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Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 17 лютого 2012 року за № 9/926

Про встановлення тарифів та структури тарифів на послуги з утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій

Розпорядження № 2380 від 15 грудня 2011 року
Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 7 Закону України “Про житлово�кому�

нальні послуги”, Закону України “Про відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності за несвоєчасне внесення плати за спо�
житі комунальні послуги та утримання прибудинкових територій”, постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 “Про
забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово�комунальні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від
01.08.2011 № 833 “Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731”, з метою надання послуг
на належному рівні, для забезпечення належного санітарно�гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та
прибудинкових територій:

1. Встановити тарифи та структуру тарифів на послуги з утримання бу�
динків і споруд та прибудинкових територій, які надаються суб’єктами
господарювання по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків
із споживачами, в залежності від оплати останніми не пізніше або після
20 числа місяця, що настає за розрахунковим, що додаються.

2. Визначити, що Управління цінової політики виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації), у разі по�
треби, дає офіційні роз’яснення щодо застосування тарифів.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації Пуза�

нову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інфор�
мації 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

Тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових тери�
торій оприлюднені на сторінці Управління цінової політики КМДА
www.kmv.gov.ua

Про перенесення робочих днів у 2012 році
Розпорядження № 2505 від 28 грудня 2011 року

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 № 1210�р “Про перенесення робочих днів у 2012 році” з
метою створення сприятливих умов для святкування 08 березня — Міжнародного жіночого дня, 1 і 2 травня — Дня міжнародної со�
лідарності трудящих та 28 червня — Дня Конституції України, а також раціонального використання робочого часу:

Про затвердження змін до складу регіональної ради підприємців в м. Києві
Розпорядження № 2450 від 23 грудня 2011 року

У зв’язку зі змінами у персональному складі регіональної ради підприємців в м. Києві:

Про затвердження змін до Положення про порядок проведення конкурсу 
на заміщення вакантної посади ректора Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв

Розпорядження № 10 від 12 січня 2012 року

Затверджено 
розпорядженням Київського міського голови від 12 січня 2012 року № 10

Зміни до Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантної посади
ректора Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв, 

затвердженого розпорядженням Київського міського голови від 17.02.2009 № 115 
“Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади ректора 

Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв”

(Цей документ є невід’ємною частиною Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантної посади ректора Київської муніципаль�
ної академії естрадного та циркового мистецтв)

Відповідно до статті 39 Закону України “Про вищу освіту”, розпорядження Київського міського голови від 30.11.2005 № 348 “Про порядок призначення керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади
міста Києва” та з метою приведення конкурсних вимог до претендентів на посаду керівника вищого навчального закладу у відповідність до чинного законодавства України:

Затвердити зміни до Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантної посади ректора Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв, затвердженого розпорядженням Київського міського голови від 17.02.2009 № 115 “Про проведення конкурсу на заміщення ва�
кантної посади ректора Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв”, що додаються.

Голова Л. Черновецький

1. У тексті Положення слово “Інститут” у всіх відмінках замінити словом
“Академія” у відповідних відмінках.

2. Пункт 2.3. розділу II викласти в наступній редакції:
“2.3. Для участі у конкурсному відборі допускаються претенденти, які

відповідають наступним вимогам:
— громадянство України,
— вільне володіння українською мовою,
— науковий ступінь кандидата або доктора наук,
— мистецька вища освіта, відповідна підготовка та стаж педагогічної

роботи у вищих навчальних закладах відповідного профілю не менше ніж
п’ять років.

Претендент особисто подає комісії разом з заявою:

— особовий листок з обліку кадрів з фотографією;
— автобіографію;
— копії документів про вищу освіту, наукові ступені і вчені звання, заві�

рені у встановленому порядку;
— список друкованих праць і винаходів;
— інформацію про досвід успішної роботи з управління вищим на�

вчальним закладом;
— довідку про стан здоров’я (у тому числі психічного).
Також учасники конкурсного відбору подають концепції розвитку на се�

редньострокову перспективу Академії (конкурсні пропозиції).”

Заступник голови — керівник апарату

1. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій міс�
та Києва (за винятком органів Пенсійного фонду України, Українського
державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта”, Державної каз�
начейської служби та банківських установ) перенести у порядку і на умо�
вах, установлених законодавством, у 2012 році для працівників, яким
встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, ро�
бочі дні з: п’ятниці 09 березня — на суботу 03 березня; 

понеділка 30 квітня — на суботу 28 квітня; 
п’ятниці 29 червня — на суботу 07 липня.

2. Керівникам безперервно діючих підприємств та підприємств, по�
в’язаних з обслуговуванням населення, забезпечити стабільне функціону�
вання інфраструктури міста та повноцінне обслуговування мешканців та
гостей міста Києва у святкові дні.

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

Голова О. Попов

1. Затвердити зміни до складу регіональної ради підприємців в м. Ки�
єві, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.08.2011 № 1364
“Про утворення регіональної ради підприємців в м. Києві”, виклавши йо�
го в редакції, що додається.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації відпо�

відно до розподілу обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засо�
бах масової інформації змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації відповідно до роз�
поділу обов’язків.

Голова О. Попов

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

від 04.08.2011 № 1364
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 23 грудня 2011 року № 2450

Склад 
регіональної ради підприємців в м. Києві

Абрамовський Роман Романович — генеральний директор ПрАТ “Укрстальконструкція” (за згодою)
Борисова Юлія Олегівна — директор ЗАТ НВО “Практика” (за згодою)
Бутенко Віра Миколаївна — голова правління ПАТ “Київський маргариновий завод” (за згодою)
Гайдар Роман Анатолійович — генеральний директор ТОВ “Шерон Груп” (за згодою)
Ганзевич Наталія Іванівна — голова ГО “Асоціація ділових жінок Солом’янського району м. Києва” (за згодою)
Герасименко Наталія Борисівна — фізична особа — підприємець (за згодою)
Дево Оксана Петрівна — директор ТОВ “Юкрейніан Ріал Істейт” (за згодою)
Джеджула Андрій Володимирович — генеральний директор компанії “Джеджула м’юзік” (за згодою)
Джумко Іван Олексійович — фізична особа — підприємець (за згодою)
Доротич Сергій Іванович — голова Всеукраїнської ГО “Союз захисту підприємництва” (за згодою)
Доценко Володимир Олександрович — виконавчий директор приватного підприємства “Лариса” (за згодою)
Дубінський Олександр Федосович — директор ТОВ “Едельвейс�сервіс” (за згодою)
Жарков Юрій Васильович — директор ТОВ “Орган сертифікації “Центр сертифікації матеріалів та виробів” (за згодою)
Загазей Володимир Іванович — представник ТОВ “Пан Камінь” (за згодою)
Карпенко Анатолій Якович — президент ЗАТ “Полюс” (за згодою)
Кацевич Максим Сергійович — приватний підприємець (за згодою)
Кобелєва Алла Володимирівна — директор ТОВ “Бізнес�центр “Солом’янський” (за згодою)
Кокшаров Ігор Геннадійович — директор ТОВ “Ідеал” (за згодою)
Корнієвський Сергій Васильович — голова спілки інвесторів транспортної інфраструктури м. Києва (за згодою)
Костенко Віталій Павлович — голова Святошинської районної ради підприємців з питань торгівлі та споживчого ринку (за згодою)
Костік Богдан Ярославович — директор філії “Дирекція первинної мережі ВАТ “Укртелеком” (за згодою)
Красовський Олександр Олегович� представник ГО “Громадянський правозахист” (за згодою)
Крючкова Тамара Миколаївна — директор ТОВ “Лайонс Ко ЛТД” (за згодою)
Кузнєцов Володимир Федорович — виконавчий директор асоціації “Київ” (за згодою)
Кузьменко Петро Миколайович — представник ГО “Солом’янський комітет підприємців” (за згодою)
Кузьмич Галина Василівна — юрист ПП “Титан�групп” (за згодою)
Кутало Віктор Вікторович — голова ГО “Солом’янський комітет підприємців” (за згодою)

Леонтьєв Геннадій Павлович — директор ТОВ “Спеціалізоване підприємство “Волинські торгові ряди” (за згодою)
Лібова Лариса Миколаївна — голова Київського міського представництва асоціації роботодавців торгівлі та комерційної сфери економіки України (за

згодою)
Лозовський Юрій Митрофанович — віце�президент Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України (за згодою)
Магурський Анатолій Андрійович — провідний спеціаліст ТОВ “Алан�Компані, ЛТД” (за згодою)
Майко Віталій Іванович — голова Київського регіонального відділення Українського союзу промисловців та підприємців (за згодою)
Максимчук Альона Павлівна — директор Української логістичної асоціації (за згодою)
Маркусь Олексій Вікторович — виконавчий директор Київської міської асоціації роботодавців, генеральний директор компанії “Градострой�сервіс”
(за згодою)
Міницький Олександр Григорович — директор ПВКМП “Алекс” (за згодою)
Науменко Валерій Васильович — директор ТОВ “Н�Лайн” (за згодою)
Ногачевський Олександр Федорович — віце�президент Федерації розвитку франчайзингу України (за згодою)
Олійник Олег Миколайович — голова правління ПАТ “СК “ФІНАКО�Життя” (за згодою)
Омельченко Надія Олександрівна — генеральний директор ТОВ “Октава Аутсорсинг” (за згодою)
Оніщенко Дмитро Миколайович — перший заступник директора асоціації “Телекомунікаційна палата України” (за згодою)
Петров Геннадій Анатолійович — виконавчий директор приватного акціонерного товариства “Банківська акціонерна страхова компанія” (за згодою)
Петрова Валентина Анатоліївна — генеральний директор ТОВ “Міжнародна Українська група” (за згодою)
Похилевич Валерій Андрійович — директор ПП “Раритет�П” (за згодою)
Саприкін Олександр Миколайович — директор виконавчої дирекції територіального відділення ВГО “Асоціація платників податків України” в м. Києві 
(за згодою)
Семенов Андрій Володимирович — директор ПП “Електропромтех” (за згодою)
Сидоренко Людмила Георгіївна — голова асоціації незалежних підприємців сфери ритуальних послуг “Меморіал” (за згодою)
Толубко Олександр Володимирович — директор ТОВ “Адана” (за згодою)
Федорин Ярослав Володимирович — президент ЗАТ “ІТ” (за згодою)
Хмільовський Віктор Мечиславович — президент Спілки орендарів і підприємців України (за згодою)
Хобта Ярослав Петрович — президент ТОВ “Комунікаційна група “ПРТ”, віце�президент Київського об’єднання роботодавців “Столиця” (за згодою)
Хоменко Тетяна Сергіївна — директор ТОВ “ВКФ “ТРІАРХ” (за згодою)
Хренов Денис Юрійович — директор з правових питань та корпоративних відносин ПАТ “САН ІнБев Україна” (за згодою)
Чеповий Володимир Віталійович — керівник ділового клубу “Соціальний капітал” (за згодою)
Черевко Геннадій Миколайович — голова ГО “Громадянський правозахист” (за згодою)
Шульга Андрій Олексійович — директор ТОВ “Інформаційно�юридична служба “Альфа” (за згодою)
Щербінін Олег Борисович — генеральний директор ТОВ “Оптіма 1” (за згодою)
Юзьков Олег Сергійович — директор ТОВ “Форест групп” (за згодою)
Юрченко Поліна Наумівна — генеральний директор ТОВ “Імекс Україна” (за згодою)
Юхименко Олег Андрійович — фізична особа — підприємець (за згодою)
Яковицький Віктор Володимирович — представник ГО “Асоціація Київ�МАФ” (за згодою)
Якуш Володимир Петрович — представник ТОВ “Полек�ТОП” (за згодою)

Заступник голови — керівник апарату

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

від 17.11.2009 № 1294
Розпорядження № 2476 від 26 грудня 2011 року

Відповідно до ст.31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. ст. 5,6 Закону України “Про охорону культурної
спадщини”, Указу Президента України від 22.05.2006 № 416/2006 “Про відзначення 100�річчя від дня народження Олени Теліги”,
постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 № 1181 “Деякі питання спорудження (створення) пам’ятників і монументів”, з
метою вшанування пам’яті видатної української поетеси Олени Теліги, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни та доповнення до розпорядження виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
17.11.2009 № 1294 “Про спорудження пам’ятника Олені Телізі на терито�
рії Меморіального комплексу “Бабин Яр” у м. Києві”:

1. У пункті 1 розпорядження цифри “2009 — 2010” та слово “років”
замінити цифрами “2012” та словом “року”.
2. У підпункті 2.3. пункту 2 розпорядження виключити слова “і туризму”.
3. Підпункт 2.5 пункту 2 розпорядження викласти в наступній редакції:

“2.5. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку вико�
нання будівельних робіт."

4. Підпункт 2.6 пункту 2 розпорядження виключити.
5. Підпункт 2.7 пункту 2 розпорядження вважати підпунктом 2.6 пунк�

ту 2 та викласти його в наступній редакції:
“2.6. Відповідно до законодавства України в сфері державних закупі�

вель визначити генеральну проектну та генеральну підрядну організації
для виконання робіт, зазначених в п. 1 цього розпорядження.”.

6. Доповнити пункт 2 розпорядження підпунктом 2.7 наступного змісту:
“2.7. Забезпечити дотримання вимог Правил благоустрою міста Києва,

затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (зі змінами та доповненнями)”.

7. У пункті 3 розпорядження слова “коштів меценатів” замінити слова�
ми “коштів державного бюджету”.

8. Пункт 4 розпорядження виключити.
9. Доповнити розпорядження новими пунктами 4 та 5 наступного зміс�

ту:
“4. Головному управлінню капітального будівництва виконавчого орга�

ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в ус�
тановленому порядку подати до Головного управління економіки та інвес�
тицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт, за�
значених у пункті 1 цього розпорядження, до проекту Програми соціаль�
но�економічного розвитку міста Києва на 2012 та наступні роки за раху�
нок коштів державного бюджету.

5. Головному управлінню культури виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) здійснити заходи, по�
в’язані з організацією офіційного відкриття пам’ятника видатній україн�
ській поетесі Олені Телізі, в межах загального обсягу витрат по галузі
“Культура і мистецтво”.

У зв’язку з цим пункт 5 розпорядження вважати пунктом 6.
10. Пункт 6 розпорядження викласти в наступній редакції:
“6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�

ника голови Київської міської державної адміністрації Кучука М. І.”.

Голова О. Попов

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

від 10.11.2011 № 2081
Розпорядження № 2448 від 23 грудня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 39 Закону України “Про здійснення державних заку�
півель”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни та доповнення до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
10.11.2011 № 2081 “Про термінове виконання робіт з реконструкції буді�
вель по Андріївському узвозу, 20 (А, Б) під “Київський драматичний театр
на Подолі” у Подільському районі”:

1.1. У преамбулі розпорядження після слів “Про місцеве самовряду�
вання в Україні” доповнити словами та цифрами “пункту З частини другої
ст. 39 Закону України “Про здійснення державних закупівель”.

1.2. Підпункт 1.2 пункту 1 розпорядження викласти в такій редакції:

“1.2. Для виконання робіт, передбачених підпунктом 1.1 пункту 1 цього
розпорядження, визначити проектну організацію для коригування проект�
но�кошторисної документації та підрядну організацію для виконання буді�
вельних робіт у порядку, визначеному Законом України “Про здійснення
державних закупівель”.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Кучука М. І.

Голова О. Попов 
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 24 лютого 2012 року

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

від 18.03.2011 № 379
Розпорядження № 2547 від 30 грудня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про порядок розміщення тимчасових спо�
руд у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.05.2009 № 462/1518, з метою комплексного упорядкуван�
ня розміщення тимчасових споруд на території міста, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.03.2011 № 379
“Про заходи щодо впорядкування розміщення тимчасових споруд у місті
Києві” (з доповненнями):

1.1. У пункті 3 розпорядження:
В абзаці шостому цифри “30.06.2011” замінити цифрами

“30.12.2011”.
В абзаці сьомому цифри “31.07.2011”замінити цифрами “31.01.2012”.
В абзаці дев’ятому “01.06.2011” замінити цифрами “30.12.2011”.
В абзаці вісімнадцятому цифри “15.06.2011” замінити цифрами

“30.12.2011”.

1.2. Доповнити розділ “Перша черга” додатку до розпорядження пози�
ціями 37 і 38 такого змісту:

“37. вул. Андріївський узвіз
38. Контрактова площа”.
2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно

з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо забезпечення висвітлен�
ня змісту цього розпорядження в засобах масової інформації.

Голова  О. Попов

Про утворення архітектурно�містобудівної ради 
при Головному управлінні містобудування та архітектури виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
та затвердження Положення про неї

Розпорядження № 2455 від 23 грудня 2011 року
Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 20 Закону України “Про регулювання міс�

тобудівної діяльності”, Типового положення про архітектурно�містобудівні ради, затвердженого наказом Міністерства регіональ�
ного розвитку, будівництва та житлово�комунального господарства України від 07.07.2011 № 108, в межах функцій органу місцево�
го самоврядування:

1. Утворити архітектурно�містобудівну раду при Головному управлінні
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).

2. Затвердити Положення про архітектурно�містобудівну раду при Го�
ловному управлінні містобудування та архітектури виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що дода�
ється.

3. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
затвердити склад архітектурно�містобудівної ради при Головному управ�
лінні містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Визнати такими, що втратили чинність:
4.1. розпорядження Київської міської державної адміністрації від

10.12.2003 № 2295 “Про утворення архітектурно�містобудівної ради при
Головному управлінні містобудування, архітектури та дизайну міського
середовища, затвердження її складу і Положення про неї”;

4.2. розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від 10.07.2008 № 929 “Про затвер�

дження Положення про архітектурно�містобудівну раду при Головному
управлінні містобудування, архітектури та дизайну міського середовища
та її склад”;

4.3. розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від 12.06.2009 № 680 “Про внесен�
ня змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) від 10.07.2008 № 929”;

4.4. розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від 22.09.2010 № 750 “Про внесен�
ня змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) від 10.07.2008 № 929”.

5. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цьо�
го розпорядження в засобах масової інформації.

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

Голова О. Попов

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

від 23 грудня 2011 року № 2455

ПОЛОЖЕННЯ
про архітектурно�містобудівну раду при Головному управлінні містобудування 

та архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

1. Загальні положення
1.1. Архітектурно�містобудівна рада (далі — Рада) є дорадчим органом

при Головному управлінні містобудування та архітектури виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для
професійного колегіального розгляду й обговорення містобудівних, архі�
тектурних та інженерних рішень містобудівної та проектної документації
та діє на громадських засадах.

1.2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України та закона�
ми України, а також указами Президента України та постановами Верхов�
ної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України,
актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово�комунального господарства України, рі�
шеннями Київської міської ради та розпорядженнями виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також
цим Положенням.

1.3. Рада здійснює свою діяльність на основі добровільності, рівно�
правності її членів.

2. Основні завдання Ради
2.1. Рада згідно з наданими чинним законодавством повноваженнями

у сфері містобудування та архітектури розглядає містобудівні та/або архі�
тектурні, та/або інженерні рішення:

— містобудівної документації (генерального плану міста Києва; деталь�
них планів територій, проектів зонування територій), а також історико�ар�
хітектурних опорних планів у складі відповідної містобудівної документації;

— проектної документації на будівництво (реконструкцію) об’єктів (бу�
динків і споруд житлово�цивільного, комунального, промислового та ін�
шого призначення, об’єктів садово�паркової та ландшафтної архітектури,
монументального та монументально�декоративного мистецтва), а також
проектів пристосування пам’яток і об’єктів культурної спадщини;

— архітектурно�планувальних рішень об’єктів будівництва, які розмі�
щуються на територіях, на які не розроблені проекти зонування та деталь�
ні плани територій (на період, визначений пунктом 6 розділу V “Прикінце�
ві положення” Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”);

та надає консультативні поради і професійні рекомендації з питань
планування та формування забудови територій Головному управлінню
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), замовникам та розробникам.

2.2. При розгляді містобудівної, проектної документації та передпро�
ектних пропозицій рекомендації надаються на підставі їх оцінки відповід�
но до вимог законодавства, державних будівельних норм, особливостей
містобудівної ситуації (архітектурно�планувальних рішень, техніко�еконо�
мічних показників та архітектурної виразності).

2.3. Результати розгляду Радою проектів містобудівної документації
враховуються під час подальшого доопрацювання та затвердження таких
проектів.

2.4. Результати розгляду Радою проектів будівництва мають виключно
рекомендаційний характер і не можуть вимагатися під час погодження та
затвердження таких проектів.

2.5. Рада надає рекомендації з питань планування, забудови та іншого
використання територій у межах історичних ареалів міста і зон охорони
пам’яток архітектури та містобудування з урахуванням рішень консульта�
тивних рад з питань охорони культурної спадщини.

3. Склад і структура Ради
3.1. Головою Ради є начальник Головного управління містобудування

та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) — головний архітектор міста Києва.

3.2. До складу Ради входять один заступник голови, секретар, фахівці
у сфері будівництва, містобудування та архітектури, які мають відповідну
вищу освіту та досвід роботи у цій сфері, спеціалісти з питань охорони
культурної спадщини, представники відповідних органів виконавчої вла�
ди, творчих спілок (за згодою).

Заступник Голови Ради та її секретар призначаються з числа посадо�
вих осіб Головного управління містобудування та архітектури виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції).

3.3. Фахівці у сфері будівництва, містобудування та архітектури за кіль�
кістю повинні становити не менше п’ятдесяти відсотків від загальної кіль�
кості членів Ради.

3.4. Персональний склад Ради формується Головою Ради з урахуван�
ням пропозицій Київської міської організації Національної спілки архітек�
торів України та затверджується наказом Головного управління містобуду�
вання та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).

3.5. До організаційної структури архітектурно�містобудівної ради вхо�
дять професійні секції Ради за напрямами містобудівної та архітектурної
діяльності, які створюються за рішенням голови Ради, для розгляду про�
ектної документації на будівництво незначних (за своїм впливом на забу�
дову міста) об’єктів, а також окремих видів містобудівної документації:

–  секція містобудування та архітектури; 
— художня секція; 
а також, у разі потреби, інші секції (інженерна, транспортна, історико�

культурна т. і.).
Склад секцій формується з числа членів архітектурно�містобудівної ра�

ди.
До участі у роботі секцій залучаються також начальники управлінь, від�

ділів містобудування та архітектури районних в містіКиєві державних ад�
міністрацій, спеціалісти Київголовархітектури, інші фахівці відповідних га�
лузей.

Склад, регламент роботи та основні завдання діяльності секцій фор�
муються головою Ради та затверджуються наказом Головного управління
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).

4. Організаційні засади членства у Раді
4.1. Члени Ради /секції/ беруть участь у її роботі на громадських заса�

дах.
4.2. Члени Ради /секції/ мають право: 
заздалегідь бути поінформованими про план роботи Ради /секції/, по�

рядок денний засідань та про питання, запропоновані до розгляду на за�
сіданні Ради /секції/; 

брати участь у розгляді питань, включених до порядку денного, обго�
ворювати містобудівні, архітектурно�технічні та інженерні проектні рішен�
ня, висловлювати свої зауваження та пропозиції.

4.3. При розгляді містобудівної та проектної документації члени Ради
/секції/ зобов’язані керуватися вимогами чинного законодавства, дер�
жавних будівельних норм, стандартів і правил.

4.4. Голова Ради /секції/, його заступник, секретар, члени не мають
права брати участь в обговоренні на засіданнях питань проектування
об’єктів містобудування, у розробленні яких вони брали участь.

4.5. Члени Ради /секції/ не можуть брати участь в обговоренні і голо�
суванні щодо проектів, авторами яких є їх близькі родичі, а також у випад�
ках, коли проекти розробляються працівниками проектної установи, у якій
вони працюють.

4.6. Рада /секція/ проводить свою діяльність на засадах гласності.
5. Організація роботи Ради
5.1. Формою роботи Ради /секції/ є засідання, що проводяться згідно

з планом та порядком денним, які складаються її секретарем та затвер�
джуються Головою Ради /секції/.

Позачергові засідання Ради /секції/ скликаються за рішенням Голови
Ради.

Засідання Ради /секції/ є відкритими.
Рада /секція/ розглядає питання, включені до порядку денного за по�

данням замовника проекту.
Порядок денний формується за зверненнями замовників.
Подання проектних та демонстраційних матеріалів для розгляду та їх

технічний супровід здійснюються замовником або за його дорученням ав�
тором�розробником (тиражування, копіювання, інформаційні та довідкові
матеріали тощо).

Склад матеріалів повинен відповідати вимогам державних будівельних
норм щодо проектної документації відповідної стадії проектування.

5.2. Засідання Ради /секції/ веде Голова, а за його відсутності — за�
ступник Голови. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях забез�
печує секретар Ради /секції/.

Засідання Ради /секції/ вважається правомочним, якщо на ньому при�
сутні більш як половина його членів.

5.3. Організаційне забезпечення роботи Ради /секції/ покладається на
Головне управління містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
5.4. Рада /секції/ розглядає матеріали проекту, подані за десять робо�

чих днів до її засідання.
5.5. Для розгляду проектів містобудівної документації Головне управ�

ління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) надсилає за 20 робочих
днів до її засідання розділ проекту містобудівної документації (за відпо�
відним напрямом), що планується для розгляду радою /секцією/, органам
земельних ресурсів, охорони культурної спадщини, охорони праці, енер�
гозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки,

державної санітарно�епідеміологічної служби, природоохоронному та ін�
шим органам, яким відповідно до закону належать повноваження щодо
розгляду містобудівної документації, для отримання їх висновків.

Письмові висновки додаються до матеріалів засідання Ради /секції/.
У разі ненадання таких висновків до проекту містобудівної документа�

ції протягом 20 днів з дня надходження розділу містобудівної документа�
ції такий проект вважається погодженим цими органами.

5.6. На засіданні Ради /секції/ доповідає автор проекту.
5.7. На проекти містобудівної документації та проекти будівництва IV,

V категорій складності готується рецензія (на замовлення замовника про�
ектною організацією, яку замовник обирає самостійно). Рецензія пода�
ється у письмовому вигляді.

5.8. Розгляд на засіданні Ради /секції/ проектів реконструкції об’єктів
будівництва, щодо яких діють майнові права автора, проводиться за учас�
тю автора або колективу авторів відповідно до Закону України “Про автор�
ське право і суміжні права”.

5.9. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них
проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради /сек�
ції/.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на
засіданні.

5.10. За результатами розгляду й обговорення питань секретарем
складається протокол, який підписується головуючим на засіданні та сек�
ретарем.

5.11. До протоколу включаються: 
поіменний перелік присутніх членів Ради /секції/ та запрошених осіб;
питання, які розглядаються на засіданні;
відомості про замовника;
дані щодо автора�розробника містобудівної, передпроектної та про�

ектної документації, доповідача, рецензента та тих, хто виступає;
у разі необхідності: основні характеристики об’єкта, перелік вихідних

даних (основних), рішення про відведення земельної ділянки (для об’єк�
тів будівництва), особливі умови, основні висновки щодо відповідності
вихідним даним, стислий зміст обговорень з відображенням позицій, ви�
словлювань щодо питання та остаточними рекомендаціями Ради /секції/.

5.12. Протокол складається протягом 5 робочих днів з дня проведен�
ня відповідного засідання Ради /секції/.

5.13. Член Ради /секції/, який не підтримує пропозиції (рекомендації),
може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до
протоколу засідання.

Заступник голови — керівник апарату

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради
народних депутатів від 11.11.1991 № 844

Розпорядження № 2460 від 23 грудня 2011 року
Відповідно до ст.14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи заяву голови виконавчого орга�

ну (правління) іудейської релігійної громади в Подільському районі м. Києва від 27.09.2011 та протокол загальних зборів членів за�
значеної релігійної громади від 27.09.2011 № 09�201, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати зміни до Статуту іудейської релігійної громади в По�
дільському районі м. Києва, зареєстрованого рішенням виконавчого комі�
тету Київської міської Ради народних депутатів від 11.11.1991 № 844, ви�
клавши його в новій редакції, що додається.

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації відпо�
відно до розподілу обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення у засо�
бах масової інформації змісту цього розпорядження.

Голова О. Попов

Про заходи, пов’язані з передачею комунального підприємства “Інформатика”
Солом’янського району м. Києва до виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 2482 від 26 грудня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування”, “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власно�
сті”, на виконання рішення Київради від 10.11.2011 № 607/6843 “Про внесення змін до рішення Київради від 23.06.11 № 291/5678
“Про деякі питання діяльності комунальних підприємств та установ, що належать до комунальної власності територіальної грома�
ди м. Києва та передаються до сфери управління Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації””, в межах функ�
цій органу місцевого самоврядування:

1. Утворити комісію з приймання — передачі комунального підприєм�
ства “Інформатика” Солом’янського району м. Києва до виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (да�
лі — комісія) та затвердити її склад, що додається.

2. Комісії організувати свою роботу в установленому порядку, здійсни�
ти дії щодо приймання — передачі комунального підприємства “Інформа�
тика” Солом’янського району м. Києва та направити їх результати на за�
твердження до виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації).

3. Прийняття рішення щодо висвітлення в засобах масової інфор�
мації змісту цього розпорядження покласти на заступника голови
Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо�
в’язків.

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

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 26 грудня 2011 року № 2482

Склад комісії з приймання — передачі комунального підприємства “Інформатика” 
Солом’янського району м. Києва до виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

Коновал Вадим Олександрович — начальник Управління електронного урядування та захисту інформації апарату виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації), голова комісії

Самойленко Тамара Анатоліївна — начальник відділу захисту інформації Управління електронного урядування та захисту інформації вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),— заступник голови
комісії

Антонов Володимир Васильович — провідний спеціаліст аналітичного відділу Головного управління комунальної власності
Сотник Роман Іванович — заступник начальника управління — начальник відділу аудиту закупівель Головного управління внутріш�

нього фінансового контролю та аудиту
Басарія Наталія Андріївна — заступник начальника управління — начальник відділу аудиту бюджетних установ Головного управлін�

ня внутрішнього фінансового контролю та аудиту

Заступник голови — керівник апарату

Про затвердження складу робочої групи з реалізації 
Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

Розпорядження № 2400 від 16 грудня 2011 року
Відповідно до Закону України “Про стимулювання розвитку регіонів”, Указу Президента України від 25.05.2001 № 341/2001 “Про

Концепцію державної регіональної політики”, рішення Київської міської ради від 23.06.2011 № 239/5626 “Про прийняття за осно�
ву проекту рішення Київської міської ради “Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року”, пункту 3 розпоря�
дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.10.2011 № 1894 “Про утво�
рення Робочої групи з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року” та з метою забезпечення координації роботи з ре�
алізації стратегічних ініціатив, закріплених у Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року:

1. Затвердити склад робочої групи з реалізації Стратегії розвитку міс�
та Києва до 2025 року, що додається.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Крама�
ренку Р. М. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інфор�
мації змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за со�
бою.

Голова О. Попов

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
від 16 грудня 2011року № 2400

СКЛАД
робочої групи з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

Довбань Ігор Миколайович — начальник Головного управління економіки та інвестицій, голова робочої групи
Сухонос Олег Вікторович — заступник начальника Головного управління економіки та інвестицій, секретар робочої групи
Кубраков Олександр Миколайович — радник голови Київської міської державної адміністрації
Мовчан Оксана Сергіївна — радник голови Київської міської державної адміністрації
Петрощук Євген Васильович — аналітик молодіжного проектного офісу (за згодою)
Сергієнко Дмитро Миколайович — менеджер молодіжного проектного офісу (за згодою)
Турчак Дмитро Васильович — радник голови Київської міської державної адміністрації
Чернець Сергій Ростиславович — радник голови Київської міської державної адміністрації

Заступник голови — керівник апарату

Про організацію “Європейського селища” на території Центрального парку
культури і відпочинку (Арка Дружби народів)

Розпорядження № 2423 від 21 грудня 2011 року
Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ” та Порядку організації та проведення в м. Києві не�

державних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно�просвітницького, спортивного, видовищного та ін�
шого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.06.99 № 317/418, з метою піднесення ролі столиці Укра�
їни — міста Києва у справі інтеграції українського суспільства до європейської спільноти та поширення знань про об’єднану Євро�
пу, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Підтримати ініціативу Німецького товариства міжнародного співро�
бітництва (GIZ) щодо організації “Європейського селища” на території
Центрального парку культури і відпочинку (Арка Дружби народів) з прове�
денням в цьому місці інформаційних та культурно�масових заходів з по�
пуляризації європейських цінностей та поширення знань про об’єднану
Європу у період з 19 травня по 02 липня 2012 року.

2. Взяти до відома, що відповідальність за встановлення та функціону�
вання “Європейського селища” взяло на себе Німецьке товариство між�
народного співробітництва (GIZ).

3. Німецькому товариству міжнародного співробітництва (GIZ) за�
безпечити дотримання Правил благоустрою міста Києва, затверджених
рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051, під час
підготовки та проведення заходу та відновлення порушеного благоуст�
рою.

4. Утворити Робочу групу з питань організації роботи “Європейського
селища” (далі — Робоча група) при виконавчому органі Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).

5. Призначити Пузанова Олександра Геннадійовича, заступника голо�
ви Київської міської державної адміністрації, керівником Робочої групи.

6. Керівникові Робочої групи у тижневий термін сформувати її склад з
представників структурних підрозділів виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті
Києві державних адміністрацій відповідальних за організацію роботи “Єв�
ропейського селища”.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Пузанова О. Г.

Голова О. Попов
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 24 лютого 2012 року

Віртуоз ДіДюЛя знову в Києві
Відомий гітарист порадує прихильників яскравим шоу

Композитор	експериментатор,

аранжувальник, саунд	продюсер,

звукорежисер і виконавець своєї му	

зики Валерій ДіДюЛя завжди дивує.

Його музика звучить у фільмах 

Бі	Бі	Сі, він співробітничав з Пласі	

до Домінго і Брайаном Адамсом,

знімався у фільмах Андрона Конча	

ловського, отримав кінопремію за

кращий саунд	трек до російського

фільму “Кочегар” Олексія Балаба	

нова. В основі його мелодій — фла	

менко і акустична гітарна музика в

латиноамериканській стилістиці.

Плюс — сучасні танцювальні ритми,

які роблять музику ДіДюЛі такою

пізнаваною і запальною. ДіДюЛя

був визнаний кращим гітаристом

Білорусі та одним з найзатребувані	

ших гітаристів Росії. Творчість музи	

канта люблять і цінують в Китаї, Єв	

ропі, Індії, Америці і Японії. Він ви	

пустив 4 DVD	диска і 10 інструмен	

тальних альбомів, гастролює по Ро	

сії і країнам ближнього зарубіжжя.

На київському концерті все буде

вкрай незвичайно і професійно.

Звуки флейт і саксофонів, дудук і

окаріна, численні перкусійні інстру	

менти, клавішні, бас	гітари, ком	

п’ютерні спецефекти, витончена хо	

реографія і, звичайно, неповторна

гітара ДіДюЛі. Гітар буде багато! Це

і фламенко, і акустичні, і класичні, і

електрогітари, і грецька бузука. На

концерті прозвучать кращі твори з

восьми альбомів, випущених за

останні десять років, “Арабіка”,

“Фламенко”, “Водопад”, “Політ на

Меркурій”, “Сім поцілунків”, “По	

силка з Румунії”, “Кава вранці” і ба	

гато інших композицій, які так по	

добаються глядачам.

Цінителі інструментальної музи	

ки називають ДіДюЛю одним з кра	

щих гітаристів світу, але для нього не

мають значення винагороди і премії.

Головне — віддавати себе всього гля	

дачам, неординарними звуковими

поєднаннями і майстерною гітар	

ною грою, показати їм красу світу і

унікальність кожної людини. Всі

композиції йдуть нон	стопом і ре	

тельно відрежисовані за світлом,

звуком і танцювальним супрово	

дом

Альона МОЗГОВА та Володимир ТКАЧЕНКО: 

"У нас дуже вдалий тандем, 
у мене — творчий політ, 
у Альони — тверезий погляд 
і сучасний підхід"

— Нещодавно, ви виступали на
станції метро “Університет”. Як вам
цей досвід?

В. Т. — Мені було цікаво спробу	

вати щось андеграундне. По	пер	

ше, це незвично та шокуюче для

людей. Звісно, вони звикли до му	

зикантів, але іншого гатунку. Перш

за все, мені хотілося здивувати, по	

дарувати гарну музику. Більше то	

го, я чув про схожі соціальні захо	

ди, які проводилися в Америці,

Британії, тому цікаво було взяти у

такому дійстві участь. І я отримав

позитивні враження, а люди посмі	

халися.

— За освітою ви — художник�архі�
тектор. Чи використовуєте свої знан�
ня?

В. Т. — Якби в мене не було ху	

дожньої освіти, певно, в мене було б

менше ілюстрацій в голові. Мої піс	

ні народжуються саме з ілюстра	

цій — спочатку я бачу внутрішній ві	

деоряд. Тож це взаємопов’язано.

Певний час я працював архітекто	

ром в проектному інституті, розроб	

ляв реконструкції будівель. Потім

зрозумів, що музика для мене важ	

ливіша. Нещодавно якраз замислю	

вався над тим, що я — щаслива лю	

дина, бо зробив правильний вибір.

— Зараз ви здобуваєте вже другу
вищу освіту. Як проходить навчання?

В. Т. — Якраз здаю сесію в Націо	

нальному педагогічному університе	

ті імені Драгоманова. Я навчаюся на

екстернаті. Тож приходжу на період

начитування, беру завдання у ви	

кладачів. Мені потрібно здати 48

предметів, і, гадаю, за два роки за	

кінчу університет, буду викладачем

музики. В думках, звісно, є зробити

цікавий музичний факультет, не	

стандартний, пов’язаний з сучас	

ною музикою.

— Минулого року ви начебто зби�
ралися потрапити на Євробачення. Чи
маєте ще такі плани?

В. Т. — Євробачення перестало ці	

кавити. Мені здається, потрібно за	

войовувати свого слухача тут.

А. М. — На Євробачення поспі	

шати не треба, воно проходить що	

року і вікових цензів не має. Можна

туди поїхати навіть в 100 років. По	

трібно, щоб твоя кандидатура не ви	

кликала жодних сумнівів щодо мож	

ливості представляти країну. Для

цього треба стати в цій країні без	

умовним лідером. На Євробаченні

іноді перемагають абсолютно неочі	

кувані персонажі, тож головне —

вийти на сцену і робити те, що вмі	

єш, щиро, щоб аудиторія повірила, а

не намагатися розраховувати все з

точки зору математики.

— Втім, у шоу�бізнесі важлива не
лише творчість, а й певні розрахунки.
Яке нині у вас співвідношення між ни�
ми?

В. Т. — Творчість займає майже

весь час.

А. М. — Для того, щоб отримати

щось, потрібно спочатку вкласти.

Тому все, що маємо, вкладаємо саме

у творчість, музичний матеріал. По	

тім вже потрібно буде це правильно

подати. Звісно, шоу	бізнес — це біз	

нес, чистого вигляду творчість не

працює на ринок, попит визначає

пропозицію. В цьому є і певна ви	

ховна місія. Найлегше зробити —

“опа	опа	три притопи”, пісню про

“елочку	иголочку”, але це не наше.

У кожного свої методи та шляхи.

Втім, якщо хтось слухає і купує му	

зичний продукт, він має право існу	

вати.

— Які особливості просування мо�
лодих виконавців в українських реалі�
ях?

А. М. — Для людей, які не мають

ніяких фінансових можливостей та

зв’язків, залишається лише мережа.

Якщо продукт дуже яскравий та не	

ординарний, це спрацює. Наступне

питання — не упустити цей момент і

знайти людей, які тобою займуться.

Стартувати для молодих виконав	

ців	початківців варто в Інтернеті.

Ну і плюс в Україні проводиться ве	

личезна кількість талант	шоу, де та	

кож існує абсолютно реальний

шанс.

— За допомогою Інтернету чи та�
лант�шоу можна засвітитися, але
найскладніше, певно, залишитися на
цьому небосхилі. Що для цього по�
трібно?

В. Т. — Бути собою, бути особис	

тістю. Щоб бути цікавим, потрібно

щось нести аудиторії. Наскільки я

цікавий, покаже час. Але я намага	

юся доносити свою музику, яку пи	

шу сам. Час розсудить.

— Ви зараз працюєте над новим
альбомом. Коли плануєте його випус�
тити?

В. Т. — Так, ми вже закінчуємо ро	

боту. Альбом називатиметься “Тебя

Выбираю”. Скоріше за все, ми ви	

кладемо його в Інтернеті, де можна

буде скачати за певні гроші. Планує	

ться, що ці кошти підуть на допомо	

гу дітям, які її потребують. Після ви	

ходу альбому, восени планується тур

по містах України.

— На що ви робите акцент у твор�
чості?

А. М. — В будь	якому варіанті всі

пісні — про кохання. В широкому

сенсі цього слова. Не лише про ко	

хання до жінки.

В. Т. — Я відчуваю начебто пев	

ний зв’язок з космосом, постійно

щось пишу. Завжди ношу з собою

диктофон, щоб записати, що спаде

на думку.

— Що раніше народжується — вір�
ші чи музика?

В. Т. — По	різному. Частіше —

спочатку мелодія, іноді відеоряд,

іноді якась фраза — те, що дає на	

прямок. Далі це розвивається та ви	

ливається у нову пісню.

— Зараз ви співпрацюєте з ТМ
Voronin. Як розпочався ваш спільний
проект і в чому він полягатиме?

А. М. — Ми дружимо. Дуже рідко

вже в свідомому віці зустрічаєш лю	

дей, з якими вдається так щиро по	

дружитися за короткий період часу.

Спочатку ми затоваришували з Ла	

рисою Вороніною, це дочка Ми	

хайла, яка займається нині усім біз	

несом та виробництвом. Любов до

цієї торгової марки виникла спон	

танно та давно, коли терміново по	

трібен був смокінг. Ми поїхали в

магазин Voronin та купили смокінг,

який одразу дуже добре сів, було

враження, що Володимир в ньому

народився. Цей смокінг виявився

фартовим, в ньому Володимир зай	

няв друге місце в Юрмалі. Цього

року ми познайомились особисто.

Можна сказати, що музика нас по	

в’язала, адже Лариса — справжній

меломан, і їй дуже подобається як

співає Володимир, вона пережива	

ла та голосувала за нього ще на 

Х	факторі. Розпочалося все з того,

що потрібно було придумати щось

цікаве, щоб одягнути на презента	

цію концертної програми. Тоді ми

замовили у Voronin піджак. Пізніше

виникла ідея рекламної кампанії

чоловічого аромату Voronin. Ларису

надихнула творчість Володимира, і

нині вона розробляє нову колек	

цію, яка буде презентована на “Лю	

дині року” під музичний супровід

Володимира. Далі планується по	

везти колекцію на Тиждень моди в

Москву, де він теж співатиме. Та	

ким чином мода поєдналася з музи	

кою, що вилилося в цікаву співпра	

цю. Сподіваюся, це сподобається

тим, хто бачитиме і носитиме цей

одяг. Voronin — один з небагатьох

вітчизняних брендів, яким може

пишатися наша країна.

В. Т.— Я справді в захваті від

Voronin. Ніде не бачив, щоб було

стільки розмірів костюмів. Вони ні	

чим не відрізняються від тих же

Brioni. Це не лише круто, а й патріо	

тично. Я вже ознайомився і з арома	

том парфумів, скажу чесно, він як

справжній французький. Нехай лю	

ди знають, що такий існує.

— У кого зазвичай виникають твор�
чі задумки?

В. Т. — Найчастіше в мене вини	

кають ідеї, а як їх втілити — вже знає

Альона. Вона стратег, відчуває, як

треба подати. У нас дуже вдалий

тандем, у мене творчий політ, у Аль	

они — тверезий погляд і сучасний

підхід.

— Альона, на вашу думку, чи існує у
нас зараз інститут продюсерства, фа�
хівці з цієї справи?

А. М. — Сказати, що продюсер	

ство у нас розвинуте, не можна. Але

є окремі приклади, наприклад,

Юрій Нікітін, у якого дійсно є ар	

тисти, а він як Карабас	Барабас ке	

рує цим ляльковим театром. Реш	

та — це тандеми, що склалися, сі	

мейні або дружні, які працюють ра	

зом. Це комфортно для обох, адже

вони займаються однією справою та

мають спільні погляди.

В. Т. — У Альони — інститут жит	

тя, вона з дитинства за кулісами, ба	

чила, як все відбувається, і має гар	

ний приклад — маму.

— Яким має бути успішний продю�
сер?

А. М. — Перш за все, він має бути

комунікабельним, некомунікабель	

на людина не витримає в світі шоу	

бізнесу. Решта якостей — це стан	

дартний набір будь	якої успішної

людини.

— А що потрібно для успішності ви�
конавцю?

В. Т. — Потрапити в необхідну те	

чію, не боятися йти вперед, бути со	

бою.

— У вас дуже напружений графік. А
де і як любите відпочивати?

В. Т. — Найкращий відпочинок —

поспати, енергетично зарядитися,

подивитися улюблене кіно, послу	

хати гарну музику.

А. М. — Бажано не в Україні, а

там, де тепло. Наприклад, на Маль	

дівах.

— А у вас є улюблені місця в Києві?
В. Т. — Для мене — це мій дім. А

також сцена.

Розмовляла 
Марія БЄЛЯЄВА, “Хрещатик”

“Хрещати ” вдалося з -
стрітися, незважаючи на
їхній щільний рафі , з по-
п лярним співа ом Воло-
димиром Т ачен о та йо о
продюсером Альоною
Моз овою. Вони розповіли
про особливості продюс -
вання “зіро ” в У раїні,
творчі е сперименти та
спільний прое т з модним
бредом Voronin.

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

7 березня в Жовтневом палаці відб деться ні альний
онцерт ітариста-вірт оза ДіДюЛі з м зи антами і ра-
ціозними танцівницями. Глядачів цьо о дня че ає шо в
жанрі інстр ментальної м зи и з ви ористанням світло-
вих і омп’ютерних спецефе тів, а та ож с провід хо-
рео рафічних номерів.

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

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація
(орендодавець) має намір передати в орендне орист вання
нежитлове приміщення в спеціалізованій ш олі № 47 ім. А.С. Ма-
арен а за адресою: м. Київ, в л. Патріса Л м мби, 14/21,
за альною площею 53,1 в.м з метою надання додат ових
освітніх посл . Балансо трим вач — Управління освіти Печерсь-
ої районної в м. Києві державної адміністрації.

П блічне а ціонерне товариство "Е остандарт"
Повідомляє споживачів, з я ими ладені до овори на постачання теплової

енер ії ви ляді арячої води, про змін тарифів з 01.03.2012 ро з ідно з

Постановою Національної Комісії, що здійснює ре лювання сфері ом нальних

посл "Про встановлення тарифів на теплов енер ію ПАТ "Е остандарт" від

03.02.2012 № 54:

- для потреб бюджетних станов — 332,18 рн за 1 Г ал (без ПДВ);

- для потреб інших споживачів ( рім населення) — 407,63 рн за 1 Г ал

(без ПДВ).

З пова ою, Адміністрація ПАТ "Е остандарт"

В провадженні Подільсь о о районно о с д м. Києва знаходиться цивільна справа № 2-
4626/11 за позовом При оди Тетяни Володимирівни до При оди Романа Володимировича про
позбавлення орист вання житловим та с ас вання реєстрації. У зв'яз з вашою неяв ою с дове
засідання від ладене на 27.02.2012 ро на 9.30.

У випад повторної неяв и відповідача справа б де сл хатись ваш відс тність з ідно ст. 169
ЦПК У раїни. Справа сл хається с ддею Де ален о В. С.(м. Київ, в л. Хорива, 21, аб. 24).

С ддя B.C. Де ален о

Солом'янсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Г льч Єв ена Оле сандро-
вича в с дове засідання в я ості відповідача, по цивільній справі № 2-690/12 за
позовом ПАТ "Універсал Бан " до Г льч Єв ена Оле сандровича про стя нення
забор ованості.

Роз ляд вищев азаної справи відб деться 06.03.2012 ро на 17.30 в приміщенні
Солом'янсь о о районно о с д м. Києва (м. Київ, в л. М. Кривоноса, 25, аб. 10).
Під олов ванням с дді Коробен а С.В.

Додат ово роз'яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни з
оп блі ванням о олошення про ви ли відповідач вважається повідомленим про
час та місце роз ляд справи.

У провадженні О р жно о адміністративно о с д міста Києва
знаходиться справа за позовом Олійни а Д.В. до ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) про
визнання розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) від 25.07.2008 № 1029
нечинним з момент прийняття та та им, що не відповідає Констит ції
У раїни і за онам У раїни. С довий роз ляд відб деться 27.02.2012 о
08.30 за адресою: в л. Командарма Каменєва, 8, орп. 1.

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД

По оризонталі: 6. ажіотаж 9. роман 10. н ль 11. тропі и 12. а ад
17. адет 20. перспе тива 21. швид омов а 22. норма 27. ан ори
30. заповіт 31. ві о 32. атлас 33. олоно

По верти алі: 1. мант 2. бізон 3. стрій 4. юрта 5. амба 7. жнива
8. плече 12. ап ан 13. рсор 14. депеша 15. а тив 16. шиш а 17. айман
18. древ о 19. татари 23. ор ія 24. мозо 25. опала 26. аванс 27. ата а
28. ала 29. раса


