
Парк надсучасних технологій з’явиться 
у Святошині
Інвесторам запропонують проект інноваційного комплексу BIONIC Hill
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Кияни відстояли 
Пейзажну алею
На захист паркової зони разом з головою КМДА Олександром Поповим 
вийшли небайдужі мешканці столиці

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Нещодавнє рішення Вищо о
адміністративно о с д , я е
дозволило відновити б дів-
ництво на Пейзажній алеї, ви-
ли ало справжній резонанс
серед ромадсь ості столиці.
Адже за цей час мальовничий
точо самом серці Києва

з йо о ні альними с льпт -
рами отів та Малень о о
Принца став любленим міс-
цем відпочин не лише меш-
анців нав олишніх б дин ів
столиці, а й остей міста. Ви-
хідними на толо , ініційован
оловою КМДА Оле сандром
Поповим, вийшло де іль а со-
тень иян.

Кленова алея на місці 
будівництва

Захищати своє улюблене місце відпо�

чинку прийшли не лише ті, хто вже рока�

ми відвойовують цю територію у забудов�

ників, а й пересічні кияни з дітьми, яким

небайдужа доля рідного міста.

Висадкою декількох десятків кленових

саджанців захисники не обмежилися, тут

можна було побачити і театралізовані

дійства, і навіть справжній циганський

хор. "Це місце вже давно стало для мене і

моєї сім’ї одним з найулюбленіших. Тож

дізнавшись про проведення такої акції,

вирішили також долучитися, щоб проде�

монструвати, що людям небайдужа доля

цієї частинки міста",— розповів "Хреща�

тику" киянин Андрій.

Долучився до акції і голова міськадмі�

ністрації Олександр Попов, який осо�

бисто посадив одне з дерев. "Я перекона�

ний, що ця акція стане символом того,

що Пейзажна алея ніколи не буде забудо�

вана і далі розвиватиметься, як паркова

зона",— зазначив голова КМДА під час

зустрічі з киянами.

Пейзажку захистить Київрада

Мешканців та активістів Олександр

Попов запевнив, що наразі перемовини з

МЗС ведуться, і вже на цьому тижні бу�

дуть прийняті відповідні рішення. "Після

офіційної відмови МЗС нами буде підго�

товлене рішення щодо скасування зем�

левідведення на цю ділянку, яке ми вине�

семо на сесію Київради 5 квітня. Тож вже

7 квітня ми знову зустрінемося тут, щоб

показати, що і з юридичного боку це пи�

тання завершене, і Пейзажна алея зали�

шиться неушкодженою",— наголосив

Олександр Попов.

Захисники Пейзажки побоюються,

що, навіть за умови відмови МЗС, охочих

звести будівлю на цій ділянці знайдеться

немало. "Я всіх запевняю, що будь�якого

будівництва тут не буде. Це принципова

позиція київської влади та моя особис�

та",— наголосив Олександр Попов.

А щоб захистити алею від забудови у

майбутньому, у планах міськадміністрації

— надати їй охоронного статусу. Крім то�

го, тут планують встановити камери ві�

деоспостереження, аби вчасно відслідко�

вувати та зупиняти будь�які злочинні по�

сягання на цю територію. Для того, щоб

подібні ситуації у Києві не повторювали�

ся, голова КМДА запропонував створити

спеціальну громадську Раду, яка збирати�

меться щомісяця і напрацьовуватиме

спільний план дій влади та громадськості

із захисту та збереження історичного об�

личчя Києва.

Опозиція та димові шашки

Вслід за Олександром Поповим до ак�

ції приєдналися представники "Фронту

змін", активісти партії "Удар" та інші гро�

мадські об’єднання, що протягом остан�

нього часу уважно слідкували за перебі�

гом подій навколо Пейзажної алеї.

Не обійшовся захід і без провокацій.

Так, група молодиків у чорних масках з

плакатами на захист Пейзажної алеї під

час ходи парковою зоною кинула поміж

щойно посаджених кленів димові шаш�

ки. Шкоди ні саджанцям, ані захисникам

це не завдало, а міліція порушників не

затримала, пояснюючи це "нешкідливіс�

тю таких дій".

Обіцянка від МЗС

Згодом приєднався до захисників Пей�

зажної алеї і директор департаменту ін�

формаційної політики МЗС Олег Воло�

шин, який повідомив, що відомство від

цієї ділянки відмовляється. "Ми відмов�

ляємося від будівництва будинку на цій

ділянці. Це гарантовано, залізобетонно.

Тому що ніхто з нормальних людей не

стане зазіхати на те, що стало улюбленим

місцем киян",— повідомив пан Воло�

шин

Олег ПЕТРОВСЬКИЙ: 
"Аеропорт "Київ" обслуговуватиме
шведську і англійську футбольні
команди" 
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За рівнем життя Київ випередив
Москву та Санкт5Петербург 

Відповідно до рейтин ре іонів за я істю життя, про-
ведено о однією з авторитетних аналітичних омпаній
– Міжнародним центром перспе тивних досліджень,
2011 році Київ трим вав абсолютне лідерство

СТОР. 2 

До Великодня столиця стане
чистішою

Відповідні дор чення олова КМДА Оле сандр По-
пов дав сім правлінням, ом нальним підприємс-
твам та сл жбам міста під час апаратної наради із
заст пни ами та оловами РДА

СТОР. 2

У номері

Новини

В економіку Києва вкладено 
$3,5 млрд прямих 
іноземних інвестицій
Протя ом 2011 ро в е ономі Києва іноземни-

ми інвесторами в ладено $3,5 млрд прямих інвести-
цій, що на 17,8 % більше обся ів відповідно о пері-
од попередньо о ро . Про це повідомив заст пни
олови КМДА Р слан Крамарен о. За йо о словами,
за альний обся прямих іноземних інвестицій, вне-
сених Київ, за рі зріс на 12 % та с лав $24,5 млрд,
що становить 49,6 % від за альнодержавних обся-
ів. За альний обся прямих іноземних інвестицій
розрах н на одн особ становить $8,8 тис.
"Швид і темпи відновлення е ономі и забезпечили
підвищення провідними міжнародними рейтин ови-
ми а ентствами про ноз редитно о рейтин Киє-
ва з "не ативно о" на "стабільний". Та ож Київ посів
56 місце рейтин 100 найбільш шанованих міст
світ , я і мають най ращ реп тацію, довір та пова-
. Це повинно стати позитивним си налом для ін-

весторів я за ордонних, та і вітчизняних. Для зал -
чення інвестиційних рес рсів мин ло о ро ми про-
вели понад 40 з стрічей з представни ами міжна-
родних фінансових ор анізацій, іноземних інвести-
ційних і фінансових станов, вітчизняних інвесто-
рів",— зазначив Р слан Крамарен о

Місто вивчить можливість 
будівництва житла 
для робітників сфери ЖКГ
Голова КМДА Оле сандр Попов дор чив оловам

районів столиці та ерівни ам профільних правлінь
с ласти перелі об’є тів, я і мож ть б ти ре онстр -
йовані під сл жбове житло, а та ож вивчити можли-
вість б дівництва сл жбових вартир для співробітни-
ів сфери ЖКГ. "Цьо о ро ми план ємо забезпечити
житлом 150 двірни ів та же івців. 30 з них свої вар-
тири та імнати отримали мин ло о тижня до Дня пра-
цівни ів житлово- ом нально о осподарства та поб -
тово о обсл ов вання населення. Уже розпочалися
роботи з ре онстр ції житла для представни ів цієї
ал зі Деснянсь ом районі. Але цьо о недостатньо,
ми маємо вивчити можливість б дівництва додат о-
вих вартир. Та а мотивація, без мовно, привабила б
до роботи ом нальній сфері молодих співробітни-
ів, адже сьо одні більшість двірни ів столиці — це
люди похило о ві ",— зазначив Оле сандр Попов.
На адаємо, до Дня працівни ів житлово- ом нально-
о осподарства та поб тово о обсл ов вання насе-
лення 30-ти працівни ам ал зі Оле сандр Попов вр -
чив повідомлення про отримання сл жбово о житла.
Та ож олова КМДА вр чив їм на ороди та пам’ятні
подар н и

У столиці стартував двомісячник 
з благоустрою 
У рам ах проведення щорічно о двомісячни а з

бла о строю, озеленення та поліпшення санітарно о
стан Києва, я ий старт вав чора, КП "Плесо" роз-
починає апітальне прибирання територій столичних
пляжів та зон відпочин біля води. Та , вже 24 бе-
резня на пляжі "Венеція", що знаходиться на терито-
рії Гідропар , відб деться перший с ботни . До
прибирання та ож дол чаться ст денти Юридично о
інстит т Національно о авіаційно о ніверситет .
На адаємо, що за альномісь ий с ботни столиці
відб деться 31 березня. Триватиме весняний двомі-
сячни з бла о строю до 11 травня. Упродовж цьо о
час місто прибер ть після зимово о період , віднов-
лять бла о стрій та провед ть ряд робіт з озеленен-
ня території, а та ож під от ють об`є ти місь ої ін-
фрастр т ри до свят вання Дня Києва
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Учасни ам першо о Київсь о о інвести-
ційно о фор м б де презентовано інвес-
тиційний прое т створення інноваційно о
пар BIONIC Hill, ініційований провідним
інвестиційно-девелоперсь им холдин ом
UDP за підтрим и КМДА. Реалізація цьо-
о прое т відповідає основним напрям-
ам Страте ії розвит Києва до 2025 ро-
, серед я их чільне місце посідає лас-

терний розвито е ономі и шляхом ство-
рення центрів омпетенції пріоритетних
ал зях.

Проект передбачає організацію сучасного парку ін�

формаційних та інших високих технологій, що спеціалі�

зується на розвитку та впровадженні IT, біотехнологій,

енергозбереженні та використанні альтернативних дже�

рел енергії. На території BIONIC Hill заплановано бу�

дівництво бізнес�центрів площею 225 тис. кв. метрів, де

розмістяться українські та закордонні компанії, що пра�

цюють у сфері високих технологій, а також бізнес�інку�

батори, венчурні фонди, відділення банків та інші орга�

нізації, які надаватимуть сервісну підтримку бізнес�сек�

тору.

Проектом передбачено створення дослідницького

центру з сучасними лабораторіями та спеціалізованим

університетом площею 25 тис. кв. метрів, а також висо�

котехнологічної виробничої зони, яка стане майданчи�

ком для практичного впровадження наукових дослі�

джень та виробництва інноваційної продукції. Для пов�

ноцінного втілення концепції "Працюй — Живи — На�

вчайся — Відпочивай" інфраструктура парку також

включатиме житлові будівлі, готель, ресторани, спор�

тивний комплекс, дошкільні навчальні заклади, школу

та рекреаційну територію. Парк інформаційних техно�

логій BIONIC Hill розташують у Святошинському

районі столиці.

"Ми здійснили попередній аналіз, який показав, що

виручка IT�компаній України перевищує $1,5 млрд на

рік, а експорт послуг IT�компаній складає $1 млрд. При

цьому ми спостерігаємо зростання індустрії програмної

продукції України на 30�40 % на рік. Це дає нам підста�

ви вважати, що цей проект буде успішним, тим більше,

що IT�компанії, зареєстровані у Києві та Київській об�

ласті, генерують близько 70 % прибутків цієї індустрії.

Київський інноваційний парк — реальний інструмент

реалізації інноваційного потенціалу столиці та держави.

Крім того, це ще створення близько 35 тисяч високо�

продуктивних робочих місць. За найскромнішими

оцінками, завдяки цьому ми будемо отримувати до бю�

джету міста у вигляді податку на доходи фізичних осіб

понад півмільярда гривень на рік",— зазначив заступ�

ник голови КМДА Руслан Крамаренко.

За його словами, для досягнення цих ефектів на 147 га

буде побудовано побудовано 900 тис. кв. метрів примі�

щень. Цей план довгостроковий, але вже в 2014 році пе�

редбачається запустити першу чергу площею більше 100

тис. кв. метрів — бізнес�центри, комфортне і доступне

житло для фахівців, блок інженерного забезпечення,

пожежна частина та автодорога.

Нагадаємо, перший Київський інвестиційний форум

відбудеться 29 березня цього року

Оле сандр Попов: "Б дь-я о о б дівництва на Пейзажній алеї не б де. Це принципова позиція иївсь ої влади та моя особиста"
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Новини

За рівнем життя Київ випередив Москву 
та Санкт�Петербург
Відповідно до рейтин ре іонів за я істю життя, проведено о однією з

авторитетних аналітичних омпаній — Міжнародним центром перспе -
тивних досліджень, 2011 році Київ трим вав абсолютне лідерство. Про
це повідомив заст пни олови КМДА Р слан Крамарен о. За йо о сло-
вами, столиця посіла I місце за рівнем доброб т . У цій ате орії оціню-
вався рівень е ономічно о розвит ре іон та доходів населення — вало-
вий ре іональний прод т на д ш населення, рівень інтернетизації, е о-
номічної а тивності населення, енер етична ефе тивність, я і є найвищи-
ми серед ре іонів. “Я і належить столиці, Київ переб ває та ож на пер-
ших місцях за рівнем освіти та охорони здоров’я. У місті створено най-
ращі мови для здоб ття освіти та отримання медичної допомо и. Це
підтвердж ється висо ими рез льтатами зовнішньо о тест вання, вели-
ою част ою робочої сили з вищою освітою, найвищою в державі серед-
ньою тривалістю життя тощо”,— зазначив Р слан Крамарен о. Та ож Ки-
їв потрапив перелі міст із відносно сприятливою е оло ічною сит аці-
єю, посівши 18 місце. Р слан Крамарен о на олосив, що рівнятися Київ
має не на інші ре іони, а на с сідні столиці: Пра , Б дапешт, Варшав .
Та , провідною онсалтин овою омпанією Mercer проведено омпле с-
н оцін я ості життя 201 міста світ 2011 році. З ідно з цим рейтин-
ом, Київ посідає 161 місце. При цьом Пра а займає 69 позицію і є ра-
щим серед східноєвропейсь их міст, Б дапешт посідає 73 місце, а Вар-
шава — 84 сходин . Сан т-Петерб р і Мос ва знаходяться на 164 та
169 місцях відповідно

До Великодня столиця стане чистішою
Київ має з стріти Вели день чистим, охайним та зр чним для проїзд
иян. Відповідні дор чення олова КМДА Оле сандр Попов дав сім
правлінням, ом нальним підприємствами та сл жбам міста під час апа-
ратної наради із заст пни ами та оловами РДА. Зо рема олова КМДА
дор чив до Пасхи пола одити асфальтове по риття основних ма істралей
та в лиць міста, провести ремонти на приб дин ових територіях, а та ож
прибрати в сіх пар ах та с верах Києва. “Свят ова атмосфера та лад до
Вели одня мають запан вати в сіх сферах життя міста. Особлив ва
потрібно приділити бла о строю ладовищ, пар ів та с верів, перед сім
тих, що знаходяться поряд із храмами, дворів та в лиць міста. У нас за-
лишилося не та ба ато час , том я прош всі сл жби та ом нальні під-
приємства а тивіз ватися і ма симально ретельно попрацювати, аби ні-
чо о не заважало свят овом настрою иян”, — с азав Оле сандр Попов.
У посиленом режимі працюватиме і ромадсь ий транспорт столиці. Та ,
14 вітня р х потя ів иївсь о о метрополітен , автоб сів, трамваїв та тро-
лейб сів б де продовжено на одн один . На один раніше запрацює
весь ом нальний транспорт і 15 вітня

Цифра дня

Call�центр 15�51

602 000 000 
гривень становлять надходження від столичних платників податків до
місцевого бюджету в лютому 2012 року. Порівняно з минулорічними
показниками вони зросли більш ніж на 6 %, а саме – на 34 млн 686
тис. грн. 
За інформацією прес�центру ДПС у м.Києві 
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Нова структура КМДА
У зв’язку з реформою адміністрація не втратить жодної функції,
навпаки — якісно оптимізується

Марина ЧОРНА
“Хрещатик”

Київрада мин ло о тижня
підтримала прое т рішення
про стр т рн реор аніза-
цію Київсь ої місь адмініс-
трації. На адаємо, що
правлінсь а реформа пе-
редбачає створення де-
партаментів та с орочення
правлінців середньої лан-
и. До ва и читачів “Хре-
щати а” — детальні схеми
нової стр т ри столичної
адміністрації.

КМДА готова реорганізуватися

задля оптимізації своєї роботи та

економії коштів міського бюджету.

Проект рішення про зміни в струк"

турі мерії представив минулого тиж"

ня в сесійній залі заступник голови

КМДА Олександр Пузанов.

“Команда Попова почала скорочен"

ня з себе. Кількість заступників го"

лови вже було зменшено з 18 оди"

ниць при попередньому керівникові

до 6 у Олександра Попова. Але на"

віть зараз керівників забагато. Тому

з 153 одиниць керівників структур"

них підрозділів та їх заступників ми

плануємо скоротити 73 посади. При

цьому витрати на утримання мерії

тільки на заробітній платі змен"

шаться на 15 мільйонів гривень”, —

зазначив Олександр Пузанов.

Нагадаємо, що структурна рефор"

ма всередині столичної адміністрації

передбачає ліквідацію Головних

управлінь та створення укрупнених

департаментів. Пропонуємо читачам

“Хрещатика” прослідкувати, функ"

ції яких управлінь перейняли на себе

новостворені структурні одиниці.

Департамент житлово�комунальної
інфраструктури

— ГУ комунального господарства

— ГУ житлового господарства

— ГУ енергетики, енергоефектив"

ності та енергозбереження

— Управління ритуальних послуг

Департамент міського благоустрою
та збереження природного середовища

— ГУ з питань надзвичайних ситу"

ацій

— ГУ з контролю за благоустроєм

— ГУ екології та охорони природ"

них ресурсів

— Відділ з питань охорони праці

Департамент транспортної інфра�
структури

— ГУ транспорту та зв’язку

Департамент економіки та інвестицій
— ГУ економіки та інвестицій

— ГУ з питань захисту прав спожи"

вачів

— Управління цінової політики

Департамент фінансів
— Головне фінансове управління

— ГУ внутрішнього фінансового

контролю та аудиту

Департамент розвитку підприємниц�
тва

— ГУ промисловості, науково"тех"

нічної та інноваційної політики

— ГУ з питань регуляторної політи"

ки та підприємництва

— ГУ внутрішньої політики та по"

бутового обслуговування населення

Департамент містобудування та архі�
тектури

— ГУ містобудування та архітекту"

ри

Департамент будівництва та житло�
вого забезпечення

— ГУ капітального будівництва

— ГУ житлового забезпечення

— Управління перспективного

розвитку та координації будівниц"

тва

Департамент земельних ресурсів
— ГУ земельних ресурсів

Департамент культури
— ГУ культури

— Управління у справах національ"

ностей та релігій

Департамент комунальної власності
м. Києва

— ГУ комунальної власності

Департамент освіти і науки, молоді та
спорту

— ГУ освіти та науки

— ГУ у справах сім’ї, молоді та

спорту

Департамент соціальної політики
— Київський міський центр соці"

альних служб для молоді

— ГУ праці та соціального захисту

населення

— Управління у справах жінок,

інвалідів, ветеранів війни та пра"

ці

Департамент охорони здоров’я
— ГУ охорони здоров’я

Департамент суспільних комунікацій
— ГУ з питань внутрішньої полі"

тики та зв’язків з громадськістю

— ГУ з питань реклами

— Управління преси та інформа"

ції

Управління охорони культурної спад�
щини

— ГУ охорони культурної спадщи"

ни

Головне управління підготовки та

проведення в Україні фінальної час"

тини чемпіонату Європи 2012 року з

футболу (функціонує до 1 серпня 2012

року)

— ГУ ЄВРО"2012

Служба у справах дітей
— Служба у справах дітей

Державний архів м. Києва
— Державний архів м. Києва

Апарат
— Апарат КМДА

— Управління справами

Громадський транспорт поїде
по окремій смузі
На вулиці міста планують повернути евакуатори, 
а у центрі — будувати паркінги

За словами начальника ГУ транс"

порту та зв’язку Євгена Водовозова,

досвід роботи у попередні роки пока"

зав, що вирішення транспортної

проблеми у столиці неможливе без

комплексного підходу. Так, наразі

розробляється транспортна модель

міста, яка має на меті створити ком"

плексну схему пасажирських переве"

зень, а також — будівництва паркін"

гів, у тому числі в центральній частині

столиці, та перехоплюючі стоянки

поблизу кінцевих станцій ліній мет"

рополітену.

Вже ведуться проектні роботи щодо

зведення перехоплюючих паркінгів

поблизу станцій метро “Святошин”,

“Академмістечко” та “Сирець”, роз"

глядається можливість їх будівництва

біля станцій “Червоний Хутір”,

“Нивки”, “Героїв Дніпра” та “Лісо"

ва”. Що ж до паркінгів у центральній

частині Києва, то, за словами Євгена

Водовозова, тут роботи також прово"

дяться. Однією з пропозицій є рекон"

струкція та добудова будівлі на вул.

Грінченка, 3"а, де зараз знаходиться

гараж міськадміністрації. “Наразі там

можна розташовувати 200 — 250 авто"

мобілів, а після відповідних робіт

кількість машиномісць зросте до 800,

і це значно розвантажить центр міс"

та”, — зауважив

Євген Водовозов.

За словами голо"

ви КМДА Олек"

сандра Попова,

вже сьогодні мож"

на відмітити, що у

сфері розвитку

транспортної ін"

фраструктури від"

булися серйозні

зрушення. Однак працювати ще є над

чим. Зокрема розкритикував Олек"

сандр Павлович недостатню роботу

ГУ транспорту та зв’язку щодо забез"

печення безперешкодного доступу

людей з обмеженим фізичними мож"

ливостями до громадського транс"

порту. “На жаль, мусимо констатува"

ти, що за останній рік

Київ не став більш

сприятливим для ін"

валідів. І вже завер"

шується перший

квартал поточного

року, а ніяких зру"

шень у цьому питан"

ні немає”, — зазна"

чив Олександр По"

пов.

Голова КМДА доручив начальнику

ГУ транспорту та зв’язку до кінця мі"

сяця представити конкретний перелік

робіт, які можна провести найближ"

чим часом.

Незадоволений Олександр Попов і

діяльністю щодо влаштування пар"

кінгів у центральній частині міста,

адже попри наведені приклади, кон"

кретні кроки щодо їх реалізації так і

не були зроблені.

До кінця місяця голова КМДА очі"

кує пропозицій від профільного

управління та столичної ДАІ щодо

влаштування у Києві окремих смуг

для громадського транспорту. “Ми не

зможемо зробити це відразу в усьому

місті, однак поетапно це потрібно за"

проваджувати, для початку у цен"

тральній частині столиці”,— наголо"

сив Олександр Попов.

На думку голови КМДА, спочатку

окремі смуги для громадського

транспорту мають з’явитися на

проспекті Лесі України та проспекті

Бажана, де після проведеної рекон"

струкції є всі умови для організації

подібної смуги. Так, для тролейбусів

та автобусів відведуть крайню праву

смугу дорожнього полотна, а для бо"

ротьби з порушниками"автомобіліс"

тами, які часто використовують її

для паркування власного транспор"

ту, планують повернути на вулиці

міста евакуатори. “Це має бути ком"

плексне рішення, і наші служби піс"

ля відповідної роботи скажуть, як це

краще зробити. Однак, безперечно,

без евакуаторів нам не обійтися”, —

зауважив Олександр Попов.

Як відзначив Євген Водовозов, від"

повідні проекти щодо змін до деяких

законодавчих актів уже розробляють"

ся Міністерством фінансів України. В

свою чергу голова КМДА висловив

сподівання, що разом з впроваджен"

ням перших смуг для громадського

транспорту на вулиці міста повер"

нуться й евакуатори

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Днями відб лося засідан-
ня Коле ії КМДА щодо
підс м ів соціально-е о-
номічно о розвит міста
Києва 2011 році та пер-
спе тиви на 2012 рі , на
я ій, зо рема, об оворю-
валися питання подальшо-
о розвит транспортної
інфрастр т ри столиці.

КМДА готова до плідної співпраці 
з профспілками міста
Питання соціально о захист працівни ів столиці пор шили олова

Місь ої профспіл ової ради Валентин Мельни та олова Київсь ої місь ої
ор анізації Профспіл и працівни ів освіти і на и У раїни Оле сандр
Яц нь під час розширено о засідання Коле ії КМДА. Про проблеми та
спіхи співпраці за оле тивним до овором поінформ вав профспіл о-
вий лідер освітян міста. За йо о словами, рез льтаті моніторин стан
виплати заробітної плати працівни ам ал зі освіти б ло виявлено, що
зарплат вчасно отримали освітяни лише чотирьох районів Києва: Дар-
ниць о о, Оболонсь о о, Подільсь о о та Печерсь о о. Освітяни інших
районів вийшли на березневі свята з порожніми аманцями. Тож Оле -
сандр Яц нь вист пив з ритичними за важеннями щодо відповідальних
чиновни ів, я і не про онтролювали вчасн виплат . Голова КМДА Оле -
сандр Попов зверн вся до сіх ерівни ів районів, я і невчасно здійснили
виплат , і на олосив на неприп стимості подібних сит ацій. Він попере-
див олів РДА про персональн відповідальність за пор шення За он
У раїни “Про оплат праці”. Та ож Оле сандр Попов поре оменд вав ви-
бачитися перед тр довими оле тивами за не ва та за ли ав профспіл-
и міста до подальшо о плідно о соціально о партнерства

Волонтери навчатимуть столичних школярів
культури поводження з відходами
КП “Київ ом нсервіс” започат вало а тивн інформаційн ампанію в

навчальних за ладах міста з питань впровадження роздільно о збор
поб тових відходів. Першими до неї дол чились ще напри інці мин ло-
о ро ш оли Голосіївсь о о район . У рам ах ампанії фахівці підпри-
ємства разом із волонтерами роз’яснюють чням, що саме відб ваєть-
ся з відходами після то о, я вони потрапляють онтейнери для сміт-
тя, я їх тиліз ють, я за роз нес ть переповнені полі они і сміттєзва-
лища. Та ож ш олярам розповідають про те, я он ретно ожна люди-
на може допомо ти вирішенні проблем, пов’язаних із засміченням до-
в ілля. В навчальних за ладах Голосіївсь о о район проведено понад
50 тренін ів для чнів молодших, середніх та старших ласів. Щоб заці-
авити дітей, ле тори ви ористов ють різноманітні методи і прийоми,
зо рема і ри, ві торини, інтера тивні дош и, відео-, фото- та анімаційні
матеріали дире тор КП “Київ ом нсервіс” Сер ій Мельни , під-

Разом з впровадженням перших см для ромадсь о о транспорт на в лиці
міста поверн ться й ева атори

До кінця місяця голова
КМДА очікує пропозицій

від профільного
управління та столичної
ДАІ щодо влаштування у
Києві окремих смуг для

громадського транспорту
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Рішення Київради

Ділові новини

Процедуру відкриття 
бізнесу спростять

Президент Ві тор Ян ович до-
р чив ряд до інця цьо о місяця
спростити процед р від риття
бізнес , зо рема прийнявши від-
повідні нормативно-правові а ти,
передає УНІАН. Для цьо о перед-
бачається внести на роз ляд Вер-
ховної Ради за онопрое т про
введення принцип здійснення ді-
яльності с б’є тами приватно о
права без печато . Крім то о, в
березні- вітні 2012 ро передба-
чається завершити впровадження
єдиної системи еле тронної реєс-
трації юридичних і фізичних осіб-
підприємців. Зо рема Мін’юст і
У рдержреєстр до інця березня
повинні забезпечити розміщення
інформації єдино о реєстр на
офіційном сайті Державної реєс-

траційної сл жби. Та ож прези-
дент дор чив внести на роз ляд
парламент за онопрое т про
с ас вання вимо щодо необхід-
ності обов’яз ово о надання па-
перових витя ів, виписо із єди-
но о держреєстр юридичних і фі-
зичних осіб-підприємців

У лютому промвиробництво
зросло на 0,4 %

В лютом цьо о ро промис-
лове виробництво зросло на
0,4 % в порівнянні з січнем 2012
ро . Про це повідомила Держав-
на сл жба статисти и. В порів-
нянні з лютим 2011 ро промви-
робництво в лютом 2012 ро
зросло на 1,6 %. У січні-лютом
поточно о ро порівняно з січ-
нем-лютим мин ло о ро про-
мислове виробництво виросло на

2 %. Найбільше зростання в лю-
том б ло зафі соване в нафтохі-
мічній та хімічній промислово-
сті — 11,8 %. Зростання розпо-
ділі еле троенер ії, аз та води
становило 12,3 %, а в доб вній
промисловості — 3,5 %

За два роки соціальні 
видатки зросли на 34,5 %

Стабільне наповнення дохідної
частини державно о бюджет
протя ом мин ло о ро дало
змо збільш вати соціальні ви-
дат и. Зо рема за 2011 рі ви-
дат и за ально о фонд держ-
бюджет соціально о спрям ван-
ня порівняно з 2009 ро ом зрос-
ли на 58,6 млрд рн до 228,5
млрд рн. У мин лом році розмір
мінімальної заробітної плати зріс
на 8,9 %. Змінами до бюджет -

2011 б ло запроваджено додат-
ові надбав и, матеріальні допо-
мо и та інші виплати працівни ам
освіти, льт ри, охорони здо-
ров’я та соціальної сфери

Залізничний транспорт 
реформують

Президент У раїни Ві тор Ян -
ович підписав За они “Про осо-
бливості творення державно о
а ціонерно о товариства заліз-
нично о транспорт за ально о
орист вання” та “Про внесення
змін до За он У раїни “Про за-
лізничний транспорт” (щодо
розмеж вання ф н цій держав-
но о та осподарсь о о прав-
ління ал ззю) 15 березня 2012
ро . Реформ вання здійснюва-
тиметься три етапи. На першо-
м етапі (2011—2012 рі ) пла-

н ється творити єдиний оспо-
дарюючий с б’є т — П блічне
а ціонерне товариство (ПАТ
“У рзалізниця”). Всі залізниці, а
та ож підприємства, станови та
ор анізації з ідно з перелі ом,
затвердженим рядом, війд ть
до с лад єдино о осподарю-
ючо о с б’є та

Житло можна продавати 
без участі податкової

Міністерство юстиції У раїни ви-
дало на аз від 22 люто о 2012 ро-

№ 296/5 “Про затвердження
Поряд вчинення нотаріальних
дій нотарі сами У раїни”. Порядо
набрав чинності 7 березня 2012
ро . Відповідно, попередня Інст-
р ція про порядо вчинення дій
нотарі сами У раїни, я а б ла за-
тверджена на азом Міністерства

юстиції У раїни від 3 березня 2004
ро за № 20/5, втратила чинність.
З ідно з новим Поряд ом, до ово-
ри про відч ження або застав не-
р хомо о та р хомо о майна по-
свідч ються нотарі сом після пе-
ревір и відс тності подат ової за-
стави за даними Державно о ре-
єстр обтяжень р хомо о майна. У
Подат овій під реслили, що ці по-
ложення “не вводять для платни ів
подат ів нововведень при посвід-
ченні до оворів про відч ження
або застав нер хомо о та р хо-
мо о майна, ос іль и зазначені
норми стос ються винят ово по-
ряд здійснення нотаріальних дій,
вчинених нотарі сами”. Та им чи-
ном, при посвідченні до оворів
про відч ження або застав нер -
хомо о та р хомо о майна пере-
вір відс тності подат ової заста-
ви проводить нотарі с

Рішення Київради від 16.02.2012 № 135/7472 “Про надання дозволу на роз�
роблення проекту благоустрою щодо відведення земельної ділянки товариству
з обмеженою відповідальністю “ЄВРОСТИЛЬ” на просп. Перемоги, 67 у Свя�
тошинському районі міста Києва для експлуатації та обслуговування закладу
громадського харчування”.

Київрада розглянула і задовольнила клопотання ТОВ “ЄВРОСТИЛЬ”

про надання йому дозволу на розроблення проекту землеустрою. Йдеться

про земельну ділянку загальною площею 0,13 га на просп. Перемоги у Свя'

тошинському районі Києва, яку підприємство одержить в оренду на 5 років

для експлуатації та обслуговування закладу громадського харчування. ТОВ

“ЄВРОСТИЛЬ” має звернутися до ГУ земельних ресурсів для отримання

вихідних даних на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зга'

даної земельної ділянки. Контроль за виконанням цього рішення покладе'

но на постійну комісію Київради з питань земельних відносин, містобуду'

вання та архітектури

Розпорядження КМДА від 24.02.2012 № 308 “Про відзначення в місті Києві
у 2012 році Року спорту та здорового способу життя”.

Київ планує прожити 2012'й рік під спортивними гаслами та ідеями здо'

рового способу життя. Відповідне рішення підписав голова КМДА Олек'

сандр Попов. Зокрема створено Організаційний комітет, що буде займати'

ся відзначенням у столиці Року спорту та здорового способу життя. До

складу комітету увійшли заступник голови КМДА, голова Організаційного

комітету Леонід Новохатько, начальник ГУ у справах сім’ї, молоді та спор'

ту, заступник голови Організаційного комітету Володимир Вовк, начальник

ГУ освіти та науки Віра Горюнова, директор Київського міського центру фі'

зичної культури та спорту інвалідів “Інваспорт” Василій Даукшас, началь'

ник управління преси та інформації Оксана Збітнєва, голова Шевченків'

ської РДА Сергій Зімін та інші. Крім того, районні адміністрації, ГУ у спра'

вах сім’ї, молоді та спорту, ГУ освіти і науки зобов’язані надати пропозиції

щодо відзначення у Києві Року спорту та здорового способу життя і напра'

вити їх до Організаційного комітету. На базі цих пропозицій буде складено

загальноміський план святкувань. У документі також зазначено, що до від'

значення у місті “спортивного” року необхідно залучити громадські органі'

зації, спонсорів та меценатів. Контроль за виконанням цього розпоряджен'

ня покладено на заступника голови КМДА Леоніда Новохатька

Розпорядження КМДА

Квартири 
за доступними 
цінами
Столична влада збереже обсяги
будівництва соціального житла
за програмою "70х30"

Марина ЧОРНА
“Хрещатик”

Київ триматиме висо план сфері соціально о жит-
лово о б дівництва — до 2017 ро передбачено поб -
д вати 27,7 тис. вартир за трьома схемами фінанс -
вання. Зо рема за про рамою “70х30” вже цьо о ро
місті звед ть 722 вартири. Про це заявив олова

КМДА Оле сандр Попов.

Міська влада дає змогу киянам покращити свої житлові умови — про'

грама будівництва доступного житла у Києві до 2017 року передбачає зве'

дення близько 27,7 тис. квартир за схемами фінансування “50х50”,

“70х30” та “50х30х20”. “Важливо, що за програмою “Доступне житло”

працівники бюджетної сфери зможуть придбати квартири за півціни —

половина вартості квартири компенсуватиметься з державного та місько'

го бюджетів”,— зазначив Олександр Попов. Він також нагадав, що мину'

лого року за міською програмою будівництва доступного житла “70х30”

між черговиками квартирного обліку було розподілено 873 квартири.

Нагадаємо, що у 2011 році найактивнішою галуззю економіки було са'

ме будівництво. Як зазначають аналітики “Ерсте'банку”, після трьох ро'

ків спаду обсяги будівельних робіт збільшилися на 11 %. “В основному

так сталося у зв’язку з інвестиціями в підготовку до Євро'2012. Проте

збільшення обсягів також продемонстрував сегмент житлового будівниц'

тва, найбільше зростання характерне для дво' та трикімнатних квартир.

Найкращий ріст житлового будівництва спостерігався в Києві — це 48 %

від загальної кількості в Україні”,— коментує “Хрещатику” аналітик

Мар’ян Заблоцький.

Зазначимо, що лише холдингова компанія “Київміськбуд” минулого

року збудувала 213 440 кв. м від загальної житлової площі і забезпечила

киян 2 799 квартирами. Загалом найбільшим забудовником Києва було

введено в експлуатацію 13 будинків у столиці.

У списку найактивніших столичних забудовників є також акціонерні

товариства холдингу “Київміськбуд”. Приміром, ПАТ “ДБК'4”, який за

минулий рік ввів в експлуатацію 940 квартир загальною площею 63 381

кв. м. Друге місце за кількістю зданих квартир у 2011'му займають кому'

нальні підприємства ГУ житлового забезпечення КМДА. Комунальні бу'

дівельні організації збудували 99 554 кв. м житла і забезпечили квартира'

ми 1 345 мешканців Києва. Загалом усіма столичними забудовниками у

минулому році було введено в дію 1,5 млн кв. м, що еквівалентно 15 534

квартирам.

На думку аналітиків, цього року обсяги будівництва продовжать зрос'

тати, натомість ціни на нерухомість будуть знижуватись

Економіка міста
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КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 20 березня 2012 року

Як правильно обрати
страховика
"Хрещатик" з’ясував основні чинники, на які варто звернути увагу
при виборі страхової компанії
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Завдя и наявності техно-
ло ій, що розширюють
можливості дост п до ін-
формаційних рес рсів, лі-
єнти стали наба ато ви-
мо ливіші, і страхові ом-
панії, я им не вдасться
оперативно поліпшити
свою лієнтсь політи ,
ризи ють про рати он-
рентній боротьбі. Та ими

є рез льтати міжнародно о
дослідження д мо лієн-
тів страхових омпаній,
оприлюднено о
Ernst&Young. “Хрещати ”
вирішив з’яс вати основні
моменти, на я і варто
зверн ти ва , обираючи
страхов омпанію.

Дослідження Ernst&Young прово'

дилось серед 24 тис. клієнтів страхо'

виків в 23 країнах світу. За його ре'

зультатами, навіть незважаючи на

фінансову кризу, клієнти в різних

державах не втратили віру у страху'

вання. Страховий сектор, як і рані'

ше, користується довірою клієнтів, і

рівень задоволеності залишається

високим (в середньому 7 з 10 клієн'

тів задоволені послугами своєї стра'

хової компанії). В основному клієн'

ти не прагнуть змінювати компанію,

і якщо це відбувається, то тільки че'

рез її безініціативність.

“Очікування клієнтів постійно

зростають, і страховому сектору не

завжди вдається за ними встигати.

Як показало наше дослідження, не'

зважаючи на розбіжності у ставлен'

ні та поведінці клієнтів у різних дер'

жавах, є дещо спільне, що їх об’єд'

нує, а саме підвищені запити і зрос'

таючі очікування”,— зазначає керів'

ник глобальної практики

Ernst&Young з надання послуг ком'

паніям страхового сектора Шон

Кроуфорд.

В Україні ж питання довіри до

страхових компаній є більш суттє'

вим і проблемним. На сьогоднішній

день в державі працює понад 300

страхових компаній, і потенційному

клієнту дуже важко вибрати компа'

нію, в якій він отримає всі потрібні

послуги за розумну ціну.

За словами заступника директора

департаменту методології та анде'

райтингу СК “Добробут” Сергія

Кабанова, існує два варіанти пошу'

ку компанії, яка відповідала б ви'

могам споживача: “Перший варі'

ант — скористатись рекомендацією

знайомих, друзів або родичів. Дру'

гий варіант — суто “науковий”. Ви'

брати стабільну страхову компанію

можна за кількома показниками,

які можна знайти на сайті Дер'

жфінпослуг України в розділі “Рей'

тинги страхових компаній”, де вка'

зані показники їх роботи за кілька

років. Але, як показує практика,

частіше всього за придбанням обо'

в’язкової “автоцивілки” клієнти

звертаються туди, де їм зручно чи

дешевше, не зважаючи на назву

страхової компанії, а за добровіль'

ними видами страхування, якщо це

не страхування заставного майна,—

до знайомого агента”.

Фактор іміджу

Менеджер зі зв’язків з громадські'

стю і комунікацій СК “PZU Укра'

ина” Олександр Мельничук зазна'

чає, що при виборі страховика в

першу чергу рекомендується зверта'

ти увагу на ім’я страхової компанії:

“Серйозна компанія завжди доро'

жить ним, тому і ставлення до клі'

єнтів у неї відповідне. Наявність за'

хідного капіталу і позитивний імідж

материнської компанії також вели'

кий плюс для української страхової

компанії. Наприклад, європейські

стандарти і технології організації

страхового бізнесу завжди орієнто'

вані на клієнта. Це стосується й од'

ного з головних для страхувальників

питання — питання грошових ви'

плат”.

На думку начальника управління

реклами і зв’язків з громадськістю

СК “Гарант'Авто” Дмитра Скля'

ренка, підтвердженням реальної

турботи про клієнта є наявність у

страхової компанії цілодобової

служби інформаційної підтримки.

За словами директора дирекції з

продажу по Київському регіону

УАСК “Аска” Таїсії Тимоніної, пе'

ред вибором страхової компанії клі'

єнт перш за все має звернути увагу

на рік її заснування, а також на те,

яку кількість платежів зібрала ком'

панія і скільки вона виплачує стра'

хових випадків. До того ж варто по'

цікавитись страховими резервами

компанії. Крім цього, клієнту по'

трібно уважно вивчити копію дого'

вору, який він планує укласти, і ба'

жано порадитись зі своїм юристом.

Щодо відгуків про діяльність

страховика в мережі Інтернет, Олек'

сандр Мельничук рекомендує ста'

витись до них з обережністю: “Від'

гуки “клієнтів”, якими рясніє Ін'

тернет,— досить суб’єктивний інст'

румент оцінки, який, швидше за

все, дає певне самозаспокоєння лю'

дині, яка обирає страхову. Але, як

правило, гарні відгуки пишуть не'

часто. Та якщо між клієнтом і стра'

ховою виникають спірні питання,

негатив навіть від однієї людини

з’являється на багатьох форумах. І

такий “шумовий” ефект прямо зале'

жить від кількості застрахованих

людей. Чим більше клієнтів, тим

більше відгуків в мережі”. В свою

чергу, Сергій Кабанов застерігає від

надмірної уваги і до позитивних від'

гуків, оскільки вони на форумах

часто пишуться співробітниками

компаній.

Серед інших нефінансових показ'

ників, які можуть охарактеризувати

діяльність страховика, Дмитро

Скляренко перелічує: наявність ве'

ликих партнерів'перестрахувальни'

ків, розгалуженої мережі філій та ін'

формації про банки, на рахунках

яких страхова компанія розміщує

свої кошти. “Компанія з розвине'

ною мережею відділень, які є прак'

тично в кожному регіоні, володіє

однією з головних переваг, якою є її

фінансова стійкість. А це, погодьте'

ся, один з найважливіших парамет'

рів для клієнта. Більше того, при на'

станні страхового випадку наявність

відділень у всіх регіонах держави і

кваліфікований персонал допомо'

жуть швидше вирішити пробле'

му”,— додає експерт.

Фінансові показники 
діяльності страховика

Основними показниками, які

найкраще відображають фінансове

“здоров’я”, а відповідно, і надій'

ність страхової компанії, за словами

Дмитра Скляренка, можна вважати

баланс компанії, фінансові резуль'

тати за місяць, квартал, рік, обсяги

чистих страхових премій за вираху'

ванням перестрахування, обсяги

страхових відшкодувань, розмір ста'

тутного капіталу, розміри власного

капіталу компанії, резерви.

“Ця інформація повинна бути за'

гальнодоступною. У великих і на'

дійних компаній всі ці дані доступні

на корпоративних сайтах. Дуже важ'

ливим параметром діяльності ком'

панії є співвідношення страхових

премій і страхових виплат, — про'

довжує експерт.— Хорошим тоном є

значення 45—55 %. Якщо вони на'

багато менші, виникає питання про

отримання відшкодування. Тобто

компанія дуже неохоче прощається

з грошима, і розраховувати на вико'

нання зобов’язань клієнтові не до'

водиться. Якщо навпаки цей показ'

ник значно більше 50—55 %, то вар'

то замислитись про те, як довго змо'

же в такому режимі працювати стра'

хова компанія. Оскільки фактично

вона працює у збиток, і в разі на'

стання страхового випадку у неї мо'

же не виявитися достатньої кілько'

сті коштів для виконання своїх зо'

бов’язань”.

“Корисно також буде перевірити

загальний стан страхової компанії

на ринку. Одним з найбільш досто'

вірних джерел інформації про стра'

хову компанію більшість страхови'

ків вважає рейтинг Insurance TOP.

Але навіть в цьому рейтингу ви не

знайдете єдиного лідера по всіх

страхових продуктах”,— зауважує

Олександр Мельничук.

Експерт радить орієнтуватися на

перші 20 компаній у рейтингу, адже

саме вони формують тенденції на

страховому ринку. “Далі при виборі

страховика вже краще орієнтувати'

ся на конкретний страховий про'

дукт. У будь'якої компанії є “своя

фішка” або своя “ахіллесова п’ята”.

Хтось зміг краще побудувати робо'

ту з автострахування, а у когось

добре налагоджено ДМС (добро'

вільне медичне страхування.—

Авт.). Слід звернути увагу на струк'

туру страхового портфеля. Напри'

клад, якщо в компанії переважає

ДМС, то, напевно, не варто страху'

вати в ній свій автопарк, адже,

швидше за все, у страховика мало

досвіду роботи з продуктами авто'

страхування”,— пояснює пан

Мельничук.

Дмитро Скляренко застерігає від

вибору страховика винятково через

найнижчі тарифи на ринку: “Ком'

панія, яка пропонує дуже низькі та'

рифи, найімовірніше, має пробле'

ми з формуванням фонду для май'

бутніх виплат. Якщо ж виникає не'

обхідність виплат за страховим ви'

падком, кошти можуть вилучатись

з прибутку. Зрозуміло, що це нега'

тивно позначиться на фінансовій

стабільності СК і рано чи пізно

призведе до проблем”,— підсумо'

вує експерт
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для інвалідів

— Швидкість проходжен�
ня контролю пасажирів в
аеропортах залишає бажати
кращого, іноді доводиться
довго стояти, аби пройти всю
процедуру. Чи покращиться
ця ситуація в аеропорту “Ки�
їв”?

— У порівнянні зі старим

комплексом, де у нас було

лише 4 стійки для реєстра�

торів, на сьогодні їх вже 12,

а також 10 стійок паспорт�

ного і митного контролю.

Крім того, для очікуючих

будуть створені комфортні�

ші умови, наприклад, там

будуть діяти ресторани і ка�

фе, де кияни, що зустріча�

ють і проводжають своїх

близьких, зможуть ком�

фортно провести час.

— Чи будуть встановлені
пандуси для посадки в літак
людей з обмеженими можли�
востями? (дзвінок глядача)

— Так, звичайно. Планує�

ться, що будуть обладнані

спеціальні трапи, по яких

пасажири заходитимуть в

літак. Поки трапи ми ще не

встановили. Адже почали

будівництво в травні мину�

лого року, а здаємо в екс�

плуатацію об’єкт у квітні

цього року, тобто менше,

ніж за рік, побудували таку

грандіозну споруду! Ми пі�

шли трохи іншим шляхом,

за спрощеним варіантом —

підвозки пасажирів на авто�

бусах. Тож обов’язково ви�

конаємо усі вимоги, які ви�

значені законодавством,

тобто у нас будуть працюва�

ти відповідні пандуси, ліфти

для підйому візочників, ес�

калатори...

Навколишні вулиці
відремонтують

— Чи передбачається по�
кращення транспортного
зв’язку в самому аеропорту
та біля нього? (дзвінок гляда
ча)

— Це одне з найболючі�

ших питань для аеропорту.

У квітні ми здамо в експлу�

атацію комплекс, як і обіця�

ли голові КМДА Олексан�

дру Попову. Він нам дуже

багато в цьому допомагав і

допомагає. Природно, що

питання, пов’язане зі шля�

хами, має велике для нас

значення. Ремонтом під’їз�

них шляхів як підрядник

займається КК “Київавто�

дор”. Потрібно прискорити

реконструкцію вулиць На�

родного ополчення, Медо�

вої — від музею авіації і ви�

їзду на Повітрофлотський

проспект. Якщо у нас 520

пасажирів на виліт і 520 на

приліт, а ще додати тих, хто

зустрічатиме і проводжати�

ме, то виходить досить ве�

ликий трафік, у тому числі і

автомобільний. Без сучас�

ної дороги будуть великі не�

зручності для пасажирів.

Корпорація обіцяє здійсни�

ти всі роботи вчасно. Ми,

звичайно, сподіваємося, що

вони встигнуть до квітня�

травня, щоб ми могли нор�

мально приймати пасажи�

рів.

— В аеропорту “Борис�
піль” ціни навіть на каву або
чай не дуже привабливі. Яки�
ми вони будуть в аеропорту
“Київ”?

— Якщо ви були в старо�

му терміналі, то бачили, що

там у нас стоїть велика кіль�

кість всіляких кавових авто�

матів, які дозволяють паса�

жирам випити кави за по�

мірною ціною. Можливо,

кава в ресторані й матиме

більшу ціну, але я не думаю,

що вона відрізнятиметься

від середніх київських цін.

Паркінг на 350 місць

— Що цікавого буде в
оздобленні нового терміналу?

— Сама архітектура побу�

дови цього терміналу відріз�

няється від традиційних, які

ви бачили в Україні. Коли

ви заходите в цей термінал,

то потрапляєте в атріум із

скляною стелею, де багато

світла з усіх боків, видно не�

бо. Пасажир з перших кро�

ків у приміщені відчуває

майбутню подорож. Біля

нового терміналу у нас вже

практично побудований

паркінг на 350 місць. Там

буде і довгостроковий пар�

кінг, якщо пасажир відлітає

у тижневу відпустку, він мо�

же залишити тут своє авто і

забрати його після повер�

нення. Зараз ці послуги у

нас коштують значно мен�

ше, ніж у “Борисполі”, ціни

на інші послуги також під�

вищуватися не будуть.

— В аеропортах трапляє�
ться крадіжка речей. Що бу�
де робитись в цьому напрям�
ку?

— Подібне явище у нас в

аеропорту відсутнє. Точні�

ше, був лише один випадок

зникнення речей з багажу. Я

підняв це питання перед ке�

рівництвом. Генеральний

директор заявив, що за та�

ких випадків звільнятиме

усю бригаду, що обслугову�

вала рейс, у якому сталася

крадіжка. Звісно, коли це

було доведено до працівни�

ків, подібних питань у нас

більше не виникало. За рік

роботи Wizzair жодної скар�

ги на те, що був вкрадений

багаж, не надходило. Також

ми встановили систему ві�

деонагляду. В аеропорту

працюють фахівці з авіацій�

ної безпеки, які здійснюють

подвійний і потрійний кон�

троль багажу.

Аеропорт став 
безпечнішим

— Ми мешкаємо біля
аеропорту “Київ” і знаємо,
що в кінці 80�х років за оцін�
кою експертів ІКАО було
встановлено, що небезпечно
мати такий аеропорт прак�
тично в центрі міста. Тому
згідно з Генпланом розвитку
міста планувалося перене�
сення аеропорта під Василь�
ків. Крім того, ми знаємо, що
в цьому районі вже падали лі�
таки... (дзвінок глядача).

— Дійсно, кілька років

тому був такий випадок, ко�

ли впав легкомоторний лі�

так. Проте це сталося до ре�

конструкції, коли було ста�

ре обладнання, яке не від�

повідало тим вимогам авіа�

ційної безпеки, що вису�

ваються до цього аеропорту

в місті Києві. Зараз встанов�

лена нова система, яка від�

повідає всім вимогам ІКАО,

як світлосигнальна, так і ра�

діотехнічна, що в рази під�

вищила безпеку польотів.

Якщо раніше аеропорт в

Жулянах не мав власної ка�

тегорії, то зараз він має пер�

шу категорію ІКАО. Я впев�

нений, що ті заходи, яких

ми вжили, набагато поліп�

шили безпеку та надійніть

аеропорту.

— Незабаром початок Єв�
ро�2012, і частину пассажи�
рів прийматиме саме аеро�
порт “Київ”. Чи гарантуєте
ви комфортні умови та якісне
обслуговування для людей,
які приїдуть до нас на Євро?

— Звичайно. Якби ми не

були впевнені, то не відкри�

вали б новий термінал. У

нас пройшла нарада з пред�

ставниками Нацкомісії з

Євро�2012, які повідомили,

що кількість чартерних рей�

сів, яка спочатку планувала�

ся на аєропорт в Жулянах,

значно збільшилася. Я можу

сказати, що аеропорт “Ки�

їв” обслуговуватиме швед�

ську і англійську футбольні

команди та їх вболівальни�

ків. Це говорить про те, що у

нас будуть найсучасніші

умови для пасажирів, євро�

пейський стандарт та якість.

— Чи вже відомо, яку час�
тину пасажирообігу візьме на
себе аеропорт?

— Ні. Попередньо це

більша частина бізнес�авіа�

ції. Планується, що люди,

які мають власні літаки, ко�

ристуватимуться саме аєро�

портом “Київ”. Що стосує�

ться пасажирів, то найбіль�

ша лоукостівська компанія,

яка у нас задіяна, це Wizzair.

Природно, що нею корис�

туватимуться багато паса�

жирів

Підготувала 
Марія БЄЛЯЄВА, 

“Хрещатик”

Конкурс на кращий логотип
Києва продовжено

Марина ЧОРНА
“Хрещатик”

Столиця продовж є обирати най ра-
щий ло отип та сло ан для міста.
Після о олошення рез льтатів др о-
о етап он рс Ор анізаційний
омітет запропон вав дол чити до
визначення переможця більше иян.
Відта третій етап он рс матиме
формат соціоло ічно о опит вання.
Вибиратим ть най ращий сло ан
та ло отип Києва не менше
10 тисяч осіб.

Минулого тижня Організаційний комітет з

підготовки та проведення конкурсу “Логотип

та стиль міста Києва” прийняв рішення подов�

жити термін конкурсу та провести третій етап у

вигляді соціологічного опитування громадян

на вулицях міста. Залучити до участі в опиту�

ванні планується не менше 10 тисячі осіб в усіх

районах міста. Про це під час засідання коміте�

ту заявив заступник голови КМДА Олександр

Пузанов.

“Цей конкурс повинен стати дійсно суспіль�

ним. Логотип міста мають обирати саме кияни.

Тому ми проведемо соціологічне опитування, за�

лучивши до нього не менше 10 тисяч осіб. Ми

передбачаємо також перевірку даних, які будуть

отримані”,— зазначив Олександр Пузанов. До

уваги громадян будуть запропоновані усі 10 лого�

типів, що увійшли до другого етапу конкурсу.

Кожен учасник опитування обере з них той,

який найбільше йому сподобається. Анкету буде

розроблено до 22 березня, а опитування прово�

дитиме КП “Столиця” за власні кошти.

Варто зазначити, що пункти опитування будуть

стаціонарними задля того, щоб учасники могли

не просто подивитися на розроблені логотипи та

слогани, а й детально ознайомитися з презента�

цією та запропонованою авторами промоцією.

Крім того, інтерв’юери повинні залишити соціо�

логам свої контактні дані, адже умови опитуван�

ня передбачають контрольні вибіркові перевірки.

Водночас Організаційний комітет оприлюднив

результати другого етапу конкурсу, що відбувався

у форматі голосування в соціальних мережах та

через СМС�повідомлення. Переможцем “мере�

жі” став логотип “Київ — місто, де все починає�

ться”, який набрав 9129 голосів. На другій пози�

ції — логотип “Київ. Ви повернетесь знову” (8561

голосів), третя сходинка — “Київ — мозаїка вра�

жень” (7435 голосів).

Загалом у голосуванні за найкращій логотип міс�

та взяли участь 28 320 осіб. З них 20 029 киян голосу�

вали за допомогою соціальних мереж, а 8 291 особа

взяла участь у СМС�голосуванні. Пізніше ці резуль�

тати підсумують з даними соціологічного опитуван�

ня, і таким чином стане відомий абсолютний пере�

можець конкурсу на логотип та слоган Києва.

Нагадаємо, другий етап конкурсу, що передба�

чав інтернет� та СМС�опитування, відбувався з 6

лютого по 6 березня. Громадськості було запро�

поновано 10 робіт з тих, що обрало професійне

журі дизайнерів та художників. Загалом на кон�

курс було надіслано 130 робіт

Неофіційний гімн
Євро�2012 — 
“Вболівай!”

Організаційний комітет оприлюднив результати другого етапу 
змагання і оголосив третій — соціологічний

За словами організаторів, за час проведення конкурсу на сайт проекту на�

дійшло 10 478 заявок, але до участі було допущено лише 4 800 пісень, які відпо�

відали вимогам проекту. Нагадаємо, з 14 грудня 2011 року до 15 лютого 2012 ро�

ку проходив всеукраїнський творчий конкурс “Єврохіт — пісня для країни, гор�

дість для історії!”, який ініціювали та провели радіостанція “Хіт ФМ” та музич�

ний телеканал М1 за підтримки фонду Бориса Колеснікова.

У ході прослуховування відібраних творів композитор, народний артист Ро�

сії і України Ігор Крутой, генеральний директор каналів М1 та М2 Валентин

Коваль, радіофахівець Сергій Кузін, музикант гурту ТНМК Фоззі і директор

благодійного фонду Бориса Колеснікова Марина Деденко виділили 16 пісень�

лідерів, серед авторів яких і обрали переможця. Ним став Дмитро Голуб, член

молодіжного житомирського гурту “Укроп”. Він написав слова та музику й,

окрім всенародного визнання, згідно з правилами конкурсу отримав грошову

винагороду в розмірі $ 50 тис. До слова, для переможців було передбачено гро�

шову премію $ 25 тис. за слова й стільки ж за музику.

Журі зазначає, що обрана пісня яскрава, оптимістична, життєствердна й, що

найважливіше, претендує на народну любов — вона має чіткий запам’ятовува�

ний рефрен: “Вболівай!”. Що важливо, відзначають члени журі, в пісні макси�

мально близько розумінню широкого загалу описані різні професії, що поси�

лює сприйняття футболу в нашій країні як масової гри чи навіть народної, яка

об’єднує українців з усім світом. Прослухати народний єврохіт у виконанні ав�

тора можна на сайті проекту http://www. eurohit. com. ua/.

Прем’єру нового єврохіта заплановано на початок квітня. До того ж на цю

пісню знімуть відеокліп. Твір отримає широку медіа�підтримку: 300 ротацій в

ефірі М1, стільки ж в ефірі М2 та на радіо “Хіт ФМ”

У Деснянському районі пройшов
районний етап І Міської 
профорієнтаційної гри 
“Мистецька фортеця”
У Деснянсь ом районі на базі спеціалізованої ш оли

№ 23 пройшла І Місь а профорієнтаційна ра “Мистець а фортеця”. Вона
започат ована ГУ освіти і на и спільно з правлінням освіти Деснянсь ої
РДА з метою розвит особистісних х дожніх індивід альних я остей, під-
трим и обдарованих та талановитих чнів, форм вання позитивної моти-
вації до майб тньо о вибор професії, виховання х дожньо-естетичної
льт ри, роз риття творчих здібностей молоді міста Києва. Днями прой-

шов районний етап ри, я ом за перемо зма алися 10 оманд. В хо-
ді ри часни и продемонстр вали свої вміння з х дожньо-естетичної
льт ри та мистецтва, а та ож ер дицію, навич и, творчі здібності. Про-

тя ом березня двері спеціалізованої ш оли № 23 остинно від риті для
равців всіх районів міста. 19 вітня ор анізатори очі ють на справжній
феєрвер емоцій та здібностей — фінал ри. Деснянсь ий район фіналі
б д ть представляти чні ш оли № 264, я і здоб ли перемо на район-
ном етапі ри

16 художніх колективів району 
виступили на святі “Мистецькі перлини
Святошинської землі”
Грандіозний за масштабами онцерт під от вали пра-

цівни и Управління льт ри, т ризм та охорони льт р-
ної спадщини Святошинсь ої РДА за сприяння ент зіастів

та ромадян, небайд жих до розвит льт ри. У просторій при рашеній
залі Інстит т металофізи и ім. Г. В. К рдюмова НАН У раїни, що на б ль-
варі Вернадсь о о, 36, зібрались 365 часни ів 16-ти ращих творчих о-
ле тивів Святошина і понад 500 лядачів. На творчий звіт мистець их о-
ле тивів район завітали олова КМДА Оле сандр Попов та олова Свято-
шинсь ої РДА Сер ій Рюмшин. У онцертній про рамі взяли часть: народ-
ний хор раїнсь ої народної пісні “Надія” Центр льт ри “Святошин”,
народний ансамбль танцю “Вітамінчи и” Святошинсь о о район , народ-
ний во альний ансамбль “Рідня” Центр льт ри “Святошин” ( ерівни —
засл жений працівни льт ри У раїни Юрій Ч прина), народний ан-
самбль с часно о танцю “Майстер- лас” Центр льт ри “Святошин” ( е-
рівни — засл жений працівни льт ри У раїни Ірина Кисилен о), зраз-
овий хорео рафічний ансамбль “Со олята” Центр льт ри “Святошин”
( ерівни — засл жений працівни льт ри У раїни Сер ій Швець).
У фіналі свята всім оле тивам— часни ам онцертної про рами— б -

ли вр чені подар н и — с часні СD-про равачі з ф н цією під лючення і
зап с фоно рам з USВ-на опич вача флеш-дис

На Подолі привітали працівників ЖКГ
та побутового обслуговування
В а товій залі Подільсь ої РДА відб лося рочисте свят-
вання Дня працівни ів житлово- ом нально о осподар-

ства та поб тово о обсл ов вання населення. Голова По-
дільсь о о район Петро Матвієн о привітав сіх прис тніх
з професійним святом та вр чив ордери і запрошення до

відділ облі та розподіл житлової площі для вирішення житлових питань.
Най ращі працівни и за висо ий професіоналізм, відданість роботі отри-
мали рамоти. “Дя ю сім прис тнім за щоденн працю на бла о людей,
бажаю вам та вашим родинам добро о здоров’я, щастя, насна и, д шев-
но о тепла та нових професійних здоб т ів. Вірю, що спільними з силлями
нам вдасться подолати всі проблеми, пов’язані із облашт ванням нашо о
поб т , та підняти я ість надання житлово- ом нальних та поб тових по-
сл на новий рівень”,— зверн вся до прис тніх Петро Матвієн о.
Після поздоровлень на остей че ав свят овий онцерт за часті раїн-

сь о о а адемічно о фоль лорно-етно рафічно о ансамблю “Калина”

У Дарницькому районі відбулося 
літературно>музичне свято 
“Не забудемо тебе, Тарасе”
У спеціалізованій ш олі № 291 (в л. Тростянець а, 19)

відб лось літерат рно-м зичне свято “Не заб демо тебе,
Тарасе”. Свят овий захід відвідали олова Дарниць ої РДА Сер ій Віт ов-
сь ий, заст пни олови Дарниць ої РДА Василь Дзюба, заст пни на-
чальни а правління освіти Дарниць о о район столиці Тетяна Што оло-
ва, вчителі раїнсь ої мови та літерат ри ш іл район .
В рочистій про рамі свята взяли часть народна артист а У раїни Ра-

їса Недаш івсь а, Державна апела банд ристів У раїни, чні навчальних
за ладів район
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Новини районівОлег ПЕТРОВСЬКИЙ: 

"Аеропорт "Київ" обслуговуватиме
шведську і англійську футбольні
команди"

Третій етап он рс матиме формат соціоло ічно о опит вання, в ньом візьм ть часть 10 тисяч иян

Міжнародний аеропорт “Київ” (Ж ляни) о-
т ється від рити новий термінал. Про йо о
зовнішній ви ляд, посл и та обладнання в
про рамі “В центрі ва и” на ТРК “Київ”
розповів перший заст пни енерально о
дире тора КП “Міжнародний аеропорт “Ки-
їв” Оле Петровсь ий.

Журі вибрало хіт, який об’єднає
українських вболівальників
Оксана ЛИСИНЮК
“Хрещатик”

У Києві представили неофіційний імн Євро-2012. Пере-
можцем он рс став 27-річний Дмитро Гол б з Жито-
мира з піснею “Вболівай!”. Автор імн отримав рошо-
в вина ород від Фонд Бориса Колесні ова розмірі
$ 50 тис., адже сам написав слова та м зи . Прем’єр
ново о єврохіта заплановано на почато вітня в ефірах
радіостанції “Хіт ФМ” та теле аналів М1 й М2.



5Хрещатик 20 березня 2012 року

ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №26 (1045)

ВІВТОРОК,
20 березня
2012 року
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Про затвердження Міської цільової програми правової освіти населення 

міста Києва на 2012�2016 роки
Рішення Київської міської ради № 1005/7241 від 29 грудня 2011 року

Згідно з пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та відповідно до Указу Пре�
зидента України від 18.10.01 № 992/2001 "Про Національну програму правової освіти населення", з метою створення необхідних
умов для набуття громадянами міста Києва необхідного рівня правових знань і навичок їх використання, підвищення загального
рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, формування у громадян поваги до права Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Міську цільову програму правової освіти населення міс�
та Києва на 2012�2016 роки (далі — Програма), що додається.

2. Головним розпорядникам бюджетних коштів м. Києва, які є виконав�
цями програми, передбачати видатки на її реалізацію при формуванні бю�
джетних запитів на відповідні роки.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики та по�
стійну комісію Київради з питань бюджету та соціально�економічного роз�
витку.

Київський міський голова Л. Черновецький

Затверджено 
рішенням Київради від 29 грудня 2011 року № 1005/7241

Міська цільова програма правової освіти населення міста Києва на 2012�2016 роки

Роздiли Програми:
— визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма;
— мета та основні завдання Програми;
— обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та

джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми;
— перелік завдань і заходів Програми та результативні показники;
— координація та контроль за ходом виконання Програми;
— паспорт Програми (додаток 1);
— напрями діяльності та заходи Програми (додаток 2);
— ресурсне забезпечення Міської цільової програми правової освіти

населення міста Києва на 2011—2015 роки (додаток 3).
Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована 

Програма
Міська цільова програма правової освіти населення міста Києва на 2012 —

2016 роки розроблена відповідно до Указу Президента України від 18.10.01
№ 992/2001 "Про Національну програму правової освіти населення" з метою
визначення комплексу організаційно�методичних та інших заходів, направле�
них на підвищення рівня правової освіти населення міста Києва.

Становлення України як демократичної, правової держави, формуван�
ня основних засад громадянського суспільства зумовлює необхідність:

— постійного та поетапного підвищення рівня правової культури насе�
лення, охоплення цією роботою дедалі ширших вікових та соціальних
верств громадян України;

— невідкладного вирішення питання подальшого розвитку правосвідо�
мості населення, подолання правового нігілізму, задоволення потреб гро�
мадян в одержанні знань про право;

— створення належних умов для набуття широкими верствами насе�
лення правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу
громадян до джерел правової інформації, а також визначає основні напря�
ми правоосвітньої діяльності та першочергові заходи щодо їх реалізації.

Організаційно�методичне забезпечення діяльності місцевих органів ви�
конавчої влади та органів місцевого самоврядування, установ, організацій
з питань правової освіти населення міста Києва в межах Програми та на
виконання її заходів здійснюватиме Київська міська міжвідомча координа�
ційно�методична рада з правової освіти населення при виконавчому орга�
ні Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), що
створена як консультативно�дорадчий орган та затверджена розпоря�
дженням Київського міського голови від 27.12.95 № 373 (у редакції роз�
порядження від 15.10.09 № 1191).

Мета Програми
Метою Програми є підвищення загального рівня правової культури та

вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами
необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права.

Мету Програми передбачається досягти шляхом:
— підвищення рівня правової підготовки населення;
— створення належних умов для набуття громадянами знань про свої

права, свободи і обов'язки;
— широкого інформування населення про правову політику держави та

законодавство;
— забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації.
Шляхи i засоби розв'язання проблеми, обсяги та джерела 

фiнансування; строки та етапи виконання Програми
Основними шляхами розв'язання проблеми є:
— підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед учнів�

ської та студентської молоді, громадян, які перебувають на державній
службі, викладачів правових дисциплін;

— створення належних умов для набуття громадянами знань про свої
права, свободи і обов'язки;

— широке інформування населення про правову політику держави та
законодавство;

— забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інфор�
мації.

Загальна потреба в коштах для виконання заходів, передбачених Про�
грамою, становить 1 425 000 гривень.

Термін реалізації Програми — 2012—2016 роки.
Перелiк завдань i заходiв Програми та результативнi 

показники
Для реалізації Програми необхідно виконати такі завдання:
— підвищувати рівень правових знань населення міста Києва та мето�

дичне забезпечення діяльності Київської міської та районних міжвідомчих
координаційно�методичних рад з правової освіти населення, розробляти
і видавати методичні посібники, рекомендації, буклети, інформаційні лис�
ти тощо з актуальних правових питань;

— проводити навчально�методичні семінари, курси для викладачів
права, заступників директорів з виховної роботи загальноосвітніх та про�
фесійно�технічних навчальних закладів міста Києва із залученням науко�
вих працівників та фахівців�практиків у галузі права;

— проводити Дні, Тижні, Декади, Місячники правових знань, олімпіади,
конкурси, вікторини на краще володіння правовими знаннями серед учнів
та молоді загальноосвітніх, професійно�технічних та вищих навчальних за�
кладів міста Києва із залученням представників правоохоронних органів,
органів юстиції та судів;

— проводити тематичні семінари для голів, заступників голів та відпо�
відальних секретарів районних міжвідомчих координаційно�методичних
рад з правової освіти населення;

— забезпечити функціонування постійно діючого семінару з юрискон�
сультами підприємств, установ, організацій міста Києва з актуальних
проблем законодавства України;

— проводити міські огляди�конкурси на кращу організацію правової
освіти та виховання в загальноосвітніх та професійно�технічних навчаль�
них закладах міста Києва;

— організувати видання посібників, методичної літератури з правової ос�
віти для загальноосвітніх, професійно�технічних, вищих навчальних закладів;
сприяти комплектуванню правовою літературою бібліотечних фондів;

— забезпечувати висвітлення в друкованих засобах масової інформа�
ції, теле� та радіопередачах актуальних правових питань із залученням
вчених, провідних фахівців�практиків у галузі права;

— з метою систематичного поширення серед населення правових
знань проводити Тижні правових знань.

Реалізація Програми сприятиме:
— підвищенню рівня правових знань населення міста Києва;
— створенню належних умов для набуття громадянами знань про свої

права, свободи і обов'язки;
— висвітленню в друкованих засобах масової інформації, теле� та ра�

діопередачах актуальних правових питань із залученням вчених, провід�
них фахівців�практиків у галузі права;

— випуску методичних посібників для учнівської та студентської моло�
ді з актуальних правових питань;

— проведенню різноманітних правоосвітніх заходів;
— проведенню Днів, Тижнів, Декад, Місячників правових знань;
— проведенню тематичних семінарів для голів, заступників голів та

секретарів районних міжвідомчих координаційно�методичних рад з пра�
вової освіти населення;

— проведенню семінарів для юрисконсультів, спеціалістів підприємств,
установ, організацій міста Києва;

— проведенню міських оглядів�конкурсів з правової освіти населення.

Показники оцінки ефективності виконання Програми
I. Кiлькiснi показники виконання Програми

II. Якiснi показники виконання Програми 
Виконання Програми забезпечить:
— підвищення рівня правової освіти населення міста Києва;
— поліпшення професійної підготовки та підвищення кваліфікації викла�

дачів правових дисциплін, розширення їх правового світогляду, застосу�
вання нових методів викладання та впровадження новітніх форм роботи;

— проведення навчально�методичних семінарів для викладачів правових
дисциплін загальноосвітніх та професійно�технічних навчальних закладів;

— висвітлення у засобах масової інформації актуальних правових пи�
тань, роз'яснення актів законодавства та практики їх застосування;

— набуття широкими верствами населення навичок у застосуванні
правових знань, підвищення правової обізнаності громадян, запобігання
вчиненню правопорушень;

— проведення серед учнів олімпіад, вікторин, інших змагань на краще
засвоєння правових знань;

— підвищення рівня правової обізнаності населення міста, вдоскона�
лення рівня правових знань;

— вдосконалення системи правової освіти населення міста.
Координацiя та контроль за ходом виконання Програми
Координацію та контроль виконання заходів Програми здійснює відпо�

відальний виконавець — управління з питань правоохоронної роботи, за�
побігання та протидії корупції виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).

Відповідальний виконавець Програми щороку подає Головному управ�
лінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), Головному фінансовому
управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), постійної комісії Київської міської ради з питань
бюджету та соціально�економічного розвитку узагальнену інформацію про
стан виконання Програми за І півріччя до 25 вересня та за рік до 25 бе�
резня.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Додаток 1
до Міської цільової програми правової освіти населення міста Києва 

на 2012—2016 роки

Паспорт 
Міської цільової програми правової освіти населення міста Києва на 2012—2016 роки

Додаток 2
до Міської цільової програми правової освіти населення міста Києва на 2012—2016 роки

Напрями діяльності та заходи Програми

Назва напряму діяльності
(пріоритетні завдання)   

Кількісні показники виконання Програми

Найменування показника  Всього
за

Програ�
мою  

Значення показника по роках

2012
рік

2013
рік

2014
рік

2015
рік

2016
рік

1. Широке інформування
населення про правову
політику держави та
законодавство

1.1. Кількість навчальних теле�та
радіопередач, які надаватимуть
населенню регіону правову інформацію
про права, свободи та обов'язки
громадян 
1.2. Кількість виданих методичних
посібників, рекомендацій, тематичних
дайджестів 
1.3. Кількість засідань Київської міської
міжвідомчої координаційно�методичної
ради з правової освіти населення  
1.4. Кількість виступів у ЗМІ

10     

50    

15    

500   

2     

10    

3     

100

2     

10    

3     

100

2     

10    

3     

100

2     

10    

3     

100

2    

10    

3     

100

2. Створення належних
умов для набуття
громадянами знань про
свої права, свободи і
обов'язки

2.1. Кількість тижнів правових знань 
2.2. Кількість проведених на базі
Київського міського Центру роботи з
жінками інформаційних заходів з питань
правової освіти населення 
2.3. Кількість виданої методичної
літератури з правової освіти для
навчальних закладів

10  
25     

100

2  
5     

20

2  
5     

20

2  
5     

20

2  
5     

20

2  
5     

20

3. Підвищення рівня
правової підготовки
населення, насамперед
молоді, громадян, які
перебувають на державній
службі, викладачів
правових дисциплін

3.1. Кількість міських Декад, Місячників
правових знань 
3.2. Кількість олімпіад, лекцій, бесід,
вікторин, конкурсів на краще володіння
правовими знаннями 
3.3. Кількість правових лекторіїв та
кінолекторіїв  
3.4. Кількість лекцій, бесід на базі
Медико�оздоровчого соціально�
реабілітаційного центру та міського
притулку для неповнолітніх  
3.5. Кількість лекцій, бесід, спрямованих
на запобігання правопорушенням з
молоддю загальноосвітніх та
професійно�технічних начальних
закладів міста  
3.6. Кількість оглядів�конкурсів на кращу
організацію правової освіти та виховання
в загальноосвітніх та професійно�
технічних навчальних закладах міста  
3.7. Кількість семінарів з
юрисконсультами підприємств, установ,
організацій з актуальних проблем
законодавства України  
3.8. Кількість тематичних семінарів для
голів, заступників голів та відповідальних
секретарів районних міжвідомчих
координаційно�методичних рад з
правової освіти населення

10  

250   

50   

100      

250       

10       

15     

10

2  

50    

10   

20      

50       

2       

3     

2

2  

50    

10   

20      

50      

2       

3     

2

2  

50    

10   

20      

50       

2       

3     

2

2  

50    

10   

20      

50       

2       

3     

2

2  

50    

10   

20      

50       

2       

3     

2

№
з/ п

Назва
напряму
діяльнос�
ті (пріо�
ритетні
завдан�
ня)

Перелік заходів
Програми

Строк
вико�
нання
захо�
ду

Виконавці Дже�
рела
фінан�
суван�
ня

Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість), тис. гривень, 
у тому числі:

Очікуваний
результат

2012
рік

2013
рік

2014
рік

2015
рік

2016
рік

1. Широке
інформу�
вання
населення
про
правову
політику
держави
та законо�
давство

1.1. Забезпечення
систематичного
інформування населення
у засобах масової
інформації про правову
політику держави, стан
законності та
правопорядку,
забезпечення прав і
свобод людини, зміни в
законодавстві. Створення
навчальних теле�,
радіопередач, які
надаватимуть населенню
інформацію про права,
свободи, обов'язки
громадян з роз'ясненням
відповідних актів
законодавства і практики
їх застосування.
Залучення до участі в цих
передачах керівників
місцевих органів
виконавчої влади,
вчених, провідних
фахівців�практиків у
галузі права   

2012�
2016
роки      

Управління
преси та
інформації,
управління з
питань
правоохо�
ронної роботи,
запобігання та
протидії
корупції, ГУ
юстиції у
м.Києві,
ГУМВС України
в м.Києві

Бюд�
жет
м.Киє�
ва

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Формування
у населення
столиці
поваги до
права,
правових
ідей,
загально�
людських та
національних
правових
цінностей, а
також
подолання
правового
нігілізму

1.2. Сприяння самоосвіті
широких верств
населення з питань
держави та права,
утвердження правових
цінностей, високих
моральних засад у
суспільному житті шляхом
випуску тематичних
довідників, методичних
посібників, рекомендацій,
тематичних дайджестів з
актуальних правових
питань

2012�
2016
роки

Київська
міська
міжвідомча
координацій�
но�методична
рада з
правової
освіти
населення, 
ГУ юстиції у
м.Києві,
Служба у
справах дітей
КМДА,
Київський
міський центр
соціальних
служб для
сім'ї, дітей та
молоді КМДА

Бюд�
жет
м.Киє�
ва

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Забезпечення
вільного
доступу
громадян до
джерел
правової
інформації,
підвищення
рівня
самоосвіти
широких
верств
населення
регіону

1.3. Проведення засідань
Київської міської
міжвідомчої
координаційно�
методичної ради з
правової освіти населення

2012�
2016
роки

Київська
міська
міжвідомча
координацій�
но�методична
рада з
правової
освіти
населення, 
ГУ юстиції в
м.Києві

Бюд�
жет
м.Киє�
ва

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Підвищення
рівня право�
вої обізна�
ності, інфор�
мованості
громадян,
подолання
проблем у
правовій
сфері за до�
помогою кон�
солідації зу�
силь органів
виконавчої
влади

2. Створен�
ня належ�
них умов
для
набуття
громадя�
нами
знань про
свої
права,
свободи  і
обов'язки

2.1. Організація
правоосвітних заходів у
рамках Всеукраїнських
тижнів правових знань та
проведення міських
Тижнів правових знань з
метою виховання у
громадян, молодого
покоління поваги до
закону і прав людини,
підвищення правової
культури мешканців
столиці

2012�
2016
роки

Київська міська
міжвідомча
координаційно�
методична рада
з правової
освіти насе�
лення, ГУ
юстиції в
м.Києві,
Служба у
справах дітей
КМДА,
Київський
міський центр
соціальних
служб для сім'ї,
дітей та молоді
КМДА

Бюд�
жет
м.Ки�
єва

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Організація
правоосвіт�
них заходів у
рамках
Всеукраїнсь�
ких тижнів
правових
знань та
проведення
міських
Тижнів
правових
знань з
метою
виховання у
громадян

1. Ініціатор розроблення Програми Управління з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) 

2. Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої влади про
розроблення Програми 

Указ Президента України від 18.10.01 № 92/2001 "Про Національну програму
правової освіти населення" 

3. Розробник Програми Управління  з питань  правоохоронної  роботи, запобігання та протидії корупції  

4. Співрозробники Програми Головне управління юстиції у м. Києві 

5. Відповідальні виконавці Програми Управління з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації); Київська міська міжвідомча координаційно�методична рада з
правової  освіти населення при виконавчому органі Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації) 

6. Учасники (співвиконавці) Програми Головне управління юстиції у м. Києві,  Головне управління освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації (далі � КМДА), Головне управління культури виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА), Головне управління у справах сім'ї, молоді та
спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), управління преси та
інформації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), управління у
справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА), Служба у справах дітей виконавчого органу Київської міської
ради (КМДА), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), Київський міський центр
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та
організацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), Головне управління
Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві, Київський міський педагогічний
університет ім. Б.Грінченка

7. Термін реалізації Програми 2012�2016 роки

8. Місцеві бюджети, які беруть участь у
виконанні Програми

Бюджет м.Києва

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми,
всього:

285,0 тис.грн � на 2012 рік;  
285,0 тис.грн � на 2013 рік;  
285,0 тис.грн � на 2014 рік;  
285,0 тис.грн � на 2015 рік;  
285,0 тис.грн � на 2016 рік; 
всього 1 425,0 тис.грн.
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 20 березня 2012 року

2.2.Організація на базі
Київського міського
Центру роботи з
жінками
інформаційних заходів
з питань правової
освіти населення,
формування правової
культури та створення
умов для набуття
громадянами знань
про свої права,
свободи та обов'язки

2012�
2016
роки

Управління у
справах жінок,
інвалідів,
ветеранів війни
та праці КМДА

Фінан�
суван�
ня не
потре�
бує

� � � � � Проведення на
базі Київського
міського Центру
роботи з жінками
та районних
центрів у справах
сім'ї та жінок
інформаційних
заходів з питань
правової освіти
населення

2.3. Забезпечення
видання збірників,
методичних
посібників,
методичної літератури
з правової освіти для
загальноосвітніх,
професійно�технічних
навчальних закладів
освіти; сприяння
комплектуванню
правовою літературою
бібліотечних фондів

2012�
2016
роки

Головне
управління
освіти і науки
КМДА

Бюд�
жет
м.Ки�
єва

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 Випуск збірників
методичних
посібників,
методичної
літератури з
правової освіти
для
загальноосвітніх,
професійно�
технічних
навчальних
закладів освіти

3 Підвищен�
ня рівня
правової
підготовки
населення,
насампе�
ред уч�
нівської та
студентсь�
кої моло�
ді, грома�
дян, які
пере�
бувають
на дер�
жавній
службі,
викладачів
правових
дисциплін

3.1. Забезпечення
проведення Декад,
Місячників правових
знань, олімпіад,
лекцій, бесід, вікторин
на краще володіння
правовими знаннями
серед учнів та молоді
загальноосвітніх
навчальних закладів,
інтернатних закладів,
дітей�вихованців
притулків для дітей та
центрів соціально�
психологічної
реабілітації дітей міста
Києва, молоді
професійно�технічних
та вищих навчальних
закладів міста із
залученням
представників
правоохоронних
органів, органів
юстиції та судів

2012�
2016
роки

ГУ освіти і
науки, Служба у
справах дітей,
Київський
міський центр
соціальних
служб для сім'ї,
дітей та молоді,
управління з
питань право� .
охоронної
роботи,
запобігання та
протидії
корупції КМДА,
Київський
міський
педагогічний
університет ім.
Б.Грінченка

Бюд�
жет
м.Ки�
єва

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Проведення
Декад,
Місячників
правових знань,
правоосвітніх
заходів

3.2. Забезпечення
роботи правових
лекторіїв із
залученням фахівців�
практиків у галузі
права та кінолекторіїв
для учнівської та
студентської молоді
міста

2012�
2016
роки

ГУ культури
КМДА

Бюд�
жет
м.Ки�
єва

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Забезпечення
роботи правових
лекторіїв та
кінолекторіїв для
учнівської та
студентської
молоді міста

3.3. Забезпечення
проведення лекцій,
бесід на базі Медико�
оздоровчого
соціально�
реабілітаційного
центру та міського
притулку для
неповнолітніх з метою
розвитку правової
освіти та виховання
неповнолітніх у дусі
поваги до закону і
прав людини

2012�
2016
роки

Служба у
справах дітей
КМДА

Фінан�
суван�
ня не
потре�
бує

� � � � � Проведення
лекцій, бесід на
базі Медико�
оздоровчого
соціально�
реабілітаційного
центру та
міського
притулку для
неповнолітніх

3.4. Забезпечення
проведення лекцій,
бесід, спрямованих на
запобігання вчиненню
правопорушень з
молоддю
загальноосвітніх та
професійно�технічних
начальних закладів
міста

2012�
2016
роки

ГУМВС України
в м.Києві,
управління з
питань право�
охоронної ро�
боти, запобі�
гання та проти�
дії корупції
КМДА, Служба
у справах дітей
КМДА, ГУ у
справах сім'ї,
молоді та
спорту КМДА,
ГУ освіти і
науки КМДА,
ГУ юстиції у
м.Києві

Фінан�
суван�
ня не
потре�
бує

� � � � � Проведення
лекцій та бесід,
спрямованих на
запобігання
вчиненню
правопорушень
молоддю
загальноосвітніх
та професійно�
технічних
начальних
закладів міста

3.5. Удосконалення
професійної
підготовки,
підвищення
кваліфікації
викладачів правових
дисциплін, пошук
нових методів
викладання та
впровадження новітніх
форм роботи

2012�
2016
роки

ГУ освіти і
науки КМДА,
Київський
міський
педагогічний
університет
ім.Б.Грінченка
ГУ юстиції у
м.Києві

Фінан�
суван�
ня не
потре�
бує

� � � � � Поліпшення
професійної
підготовки та
підвищення
кваліфікації
викладачів
правових
дисциплін,
розширення їх
правового
світогляду,
застосування
нових методів
викладання та
впровадження
новітніх форм
роботи

3.6. Забезпечення
проведення оглядів�
конкурсів на кращу
організацію правової
освіти та виховання в
загальноосвітніх та
професійно�технічних
навчальних закладах
міста

2012�
2016
роки

ГУ освіти і
науки КМДА,
Київський
міський
педагогічний
університет
ім.Б.Грінченка

Бюд�
жет
м.Ки�
єва

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Проведення
оглядів �
конкурсів на
кращу
організацію
правової освіти
та виховання в
загальноосвітніх
та професійно�
технічних
навчальних
закладах міста

3.7. Забезпечення
функціонування
постійно діючого
семінару з
юрисконсультами
підприємств, установ,
організацій з
актуальних проблем
законодавства
України

2012�
2016
роки

Київський
міський центр
перепідготовки
та підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної
влади, органів
місцевого
самоврядуван�
ня, керівників
державних
підприємств,
установ та
організацій
КМДА, ГУ
юстиції м.Києві

Бюд�
жет
м.Ки�
єва

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Проведення
семінарів з
юрисконсульта�
ми підприємств,
установ,
організацій з
актуальних
проблем
законодавства
України

3.8. Забезпечення
проведення
тематичних семінарів
для голів, заступників
голів та
відповідальних
секретарів районних
міжвідомчих
кординаційно�
методичних рад з
правової освіти
населення

2012�
2016
роки

Київська міська
міжвідомча
координаційно�
методична рада
з правової
освіти
населення, ГУ
юстиції у
м.Києві

Фінан�
суван�
ня не
потре�
бує

� � � � � Проведення
тематичних
семінарів для
голів, заступників
голів та
відповідальних
секретарів
районних
міжвідомчих
координаційно�
методичних рад з
правової освіти
населення

3.9. Забезпечення
обов'язкового надання
державним
службовцям під час їх
перепідготовки та
підвищення
кваліфікації комплексу
знань з питань
правового
забезпечення
державного
управління та
державної служби,
відповідних актів
законодавства

2012�
2016
роки

Київський
міський центр
перепідготовки
та підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної
влади, органів
місцевого
самоврядуван�
ня, державних
підприємств,
установ та
організацій
КМДА

Фінан�
суван�
ня не
потре�
бує

� � � � � Забезпечення
надання
державним
службовцям під
час їх
перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
комплексу знань
з питань
правового
забезпечення
державного
управління та
державної
служби,
відповідних актів
законодавства 

4. Забезпе�
чення
вільного
доступу
громадян
до джерел
правової
інформації

4.1. Забезпечити
надання
кваліфікованої
безоплатної первинної
правової допомоги
населенню через
громадські
приймальні при
Головному та
районних управліннях
юстиції м.Києва

2012�
2016
роки

ГУ юстиції у 
м. Києві, район�
ні управління
юстиції міста
Києва,
управління з
питань
правоохорон�
ної роботи,
запобігання та
протидії
корупції (в
межах наданих
повноважень)

Фінан�
суван�
ня не
потре�
бує

� � � � � Надання через
правові
громадські
приймальні
безоплатної
первинної
правової
допомоги
населенню

Додаток 3
до Міської цільової програми правової освіти населення міста Києва на 2012�2016 роки

Ресурсне забезпечення 
Міської цільової програми правової освіти населення міста Києва на 2012 —2016 роки

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на
виконання Програми

2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік Усього витрат на виконання
Програми

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0 1 425 000

Бюджет м. Києва 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0 1 425 000

Кошти інших джерел � � � � � �

Про затвердження Комплексного плану робіт із ремонту вулиць 
та доріг м. Києва на 2011 рік

Рішення Київської міської ради № 726/6962 від 1 грудня 2011 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про дорожній рух", Закону України

"Про столицю України — місто�герой Київ", Закону України "Про автомобільні дороги", рішення Київської міської ради від 30.12.10
№ 573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік" та з метою забезпечення безпеки дорожнього руху і створення належних умов ор�
ганізації руху автомобільного транспорту по вулицях міста Києва, приведення її у відповідність до вимог Державного стандарту
України ДСТУ 3587�97 "Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційно�
го стану" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Комплексний план робіт із ремонту вулиць та доріг м. Києва на 2011 рік, що додається.
2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) забезпечити фінансування робіт із ремонту вулиць та доріг

м. Києва, зазначених у пункті 1 цього рішення.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань транспорту та зв'язку.

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 1 грудня 2011 року № 726/6962

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН
робіт із ремонту вулиць та доріг м. Києва на 2011 рік

Загальна частина
Комплексний план робіт із ремонту вулиць та доріг м. Києва на 2011 рік включає план робіт поточного (середнього, дрібного) ремонту об'єктів зов�

нішнього благоустрою м. Києва на 2011 рік (додаток 1), план робіт з капітального ремонту об'єктів зовнішнього благоустрою м. Києва на 2011 рік (до�
даток 2) та і ґрунтується на:

— Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні";
— Законі України "Про столицю України — місто�герой Київ";
— Законі України "Про дорожній рух";
— Законі України "Про автомобільні дороги";
— Генеральному плані розвитку м. Києва до 2020 року та його складовій
— Комплексній схемі транспорту м. Києва на період до 2020 року. 
Об'єкти капітального та поточного (середнього, дрібного) ремонтів на 2011 рік знаходяться на маршрутах руху учасників та вболівальників з аеро�

портів, залізничних вокзалів, річкового порту, Центрального автовокзалу та основних автомобільних в'їздів до м. Києва, розроблених корпорацією та
погоджених з Головним управлінням підготовки до. чемпіонату світу з футболу.

Роботи з капітального та поточного (середнього, дрібного) ремонтів проводяться згідно з Порядком проведення ремонту та утримання об'єктів місь�
кого благоустрою ГКН 04.00.019 — 2004, затвердженим наказами Державного комітету України з питань житлово�комунального господарства від 23 ве�
ресня 2003 року № 154 та № 1098/14365 від 26 вересня 2007 року. Вимоги цього порядку обов'язкові для всіх організацій незалежно від їх відомчої
належності та форм власності, які займаються ремонтом та експлуатацією об'єктів міського благоустрою населених пунктів.

Роботи з ремонту та утримання об'єктів благоустрою мають бути спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного стану, підвищення екс�
плуатаційних якостей та продовження їх строків служби.

До об'єктів міського благоустрою належать:
— вулично�дорожня мережа;
— штучні споруди на вулично�дорожній мережі (мости, естакади, шляхопроводи, транспортні та пішохідні тунелі).
До поточного ремонту вулично�дорожньої мережі та штучних споруд відносяться такі роботи:
— середній ремонт;
— дрібний ремонт.

Капiтальний ремонт
Основні причини, які визначають незадовільний стан покриття міських вулиць:
— терміни експлуатації 80 % дорожнього покриття складають 15�30 років, що в 1,5�3 рази перебільшує нормативні терміни їх служби;
— низькі обсяги регламентованих робіт з капітального ремонту.

Фактичне виконання капiтальних ремонтiв
Капiтальний ремонт дорiг

Капiтальний ремонт мостових споруд

� незадовільна якість дорожньо�будівельних матеріалів для відновлення дорожніх покриттів та обмежені можливості дорожньо�будівельної техніки в
80�90 роках XX ст.;

— виникнення частих аварійних розриттів проїзних частин, пов'язаних з незадовільним технічним станом інженерних мереж;
— значне збільшення інтенсивності руху автотранспорту (кількість зареєстрованих транспортних засобів у м. Києві в 1997 році — 173,1 тис., а в 2010

році близько 1280 тис.), тобто конструкції дорожніх покриттів міських вулиць, які проектувались наприкінці минулого сторіччя і раніше, не розрахову�
вались на таке збільшення інтенсивності руху;

— відсутність нормативної бази на обмеження і пропуск великовагових автомобілів по вуличній мережі міста;
— невідповідність норм розрахункових навантажень існуючим навантаженням.
У 2011 році згідно з планом робіт з капітального ремонту об'єктів зовнішнього благоустрою м. Києва по комунальній корпорації "Київавтодор" пла�

нується виконати роботи на суму 185400,0 тис. грн., у тому числі за кошти міського бюджету — 22500,0 тис. грн. та за державний бюджет — 162900,0
тис. грн.

Основні об'єкти, на яких планується виконання капітального ремонту:
1. Капітальний ремонт Паркового пішохідного мосту — 11046,03 тис. грн.
2. Капітальний ремонт Каховського шляхопроводу № 1 та № 2 —5320,76 тис. грн.
3. Капітальний ремонт тротуарів мосту ім. Є. О. Патона — 26053,47 тис. грн.
4. Капітальний ремонт вул. Червоноармійської — 57750,25 тис. грн.
5. Капітальний ремонт бульв. Л. Українки — 70437,46 тис. грн.
6. Капітальний ремонт вул. Дніпроводської — 9917,22 тис. грн.
7. Капітальний ремонт вул. Червоноткацької з влаштуванням правого повороту від вул. Червоногвардійської до вул. Мурманської — 647,32 тис. грн.
Перспективне проектування:
Капітальний ремонт Венеціанського мосту, капітальний ремонт Залізничного шосе, капітальний ремонт мосту Метро, прокладання дощової каналі�

зації по вул. Полупанова від вул. Автозаводської до вул. Коноплянської, розширення проїзної частини перед перехрестям для здійснення правого (лі�
вого) повороту чи прямого проїзду транспорту, розширення прїзної частини у вигляді заїзних кишень у місцях зупинок наземного транспорту, капіталь�
ний ремонт шляхопроводів №№ 1, 2, 3 по вул. Гната Юри, капітальний ремонт шляхопроводу на перетині проспекту Комарова та бульвару Лепсе, ка�
пітальний ремонт шляхопроводу на перетині вул. Фрунзе з вул. О. Теліги, капітальний ремонт вулиць Біломорської, Мурманської та Магнітогорської,
капітальний ремонт мосту через озеро Коник на Жуків острів, капітальний ремонт бульвару Тараса Шевченка, обстеження мосту Метро через Русанів�
ську протоку.

Поточний ремонт
Визначення нормативу щорiчного поточного та середнього ремонту в залежностi вiд категорiї вулиць (згiдно з КДI)204)12 Укр. 214)92)

№
п/п

Категорія вулиць Площа проїзної
частини + площа
тротуарів, тис. м 2

Середній ремонт Поточний ремонт Всього по
об'єктах,

тис. м2% вик. Площа, тис. м 2 % вик. Площа, тис. м 2

1 Міського значення 9233,9 4,4 406,3 2,4 221,6 627,9

2 Районного значення 7740,5 3,6 278,7 1,8 139,3 418,0

3 Місцевого значення 9101,8 2,4 218,4 1,0 91,0 309,4

ВСЬОГО: 26076,2 903,4 451,9 1355,3

Роки виконання робіт 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Вартість робіт, тис. грн. 20888 13198 9240 15962 1541 169,4

Кількість споруд 1 2 2 3 1 1

Роки 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Тис. м2 565,9 355,3 257,2 223,5 237,0 82,6 363,9 124,4 64,1 2,48

% від норми 36,3 22,8 16,5 14,3 15,2 5,3 23,3 7,9 4,1 0,2

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Продовження у наступному номері
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На осінь�зиму готуємо
оксамит і чорне вбрання
Вітчизняні дизайнери представили своє бачення наступного сезону
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Мин ло о тижня в Києві
пройшов У раїнсь ий тиж-
день моди, де впродовж 5
днів свої оле ції по азали
43 дизайнери. Основним
ольором сезон “Осінь-
зима 2012/13” став чор-
ний, я ий дозволяє під-
реслити форм та онс-
тр цію речей, а трендо-
вим матеріалом, о рім
традиційних для зими х т-
ра та вовни,— теплий
о самит. Доповнити образ
дизайнери пропон ють ме-
реживом, омірцями та
масивними сяючими при-
расами.

Жінкам — мереживо, хутро,
оксамит та перли

Ювілейний XXX тиждень моди

традиційно відкрила Лілія Пустовіт,

яка знайшла натхнення для колекції в

африканській культурі і розробила

принти — відтворення візерунків,

якими масаї прикрашають свій одяг.

Обов’язкові компоненти осінньо#зи#

мового гардеробу, на думку Лілії Пус#

товіт,— об’ємні пальта, сяючі прикра#

си, спідниці в складку, вільні сукні

чорного, сірого, синього, коричнево#

го кольорів. Ноу#хау дизайнерки ста#

ло поєднання барвистого трикотажу

та мережива.

Коричневі та сині відтінки обрала

для своєї колекції і Вікторія Гресь.

Вона пропонує модницям пальта,

сукні, спідниці, вільні брюки з каше#

міру, велюру, оксамиту. У якості дета#

лей колекції “Венера у хутрі”, що

привертають увагу, виступають ко#

мірці та рукави з хутра, або ж комі#

рець, оздоблений камінням. До хутра

та модного оксамиту звернувся і ди#

зайнерський дует Тетяни Земської та

Олени Ворожбит. Для осені#зими во#

ни представили колекцію, виконану

в шоколадних відтінках з кольорами

сливи, горіху, лаванди — шуби, трен#

чі, шифонові та шовкові блузи, кос#

тюми, а також чорні вечірні сукні.

Андре Тан, який працює у стилі

smart couture, представив вишукану

жіночну колекцію, в основному це

сукні та пальта з підкресленою та#

лією та широкою спідницею. Для

колекції дизайнер використав каше#

мір, вовну, мереживо, шкіру та без#

умовний тренд майбутнього сезо#

ну — оксамит, а родзинкою стали

прикраси з перлів.

Чорний — це модно

Темні відтінки в одязі — це зовсім

не похмуро, довела Христина Бобко#

ва. Для своєї колекції у чорних, сірих,

темно#синіх та коричневих тонах во#

на не лише комбінувала різні матері#

али — кашемір, вовну, бавовну, а й

використала фірмовий квадратний

крій. Її вбранню характерні вільний

силует, асиметричність та перетини,

заломи, наче у головоломці.

Молоді дизайнерки Наталя Камен#

ська та Олеся Кононова також звер#

нулися до темних кольорів, як чор#

ний, коричневий, теракотовий, роз#

бавивши їх білим та молочним. Для

ефектності образу вони додали об’#

єму (широкі пальта, спідниці#тюль#

пани, кофти грубої в’язки) та допов#

нили його сяючими мереживними

сережками.

Лілія Літковська, яка була визнана

минулого року найкращим дизайне#

ром жіночого одягу, створила вбрання

для мешканців сучасного міста. Це

багатошарові конструкції — жакети,

сукні, пальта переважно чорного і бі#

лого кольорів, а також насичених бор#

до, синього, жовтого та сріблястого.

Тему класичної чорної сукні роз#

робляла і дизайнер Олена Даць, одяг

якої успішно продається в східних і

західних країнах. Окрім чорного, во#

на використала ніжно#рожевий ко#

лір, а сукні прикрасила гіпюром, гра#

фічним авторським принтом та варі#

аціями на тему комірців#хомутів, а

також доповнила теплими пальтами з

альпаки.

Одна з найкреативніших дизайне#

рів України — Олена Буреніна — зав#

жди вражає цікавими образами. Цьо#

го разу концепцією її колекції стала

боротьба світла і темряви людської

натури, інфернальність, що засвідчу#

вали символічні деталі — роги, воро#

ни, а також останній вихід моделей у

чорній та білій сукнях. Для сезону

осінь#зима 2012#2013 Олена Буреніна

запропонувала скульптурні асимет#

ричні жакети і пальта з хутром, обля#

гаючі й розширені стильні брюки,

вільні сорочки та дуті куртки пере#

важно чорного кольору.

Чоловікам — речі 
у “клітинку” та костюми 
з метеликами

Чоловіча мода цього сезону була

представлена лише кількома дизайне#

рами. Віктор Анісімов, який двічі був

визнаний найкращим дизайнером

чоловічого одягу, показав колекцію,

присвячену динамічному руху дороги.

Він використав принт “клітинка” у

червоній та сірій гамі, та представив

знакові для бренду Anisimov речі: кос#

тюми, косухи, укорочені брюки. Якіс#

ні костюми є основою колекції брен#

ду VULDI by Lipakov. Для осінньо#зи#

мової колекції дизайнер використав

вовну, ангору, шовк і тонкий кашемір,

оздобив модним оксамитом жилети

та лацкани піджаків, доповнив образ

цікавими деталями — мереживними

метеликами та трикотажними пояса#

ми#хомутами.

Дизайнер Сергій Смолін, надих#

нувшись подорожжю до Парижа і від#

відинами Лувру, присвятив свою ко#

лекцію творчій натурі художника.

Класичні костюми та пальта, пере#

важно у сіро#синій гамі, він оздобив

оксамитом, представив жилети, під#

жаки без комірців з акцентом на лац#

канах, краватки, пов’язані, наче мете#

лики, розкішні сяючі прикраси у ви#

гляді справжнього листя та маківок

У Києві презентували альбом
Шевченка
Малюнки Кобзаря перевидали
як факсиміле
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Нещодавно в Літерат рно-
меморіальном б дин -
м зею Тараса Шевчен а
представили фа симільне
відтворення “Альбом Та-
раса Шевчен а 1845 ро ”
з малюн ами та зарисов-
ами Кобзаря. Примірни и
план ють передати в м -
зеї, бібліоте и і ш оли Ки-
ївщини, Полтавщини та
Чер ащини.

Альбом малюнків — це частина

того, що довелося побачити і зама#

лювати художнику Київської архео#

графічної комісії Тарасу Шевченку

під час його подорожей містами і се#

лами Київської і Полтавської губер#

ній у 1845 році. В альбомі є малюнки

аквареллю і сепією, зарисовки олів#

цем та фрагменти фольклорних

записів, які зафіксував митець впро#

довж кількох місяців своїх мандрі#

вок. До “Альбому” доданий науко#

вий коментар відомого вченого Сер#

гія Гальченка з передмовою, історією

та мотивацією того чи іншого ма#

люнка. Видання альбому у видавни#

чому домі “Андрій” стало можливим

завдяки допомозі Фонду Миколи

Томенка “Рідна країна”, народних

депутатів Сергія Міщенка і Євгена

Суслова та підприємця Олексія Ва#

датурського. І це лише початок про#

екту “Шляхами Тараса Шевченка”,

приуроченого до 200#літнього юві#

лею Кобзаря, в рамках якого планує#

ться проведення просвітницьких за#

ходів у Київській, Полтавській та

Черкаській областях — у тих містах і

селищах, де побував Шевченко під

час згаданої подорожі.

“Тарас Шевченко багато мандру#

вав і скрізь залишав рукописи та

портфелі з малюнками,— розповів

заступник директора Інституту літе#

ратури Сергій Гальченко.— Досі не

знайдено близько 300 художніх тво#

рів, і, власне, ще можливо віднайти

щось із спадщини Шевченка”. За

його словами, з 1933 року оригінал

виданого альбому зберігається в Ін#

ституті літератури імені Тараса Шев#

ченка АН України. Він залишився

там дивом, адже на початку 1930#х

років Інститут Тараса Шевченка був

розподілений, і в Інституті україн#

ської літератури залишилися руко#

писи та документи, а всю мистецьку

колекцію передали до галереї Шев#

ченка в Харкові. До нас дійшло чо#

тири альбоми Тараса Шевченка,

крім перевиданого,— один 1842#

1843 рр. і ще два пізнішого часу з ма#

люнками періоду заслання. Альбоми

надійшли із Чернігівського історич#

ного музею, куди потрапили разом із

колекцією української старовини

Тарновського, а він її придбав, за од#

нією з версій, у польського археоло#

га графа Свідзинського, який збирав

українські раритети. В альбомі Тара#

са Шевченка міститься 36 малюнків

та зарисовок, Київська губернія

представлена, переважно, малюнка#

ми монастирів та церков у Суботові

та Чигирині. При виданні альбому

намагалися максимально точно від#

творити оригінал, з усіма плямами та

замальовками, тож складається вра#

ження, що тримаєш в руках та горта#

єш справжню старовину.

“Альбом Тараса Шевченка 1845

року” буде передано в музеї, бібліо#

теки та школи Київщини, Полтав#

щини та Черкащини. Він зацікавить

не лише шевченкознавців, а й кож#

ного, хто не байдужий до життя і

творчості Тараса Шевченка

В "Альбомі Тараса Шевчен а 1845 ро " міститься 36 малюн ів та зарисово ,
зроблених х дожни ом під час подорожі Київсь ою та Полтавсь ою берніями
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Натхненням для дизайнера Лілії П стовіт стали візер н и афри ансь ої льт ри масаїв

У оле ції "Венера в х трі" Ві торія Гресь оздобила омірці або р ави вбрання
х тром
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

ПРОПОНУЄТЬСЯ В ОРЕНДУ
приміщення Інстит т світової е ономі и площею 67,7 м2

за адресою: в л. Леонтовича, 5
інцевий термін прийняття заяв 3 вітня 2012 р.

Тел. 235-56-99

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача І оном Константіноса в
с дове засідання, я е відб деться 04.04.2012 ро о 14.00 за адресою: м. Київ,
пр-т Мая овсь о о, 5-в, аб. № 29, для роз ляд цивільної справи за позовом І оном О.В. до
І оном Константіноса, третя особа: Сл жба справах дітей Деснянсь ої районної м. Києві
державної адміністрації, — про позбавлення бать івсь их прав.

Адреса с д : м. Київ, пр. Мая овсь о о, 5-в , аб 29.
С ддя Є.П. Смирнова

Дніпровсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в с дове засідання Слепцов Антонін
Геор іївн , Зайцева Юрія Ві торовича по цивільній справі за позовом Андреєн о Марини Оле івни
до Слепцової Антоніни Геор іївни, Зайцева Юрія Ві торовича, третя особа Андреєн о Оле сандр
Ми олайович, про припинення права на част спільном майні та визнання права власності,
я е відб деться 04.04.2012 ро о 14 од.00 хв., за адресою м. Київ, в л. Сер ієн а, 3 аб. 37.

У разі неяв и, справа б де роз лян та ваш відс тність.
С ддя Н.М. Шевчен о

Оп блі оване номері 16 (4036) азети "Хрещати " від 07.02.2012 р. о олошення

про втрат Лома ою Ві торією Сер іївною посвідчення с дді вважати недійсним.
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Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua
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Спортивні новини

Гімнастика. Олександр Попов зустрівся 
з президентом Міжнародної федерації 
гімнастики
Голова КМДА Оле сандр Попов з стрівся з президентом Міжнарод-

ної федерації імнасти и (FIG) Бр но Гранді. В офіційній з стрічі та ож
взяли часть президент Федерації імнасти и У раїни Ірина Дерю іна
та інші члени деле ації Міжнародної федерації імнасти и. “Ми д же
раді, що саме Київ обрано Міжнародною федерацією для проведення
чемпіонат світ з х дожньої імнасти и 2013 році”,— зазначив оло-
ва КМДА. Він та ож запевнив пана Гранді, що Київ б де надійним парт-
нером і запланований захід відб деться на найвищом рівні. У свою
чер Бр но Гранді відзначив висо ий професійний рівень раїнсь их
імнасто , а та ож привітав Альбін Дерю ін з 80-літнім ювілеєм. Крім
то о, він зверн вся до олови КМДА з проханням створити столиці
спортивний омпле с та ш ол х дожньої імнасти и, а та ож зазна-
чив, що Міжнародна федерація імнасти и б де допома ати цьом
процесі. Очільни КМДА повідомив, що за попередньою домовленістю
Федерації імнасти и У раїни робот в цьом напрям вже розпочато
і б де спішно ви онано. На завершення з стрічі представни ам Між-
народної федерації імнасти и вр чили ни и про Київ, а та ож с вені-
ри з символі ою Євро-2012

Футбол. У 1/4 фіналу Ліги Європи “Металіст”
зустрінеться с лісабонським “Спортінгом”
Хар івсь ий “Металіст” вперше своїй історії вийшов до 1/4 фі-

нал Лі и Європи. Єдиний представни У раїни на європейсь ій
арені виборов п тів наст пний ра нд матчі проти рець о о
“Олімпіа оса”. Гра видалася д же важ ою — підопічні Мирона Мар-
евича вже на 14 хвилині проп стили швид ий ол. Пост паючись
рах н , за 10 хвилин до завершення матч “жовто-синім” вдалося
майже неможливе — дві разючі ата и хар ів’ян принесли їм та
важлив перемо . Матч завершився з рах н ом 2:1 на ористь
раїнсь о о л б . А вже наст пно о дня став відомим і с перни

“Металіста” в 1/4 фінал . Ним виявився ф тбольний л б “Спортін ”
з Лісабон . За підс м ами двох матчів 1/8 фінал порт альці прой-
шли різний “Манчестер Сіті” (Ан лія). Перший матч оманда з Хар-
ова проведе на виїзді

Біатлон. Вікторія Семеренко стала третьою 
на етапі Кубка світу
Біатлоніст а Ві торія Семерен о завоювала бронзов на ород в
онці переслід вання на останньом в цьом році етапі К б а світ з бі-
атлон , я ий триває в російсь ом Ханти-Мансійсь .
У раїнсь а спортсмен а, я а за підс м ами спринтерсь ої он и ви-

ходила на старт др ою, на 4 во невих р бежах прип стилась 2 прома-
хів, при цьом продемонстр вавши арн швид ість. Кращими за ра-
їн б ли лише Дарія Домрачова (Білор сь), я а здоб ла золото, та бі-
атлоніст а з Фінляндії Кайса Ма арайнен, я а фініш вала др ою. Від-
значимо, що ця бронза стала першою медаллю раїнсь их біатлоніс-
тів в онці переслід вання за останні 7 ро ів

“Динамо” продовжує перемагати
Столичний клуб на три очки випереджає донецький “Шахтар”

За кілька днів до початку матчу

квитки у касах були розпродані. Та�

кий неймовірний ажіотаж був ціл�

ком зрозумілий, адже до лідера

чемпіонату київського “Динамо”

завітала команда, яка посідала чет�

верте місце в турнірній таблиці —

“Дніпро”.

На правах господарів зустріч ак�

тивніше розпочали “динамівці”,

але і гості не стали відсиджуватися

в обороні, раз за разом атакуючи

ворота киян. Перший небезпеч�

ний момент організували футбо�

лісти “Дніпра” на п’ятнадцятій

хвилині матчу. Євген Коноплянка

отримав м’яч на підступах до

штрафного майданчика суперни�

ка і сильно низом пробив в пра�

вий кут, проте йому не вистачило

лише кількох сантиметрів для

взяття воріт. У складі киян пер�

шим міг відзначитися Олександр

Алієв, але і його удару забракло

точності. Час спливав, а гра на по�

лі не змінювалася. Лише ближче

до кінця тайму кияни почали по�

ступово створювати тиск на воро�

та гостей. За кілька хвилин до пе�

рерви “динамівці” отримали пра�

во на перспективний штрафний,

але м’яч після удару Олександра

Алієва пройшов трохи вище і ліві�

ше мети. На відпочинок команди

пішли за рахунку 0:0.

Друга половина матчу почалася з

атак господарів, але довгі розіграші

не приносили жаданого результату.

За нульового рахунку до активних

дій взялися вболівальники, які по�

чали підтримувати футболістів.

Особливо варто відзначити фан�

сектори обох колективів. Після

скандувань на підтримку своїх

улюбленців ультрас протягом 5

хвилин “обмінювалися люб’язнос�

тями”. Спочатку фани “Динамо”

злагоджено викрикнули “Дніпро!”,

на що дніпропетровські вболіваль�

ники відповідали “Київ!”. За таку

ввічливість обидва фанатські сек�

тори були винагороджені оваціями

69 тисяч глядачів.

Схоже, така атмосфера надихну�

ла команди до більш активних дій,

і на 67 хвилині рахунок у матчі було

відкрито. Гравці “Динамо” здобули

право на штрафний удар, який

влучно реалізував Олександр Алієв.

Від його потужного удару м’яч,

вдарившись об газон, перелетів

голкіпера дніпрян. За рахунку 1:0

дніпропетровці намагалися відігра�

тися, але поспішали і припускали�

ся помилок. А за сім хвилин до кін�

ця основного часу господарі зняли

всі питання про переможця у цьо�

му матчі. Андрій Ярмоленко зро�

бив простріл уздовж воротарського

майданчика і Артем Мілевський

ударом в падінні подвоїв перевагу

киян.

Тож “Динамо” здобуває восьму

поспіль перемогу і, набравши 

61 очко, продовжує лідирувати в

національному чемпіонаті 

Температура +9°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 64 %

Температура +14°С

Атм. тиск 751 мм рт. ст.

Вітер 8 м/с

Вологість повітря 42 %

Температура +11°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 54 %

Прогноз погоди на 20 березня 2012 року
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ОВНИ, події дня мають армічний підте ст — подавайте ми-
лостиню, ви он йте дані обіцян и, розплач йтеся з бор ами;
я що хтось вас образив, знайдіть м жність вибачити ривдни а,
тоді й вам відп стяться ріхи та провини, і сонце дачі засяє на
життєвом небосхилі.

ТЕЛЬЦІ, др жня симпатія здатна перерости в щось більше,
пристрасть спалахне несподівано, ос іль и встояти перед спо-
сою через підвищен емоційність, ч тливість вам б де важ о.

Одна том пал ом захопленню не с дилося дов о оріти, з о-
дом воно розвіється, я дим.

БЛИЗНЯТА, міння ладнати з жін ами істотно впливатиме на
ваш сл жбовий стат с, ар’єрний ріст, реп тацію. Для ба атьох
любов, таємна се с альна інтри а стан ть сенсом життя або
найзр чнішим засобом дося ти спіх . Дося нення мети тісно
пов’язано я з романтичними поч ттями, та і а тивізацією
творчих талантів.

РАКИ, я що бра є потрібної інформації, вини ли про алини
в знаннях, мерщій їх надол ж йте, в ділах ви маєте б ти під о-
вані на чотири но и стосовно щонайменших дрібниць. Розпочи-
нається ар’єрний демарш, де фахова омпетентність та д хов-
на атмосфера в оле тиві є золотим озирем.

У ЛЕВІВ день психоло ічно о атарсис , нічо о не бійтеся,
переплавляйте страх на м жність, дезертирам та боя зам
аньба! Я що доля зм сить віч-на-віч з стрітися з речами, сит -
аціями, отрих ни али чи ля алися, сміливо йдіть в бій.

ДІВИ, не нама айтеся долати переш оди одним махом, той
процес виявиться затяжним. Наберіться хоробрості, терпіння,
в лючіть раціональне мислення та притаманний вам реалізм і
спроб йте наново оцінити свій стан, систематиз вати наявні знан-
ня, проінспе т вати нинішні матеріальні рес рси та можливості.

ТЕРЕЗИ, не се рет, що останніх півтора ро ви поч ваєтеся
бідолашними. Не плачтеся, женіть депресію, то доля зв’язала
рила, аби навчити вас боротися за виживання в тяж их мовах;
терпіть до жовтня, а потім смирення омпенс ється, поверн в-
шись вели им бла ом.

СКОРПІОНИ, с вайте недолі и та помил и в роботі, по и не
виправите свої або ч жі промахи, то можете не отримати ро-
шей чи іншої ви оди, на я розрахов вали. На сл жбі розпочи-
нається реор анізаційний аврал, в лючайте свій творчий ент зі-
азм і працюйте з подвійною прод тивністю, я що хочете роз-
ба атіти.

СТРІЛЬЦІ, при альм йте і о иньте ритичним по лядом свої
останні дося нення. Швидше за все, ви значно прос н лися на
шлях до спіх , але при цьом о ремі деталі зад мів явно по-
треб ють доопрацювання. Особливо в професійній сфері, сто-
с н ах “бать и-діти”, “начальни -підле лий”.

КОЗОРОГИ, під рідним дахом ось-ось розпочн ться б рхли-
ві події, дбайте про поб товий та психоло ічний омфорт в осе-
лі, не тираньте домочадців, ожен має право на власн д м і
пра не жити та , я йом хочеться. Змінити людей під себе не-
можливо, хіба що пристос ватися до їхніх звичо , сма ів, по ля-
дів. Ш айте тіх в любові, творчості, задоволенні своїх есте-
тичних запитів.

ВОДОЛІЇ, для відш од вання збит ів та повернення бор ів
день несприятливий, розслабтеся і сприймайте ті обмеження
без драматизації, з 26 січня до 14 вітня не слід вима ати те, що
вам винні, витримаєте па з — розплатитеся з армічними ре-
диторами. Розпочинається а тивна місячна фаза ці авих зна-
йомств та перспе тивних ділових онта тів, постарайтеся в то-
м б рхливом оловороті піймати свою золот риб .

РИБАМ варто влашт вати “санітарний день”, арно причеп -
ритися не лише зовні, але й навести лад вн трішньом храмі.
Проаналіз йте, я і по ані звич и вам заважають, пс ють стос н-
и з оточенням, ш одять здоров’ю. Посадіть на м штр вальний
повідо а ресивне “хоч ”, я е прово є війн з оточенням і на-
самперед р йн є шлюбний союз. Розс дливості та м дрості
вам не позичати, тож на них і орієнт йтеся

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  2 0  Б Е Р Е З Н Я

ранок день вечір

“Золоті ворота�2012” 
відкрились 
для нових чемпіонів
17–18 березня в Києві відбулися 
міжнародні змагання з танцювального спорту

Міжнародні змагання з танцю�

вального спорту “Золоті ворота”,

які проводяться вже 5�й рік,— це

яскраве свято, в якому беруть

участь як вже відомі українські та

іноземні спортсмени, так і почат�

ківці. Цей турнір є одним з най�

важливіших національних змагань,

в якому взяло участь понад 2000

спортсменів зі всіх регіонів Укра�

їни та з 11 країн світу.

Чемпіонат “Золоті ворота” про�

ходив протягом 2 днів — у суботу

пари танцювали за європейською

програмою, а у неділю — за лати�

ноамериканською. “Наш турнір

відзначає п’яту річницю,— розпо�

віла “Хрещатику” співорганізатор

турніру, директор КСТ “Аматор�

спорт�данс” Алла Кеба.— За цей

час ми зробили помітний прогрес і

на сьогоднішній день ми збираємо

найсильніших спортсменів не ли�

ше України, а й світу. До речі, в на�

шому турнірі взяли участь чемпіо�

ни світу з європейської програми

Емануїл Валері — Таня Кехлет (Да�

нія). Це дуже визначна подія для

нас, адже ці спортсмени завжди є

учасниками найпрестижніших

міжнародних турнірів “Grand

slam”.

Традиційно на таких змаганнях

вдало виступили й київські спортс�

мени. Однією з найкращих було ви�

знано пару Ярослав Броварський —

Єлизавета Гижко, які стали волода�

рями Кубка України серед юніорів

ІІ. Саме ці спортсмени вже зовсім

скоро в Росії (м. Москва, 24 берез�

ня) будуть захищати честь України

на чемпіонаті світу серед юніорів ІІ.

“Для нас цей турнір пройшов дуже

вдало, — поділився своїми вражен�

нями Ярослав Броварський. Осо�

бливо з точки зору психологічного

настрою. Нам дуже сподобалися

змагання, особливо неймовірною

була атмосфера на паркеті!”

Також на цьому турнірі “Хреща�

тику” вдалося дізнатися про стан

вітчизняного танцювального спор�

ту у Президента ВГО “ВФТС” Бо�

риса Дейча. “На сьогоднішній день

я з впевненістю можу сказати, що

цей вид спорту виходить на новий

якісний рівень,— наголосив пан

Дейч. — Наші спортсмени все час�

тіше піднімаються на найвищі схо�

динки п’єдесталів міжнародних

турнірів, а це означає, що у нас по�

переду багато перемог. Також хотів

би відзначити важливість турніру

“Золоті ворота”, саме завдяки та�

ким змаганням Україна стає відо�

мою на весь світ. До речі, в мене є

приємна звістка для всіх шану�

вальників танцювального спорту.

Щойно ми отримали листа від

Міжнародної федерації танцю�

вального спорту, спортивного ди�

ректора Марко Сієтаса, що нам де�

леговано право в 2013 році провес�

ти чемпіонат Європи серед молоді.

Також в наступному році в Україні

відбудеться чемпіонат світу серед

дорослих. Таких грандіозних подій

в Україні ще не було!” 

С К А Н В О Р Д Цей день в історії 20 березня

1602 — Голландсь а Ост-Індій-
сь а омпанія пропон є долі на
част ове володіння товариством.
Це перші а ції в історії е ономі и
1815 — Наполеон Бонапарт

поверн вся до Парижа після
в’язнення на острові Ельба. По-
чато правління “ста днів”
1917 — раїнсь ий істори

Михайло Гр шевсь ий обраний
оловою Центральної Ради
1934 — авані Кіля інженер

Р дольф К хнольд, що очолював
дослідниць лабораторію війсь-
ово-морсь о о флот Німеччи-
ни, вперше випроб вав радар
1969 — британсь ом он-

с льстві на Гібралтарі зареєстро-
вано одр ження Джона Леннона
та Йо о Оно
1639 — народився Іван Мазе-

па, етьман У раїни
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Відповіді на с анворд на 7-й стор.

Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У неділю в центральном матчі 23 т р иївсь е “Дина-
мо” приймало на своєм полі “Дніпро” з Дніпропет-
ровсь а. За майже переповнених триб н НСК “Олімпій-
сь ий” оманди продемонстр вали ці ав р , я ій
сильнішими виявилися ф тболісти столично о л б .
Перемо оманді принесли оли Оле сандра Алієва та
Артема Мілевсь о о. Завдя и цьом спіх “Динамо”
продовж є випереджати найближчо о переслід вача —
донець ий “Шахтар” — на три оч и.

Президент ВГО "ВФТС" Борис Дейч ( центрі) разом з парою Ярослав
Броварсь ий – Єлизавета Гиж о та їхнім тренером Дмитром Бондарен ом

Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Цими вихідними в приміщенні вистав ово о центр
“АККО Інтернешнл” відб лися вже п’яті за лі ом міжна-
родні зма ання “Золоті ворота-2012”. У рам ах цьо о
т рнір пройшли національні чемпіонати У раїни з тан-
цювально о спорт серед юніорів І та ювеналів ІІ, К бо
У раїни серед юніорів ІІ, а та ож зма ання міжнародно-
о рейтин серед молоді та дорослих. Ор анізаторами
т рнір вист пили Мiнiстерство освiти і на и, молоді
та спорт У раїни, Всесвітня федерація танцювально о
спорт (WDSF), Все раїнсь а ромадсь а ор анізація
“Все раїнсь а федерація танцювально о спорт ”
(ВГО “ВФТС”), місцевий осередо ВГО “ВФТС”
в м. Києві, КСТ “Аматор-спорт-данс”. Т рнір від рив
Президент Все раїнсь ої федерації танцювально о
спорт , народний деп тат У раїни Борис Дейч.


