у Мінську, а зробити вступ�

ний внесок нам допомогла Тетяна

Логуш. На решті фестивалів висту�

паємо за власний кошт, що досить

важко. Так, в кінці лютого плануємо

поїхати до Луганська на молодіж�

ний театральний фестиваль

“ArtEast�2012” з “Поверненням в

нікуди”.

— Якби ви могли порівняти театр з
людиною, як би ви його описали?

— Це акцентуйована особистість,

трішки ненормальна, з розмитим ві�

ковим цензом — їй можна дати і 18,

і 60. Це людина з дуже лабільною

психікою, навіть противна, але в неї

є низка позитивних рис — вона

страшенно працездатна, вперта і

рефлексуюча. При цьому вона дуже

весела.

— Чи продовжується ваша співпра�
ця з “Коронацією слова”?

— У 2010 році мене запросили до

журі в номінації “П’єси”, надали

можливість працювати з архівами.

Поки що я не знайшла нічого ціка�

вого, але, вважаю, це не кінець. Бу�

ли хороші п’єси, але вони розрахо�

вані на професіональний театр, від�

повідне освітлення та декорації. Та�

кож ми охоче працюємо на стендах

книжкових ярмарок, зголошуємося

на інші заходи “Коронації слова”, і

дві п’єси — “Ромео і Жасмин” та

“Повернення в нікуди” — подаємо

як “коронаційні”.

— За вашими спостереженнями на
“Коронації слова”, до яких тем най�
частіше звертаються сучасні драма�
тургічні автори?

— Це історичні портрети — були

п’єси про Шевченка, Бендеру, Шек�

спіра. Багато було соціальних речей,

трошки “чорнушних” — я таке не

люблю, бо щоденно бачу це по теле�

баченню і на вулиці, а на сцені хо�

четься побачити щось інше. Були

п’єси, пов’язані з проблемами мис�

тецтва, митця, кілька “театральних”

п’єс, а були непогані дитячі п’єси,

розраховані на театр юного глядача,

на ляльковий театр. Власне, перше

місце взяла п’єса Олександра Гавро�

ша про Івана Силу, і її, здається, вже

поставили в Закарпатському ляль�

ковому театрі.

— Яким ви і ваша команда хотіли б
бачити театр в майбутньому?

— Сучасні актори хочуть його ба�

чити з власним приміщенням, з хо�

рошим оснащенням і молодим —

здатним на юнацькі безумства та

експерименти

Розмовляла 
Марія БЄЛЯЄВА, 

“Хрещатик”

В Україні з’явився
новий кіногерой
Остання картина Михайла 
Іллєнка присвячена загадковій
історії вітчизняного льотчика
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

На вели і е рани вийшла романтична балада “ТойХтоП-
ройшовКрізьВо онь” Михайла Іллєн а, сюжет я ої мо-
же позаздрити Голлів д. В основі фільм — реальні
фа ти з біо рафії льотчи а Івана Дацен а, я ий вті з
СРСР до Канади і став вождем індіансь о о поселення.
Фільм план ється “про ат вати” по різним містам У ра-
їни протя ом ро .

Прем’єра нової стрічки Михайла Іллєнка мала відбутися ще у вересні —

тоді “ТойХтоПройшовКрізьВогонь” брав участь у конкурсній програмі Ки�

ївського міжнародного кінофестивалю і мав бути продемонстрований на

Софійській площі. Втім, зібравши купу глядачів та шанувальників україн�

ського кіно, стрічку так і не показали “через технічні причини”. Проте віт�

чизняного виробника підтримали нагородою — “ТойХтоПройшовКрізьВо�

гонь” отримав Гра�прі КМКФ�2011.

Не менш важким, ніж шлях до глядачів, був і процес зйомок. Робота над

фільмом розпочалася у 2004 році, з огляду на “історичну та соціальну зна�

чущість” його зголосилося фінансувати Держкіно. Але кілька разів робота

над фільмом зупинялася через затримки з виділенням коштів. А завершити

стрічку із загальним бюджетом у 16 мільйонів гривень вдалося лише у 2011

році.

В основу сюжету покладено реальні факти з біографії Героя Радянського

Союзу, льотчика авіації дальньої дії Івана Даценка. Він був командиром

ланки бомбардувальників, брав участь у Сталінградській битві, здійснив

близько трьохсот бойових вильотів. 19 квітня 1944 року його літак був зби�

тий поблизу Львова, і далі архівні факти обриваються... Однак коли у 1967

році радянська делегація відвідала одне з поселень північноамериканських

індіанців Канади, вождь місцевого племені звернувся до них українською

(!). Дізнатися його історію вдалося Махмуду Есамбаєву, який і назвав

справжнє ім’я вождя — Іван Даценко. Достовірність особи довели і на пе�

редачі “Жди меня” на прохання Ольги Рубан, племінниці Даценка.

“Я був у рідному селі нашого героя — Чернечому Ярі, бачив хату Дацен�

ка. У нього реально була дружина�індіанка, яку звали Тиха Ніч,— розпові�

дає режиссер Михайло Іллєнко.— Але ми просто показали свою версію тих

подій, наш фільм не є документальним”. В першу чергу стрічка позиціонує�

ться як винятково українська — вона була знята в Україні, з українськими

акторами та знімальною групою та з використанням українських сучасних

технологій. “Нам хотілося зробити кіно “Ми — для нас — про себе” про

справжнього українського героя, якого нам бракує,— стверджує Михайло

Іллєнко.— Нас дуже довго привчали до героїв�невдах, і цього спадку по�

трібно позбутися”.

В стрічці замішані пригоди, кохання, війна і навіть міфологія. Головний

герой Іван Додока (Дмитро Лінартович) походить з роду характерників (не�

дарма Чернечий Яр знаходиться неподалік Диканьки) і успадкував від пред�

ків “дивовижні” здібності, в тому числі і успішно літати. На війні він зустрі�

чає своє кохання — татарку Любу (Ольга Гришина). Втім, на заваді стає йо�

го земляк — Степан Шуліка (Віталій Ланецький), який теж закохується в

дівчину. Далі — зрада, табір, втеча... Незвичну для себе, але досить органіч�

ну драматичну роль отримав Віктор Андрієнко (полковник Смирнов), а

дочка режисера Іванна Іллєнко зіграла індіанку Тінь Ластівки, з якою зали�

шається головний герой. Якщо сценарій і має певні погрішності, то їх ком�

пенсують красиві кадри стрічки, над якими працювали художник�постано�

вник Роман Адамович та оператор Олександр Кришталович. Окремої уваги

заслуговує і музика, спеціально написана композитором Володимиром

Гронським.

За планами дистриб’юторів, стрічка буде в прокаті протягом року і дійде

навіть до районних центрів. “ТойХтоПройшовКрізьВогонь” однозначно

має подивитися кожен, кому небайдуже українське, і, відвідавши кіноте�

атр, підтримати вітчизняне кіно”,— зауважує продюсер стрічки Володи�

мир Філіппов. За його словами, переговори про прокат стрічки нині ве�

дуться з Росією, Польщею, Канадою, США, Австралією, Аргентиною і на�

віть Мозамбіком, а також є плани показати фільм на провідних міжнарод�

них фестивалях

Відповіді на росворд
По оризонталі: 1. л бо 2. м с с 9. лінза 10. аджи а

11. нарзан 12. похід 13. ра ша 15. р мба 18. нарти
22. дрейф 23. плато 24. Дадал 25. п дра 26. алим
27. ба аж 30. стела 32. Аліна 35. талер 36. терези
37. двіл 38. стадо 39. астет 40. ні ель
По верти алі: 2. лідер 3. блис 4. лапан 5. знахар

6. мандри 7. сер м 8. ва а 14. ане дот 16. біатлон 17.
адепт 19. амеба 20. траса 21. форма 27. батист 28. Голіаф
29. жар он 30. сфера 31. ефе т 33. інди 34. Ахілл

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація о олош є про намір
передати в оренд нежитлове приміщення площею 4,8 в.м. за адресою: м. Київ,
в л. Хрещати , 21 для ви ористання під с лад з розрах н ом орендної плати в
розмірі 694,8 рн з ПДВ за перший місяць оренди.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації
о олошення.

Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15,
Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація.

Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 280-15-39, 280-02-20.

Печерсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає вас с дове засідання в я ості від-
повідача по цивільній справі за позовом Бєл-
овсь о о Станіслава Оле сандровича до Ях-
но-Бєл овсь ої Олесі Михайлівні про розір-
вання шлюб .

С дове засідання по даній справі призна-
чено на 6 люто о 2012 ро о 9.30 і відб деть-
ся за адресою: м. Київ, в л. Гайцана, 4, аб.
404, під олов ванням с дді Ісаєвсь ої Олени
Володимирівни.

Ви зобов'язані повідомити с д про причи-
ни неяв и.

Роз'яснюємо, що разі неяв и в с дове
засідання без поважних причин або не пові-
домлення с д про причини неяв и, справ б -
де роз лян то за вашої відс тності на підста-
ві наявних ній даних та до азів.

Додат ово роз'яснюємо, що відповідно до
ч. 9 ст. 74 У раїни з оп блі ванням о оло-
шення про ви ли відповідач вважається пові-
домленим про час та місце роз ляд справи.

Святошинсь ий районний
с д м. Києва ви ли ає на
28.02.2012 ро о 9.45 відпові-
дача Монаджемі Мохаммеда,
я ий проживав за адресою:
м. Київ, б-р Вернадсь о о, 69-А,
в. 4, в с дове засідання, я е
відб деться в приміщенні с д
за адресою: м. Київ, в л. Жи-
лянсь а, 142, зал № 4, по спра-
ві за позовом Самч Тетяни
Юріївни про розірвання шлюб .

С ддя Маз р І.В.


