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Сфера ЖКГ перейде 
на ринкові відносини
Міська влада допомагатиме районам у створенні альтернативних форм
управління житловим фондом

Як зазначив Олександр Попов, хоча у

сфері ЖКГ за минулий рік і можна від�

мітити позитивні зміни, все ж вони є

недостатніми, тож темпи зрушень по�

трібно пришвидшувати. “Я вимагаю

більш принципового ставлення до сво�

їх обов’язків всіх тих, хто відповідає за

ці процеси. У вас є час скоригувати ва�

шу кадрову політику, відпрацювати від�

повідні рішення. З боку влади можу по�

обіцяти всебічну підтримку, адже га�

лузь ЖКГ є пріоритетною для міського

господарства. Потрібно взятися до

справи і втілити у життя наші плани. Я

абсолютно переконаний, що це реальні

завдання, і вони нам під силу”, — за�

уважив Олександр Попов. Він пообіцяв

залучити додатковий бюджетний ре�

сурс на реформування сфери ЖКГ, в

тому числі і з державної скарбниці.

“Сьогодні у сфері житлово�

комунального господарства ми маємо

крок за кроком виходити на ринкові

відносини. Це дозволить не лише по�

кращити якість надання відповідних

послуг для мешканців, а й підняти наші

комунальні підприємства на конку�

рентний рівень”, — зазначив Олек�

сандр Попов.

Як відзначив у своїй доповіді перший

заступник голови КМДА Олександр

Мазурчак, за останні півтора року у

сфері реформування ЖКГ було зробле�

но дуже багато, однак цього недостат�

ньо. Аналіз кількості звернень, які над�

ходять до столичного сall�центру, свід�

чить, що якість надання компослуг по�

кращилася лише частково. Позитивну

тенденцію можна відмітити лише у де�

яких районах, де функціонують кому�

нальні структури, та особливо на тих

територіях, де на ринок вийшли при�

ватні компанії. В таких випадках кіль�

кість скарг громадян вже за перші міся�

ці скорочується в рази. “Ми маємо

можливість у кожному районі створити

альтернативні форми управління жит�

ловим фондом, і міська влада готова

допомагати РДА у такій роботі”, — за�

значив Олександр Мазурчак.

На засіданні порушувалося питання

про недостатній рівень реагування керів�

ників профільних установ на звернення

громадян. Так, лише за минулий рік було

звільнено 12 керівників ЖЕКів, які не�

вчасно реагували на скарги громадян.

Обговорили на засіданні Комітету і ін�

ші актуальні питання реформування сфе�

ри ЖКГ. Зокрема Олександр Попов наго�

лосив на необхідності активізувати робо�

ту зі встановлення лічильників у житло�

вому фонді Києва. На ці потреби буде до�

датково спрямовано 50�60 млн грн після

коригування бюджету столиці. Як зазна�

чив Олександр Мазурчак, за три роки у

планах обладнати будинковими та інди�

відуальними лічильниками увесь житло�

вий фонд Києва. Зазначимо, що на сього�

дні 36 % будинків міста забезпечено теп�

ловими лічильниками, 99 % — лічильни�

ками води. За минулий рік було встанов�

лено 1100 квартирних лічильників.

До речі, у минулому році столична вла�

да розробила та задіяла низку заходів що�

до соціального захисту киян. “Окрім суб�

сидій та проведення побудинкових гро�

мадських слухань, було запроваджено 10

% знижку споживачам, які сплачують за

комунальні послуги до 20 числа місяця. У

результаті за рік ми отримали 101 % спла�

ти за комунальні послуги. Цей показник

свідчить про те, що заходи міської влади в

тарифній політиці виправдали себе”, —

зауважив Олександр Мазурчак.

Крім того, за ненадані або надані не у

повній мірі комунальні послуги упро�

довж 2011 року киянам перераховано

30 млн грн

Олександр ПОПОВ: 
"Столичний проект BIONIC Hill
стане аналогом "Силіконової
долини" в США" 
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Транспортне питання для 500
тисяч мешканців Троєщини  

Інвесторам запропон ють прое т б дівництва
четвертої лінії метрополітен , я ий орієнтовно
обійдеться в 11,212 млрд ривень
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Відбудований легкоатлетичний
манеж, що поряд з озером Тельбін,
запрацює до кінця травня 
Донедавна занедбаний спортивний омпле с на
Березня ах отримає нове життя
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На ЧАЕС розпочнеться будівництво
об’єкта “Укриття”
Б дівництво об’є та “У риття” на Чорнобильсь ій

АЕС розпочнеться 26 вітня поточно о ро . Про це
Президент У раїни Ві тор Ян ович повідомив під час
спіл вання з ж рналістами в Се лі. За словами лави
держави, збір оштів на б дівництво об’є та — це
спільне дося нення світово о співтовариства. “У раїна
стала а тивним часни ом міжнародної співпраці на-
прям забезпечення ядерної безпе и. І це відч вають
наші партнери з сьо о світ ”, — зазначив Ві тор Ян -
ович. Він на адав про ще одн ініціатив У раїни —
створення на ово-дослідно о центр світово о рівня
на Чорнобильсь ій АЕС. “25 ро ів досвід , я ий має
У раїна, орисно б ло б ви ористати сьом світо-
ві”,— с азав лава держави. На д м Президента
У раїни, під отовці онцепції щодо створення та о о
центр ціл ом доречною б ла б часть Японії, я а має
досвід лі відації аварії на АЕС “Ф сіма”

Вітчизняному інтернету 
прогнозують активне зростання
Головною тенденцією 2012 ро для раїнсь о о

інтернет стане а тивне зростання. Про це заявив о-
лова правління інтернет-асоціації У раїни Оле сандр
Ольшансь ий. “У раїнсь ий інтернет вст пив фаз
д же швид о о зростання, причом , за всіма пара-
метрами розвит : іль ість а тивних орист вачів,
час орист вання, зростання ре ламно о рин , збіль-
шення підприємниць ої а тивності в інтернеті”,— за-
значив Ольшансь ий. За йо о словами, зростання ін-
тернет- ал зі триватиме 2-3 ро и

На НСК “Олімпійський” обмежено
вхід через реконструкцію 
Спортивної площі
Керівництво НКС “Олімпійсь ий” обмежило вхід на

свою територію на час майб тніх матчів ф тбольно о
л б “Динамо” (Київ) через планов ре онстр цію
Спортивної площі. “Просимо вибачення за тимчасові
незр чності й настійно ре оменд ємо заздале ідь
приходити на стадіон— за 2 одини до почат ри”,—
йдеться повідомленні прес-сл жби НСК. Вхід на те-
риторію НСК “Олімпійсь ий” на час матчів “Динамо”
б де можливий тіль и з бо Троїць ої площі через
бло и т рні етів “Західний-1”, “Західний-2”, “Захід-
ний-3”, “Західний-4”, “Західний-5”. Щоб прис орити
процед р о ляд й проходження через т рні ет,
ерівництво НСК за ли ає вболівальни ів не брати з
собою на матчі вели о абаритні речі й прод ти хар-
ч вання, а та ож присл хатися до порад стюардів, по-
відомляють У раїнсь і новини

Столиця розпочинає підготовку 
до нового опалювального сезону
У мерії от ються до за інчення опалювально о

сезон та вже розпочинають під отов до ново о
сезон 2012-2013 ро ів. За словами першо о за-
ст пни а олови КМДА Оле сандра Маз рча а,
під отовчий період відповідні сл жби міста замінять
найбільш проблемні ділян и мереж, я і під час моні-
торин б ли виявлені фахівцями та своєчасно за-
фі совані. Значн ва приділятим ть і я ості про-
ведення випроб вань теплових мереж, під отовці
теплоспоживаючо о обладнання житлових б дин ів
та об’є тів соціальної сфери. Крім то о, під час фор-
м вання перелі об’є тів житлово о фонд б д ть
враховані пропозиції иян та с ар и меш анців, що
надходили до call-центр столичної адміністрації.
Оле сандр Маз рча за важив, що завдя и с ттє-
вим в ладенням оштів розвито теплових мереж,
місь ій владі вдалося зламати тенденцію рост іль-
ості аварій, їх поменшало вдвічі
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Проект створення “Київ�Сіті” затвер�

джено складовою Національного проек�

ту “Місто майбутнього” та включено до

Державного реєстру національних про�

ектів. Передбачено, що це забезпечить

українській столиці імідж орієнтованого

на ділову активність міста та виступить

каталізатором стійкого розвитку Києва.

Такий багатофункціональний міський

район встановить нові стандарти еколо�

гічності та якості життя, забезпечить сто�

лицю сучасними та доступними офісни�

ми приміщеннями з інфраструктурою

світового рівня (торговими площами, го�

телями, приміщеннями для проведення

конференцій, масових заходів, спортив�

ними закладами).

Планується, що до розробки архітек�

турної концепції будівель “Київ�Сіті”

будуть залучені відомі українські та між�

народні архітектори, це забезпечить ви�

сокі стандарти та унікальність архітек�

турних рішень. Уже зараз міжнародними

консультантами — компанією DTZ, яка

буде здійснювати розробку та тестування

детальної комерційної концепції — про�

понується, що ключовими компонента�

ми проекту стануть офісні приміщення з

великою площею — малоповерхові та се�

редньоповерхові офісні центри.

Для розміщення району розглядаєть�

ся 5 ділянок площею від 100 га до 240 га,

що дозволяє створити на кожній з них

збалансований багатофункціональний

комплекс, котрий відповідатиме вимо�

гам сталого розвитку. В результаті про�

ведення робіт з вивчення та оцінки те�

риторій буде отримано висновок щодо

переваг та недоліків кожної із запропо�

нованих ділянок та визначено пріори�

тетний будівельний майданчик. Для

розміщення бізнес�району “Київ�Сіті”

розглядаються земельні ділянки на

Дніпровській набережній (140 га), Осо�

корках�Північних (150 га), у районі

Одеської площі (240 га), Нижньої Те�

лички (160 га) та озера Вирлиця (110 га).

За попередніми оцінками, проект пе�

редбачає залучення іноземних інвести�

цій у розмірі $1�2 млрд

Голова КМДА Оле сандр Попов на олосив, що столичном житлово- ом нальном осподарств потрібно ро за ро ом виходити на
рин ові відносини
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Ба атомільйонне місто не мо-
же існ вати без першо ласної
інфрастр т ри, і саме та ий
напрям розвит столиці б ло
за ладено Страте ії розвит-

Києва до 2025 ро . Ви о-
нання про рами з реформ -
вання сфери ЖКГ та подаль-
ш робот по ращенні на-
дання посл для населення
об оворювали вчора на засі-
данні Комітет е ономічних
реформ під ерівництвом
олови КМДА Оле сандра
Попова.

Іван МАРЕК
“Хрещатик”

Серед я ірних прое тів, що б д ть представлені інвесторам на
першом Київсь ом інвестиційном фор мі, пріоритетним ви-
значено прое т б дівництва міжнародно о ділово о район "Ки-
їв-Сіті". Реалізація цьо о прое т запланована ініціативою
"Центр пор ч з домом" Страте ії розвит Києва до 2025 ро ,
я а передбачає поліцентричний розвито міста та створення
с часної бізнес-зони поза історичним центром столиці — на-
ближення місць роботи иян до місць проживання.
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Відбудований легкоатлетичний манеж, поруч 
з озером Тельбін, запрацює до кінця травня
Донедавна занедбаний ле оатлетичний манеж поблиз озера Тель-

бін, що на Березня ах, отримає нове життя до інця травня. Про це
прямом ефірі теле анал "Київ" розповів олова КМДА Оле сандр По-
пов. "Ле оатлетичний манеж на Березня ах ми введемо в е спл ата-
цію після повної ре онстр ції ще напри інці травня. А вже на почат
вітня план ємо розпочати бла о стрій території, що поряд з озером
Тельбін. Там б д ть облаштовані доріж и, відновлене пар ове освіт-
лення, встановлені пар ові меблі. І це тіль и перший етап, рез льтати
я о о ияни побачать же найближчим часом",— розповів Оле сандр
Попов. Водночас олова КМДА на олосив, що особисто, я і раніше,
дома атиметься відміни неза онних рішень Київради про відведення
землі біля озера під заб дов . Нині справа с ді.
На адаємо, бла о стрій території дов ола озера Тельбін на особистом
онтролі олови КМДА. Оле сандр Попов ще вліт о лян в а ваторію
водойми та з стрівся з представни ами ОСН , я і б ли отові об'єднати
свої з силля з місь ою владою, аби збере ти цю територію. Та , спільно
владі та ромаді Києва вдалося не лише розробити прое т ново о пар ,
а й відстояти с ді недотор аність йо о території заб довни ами

Амбулаторії сімейної медицини обладнають 
аналізаторами крові
До інця ро місь а влада має намір оснастити аналізаторами сі 99

амб латорій сімейної медицини, я і ф н ціон ють столиці. Про це
розповів начальни ГУ охорони здоров'я КМДА Віталій Мохорєв пря-
мом ефірі теле анал "Київ". "Це питання має виріш ватися систем-
но. У ожній амб латорії повинен б ти мінімальний перелі лаборатор-
них досліджень. Для цьо о не потрібен я ийсь с ладнений аналізатор,
розрахований на 50 і більше параметрів. Необхідний звичайний аналі-
затор, я ий б де аналіз вати 20, ма сим м 25 параметрів рові. Що
стос ється інших аналізів, можна ор анізов вати їх забір цих амб ла-
торіях, але ви он вати ці аналізи в спеціалізованих лабораторних цен-
трах. Том на цей рі ми поставили собі завдання оснастити діючі ам-
б латорії с часним обладнанням, в том числі й аналізаторами",—
розповів Віталій Мохорєв. За йо о словами, всьо о на про рам осна-
щення центрів первинної допомо и виділено 47 мільйонів ривень

Видатні спортсмени столиці отримуватимуть
стипендії голови КМДА
Відповідне розпорядження підписав олова КМДА Оле сандр Попов.

На отримання та ої стипендії претенд ватим ть спортсмени, я і, за під-
с м ами попередніх дося нень, війшли до десят и призерів на чемпіо-
натах світ та до шестір и чемпіонатах Європи. За алом за рі призна-
чатим ть 60 стипендій. Розмір щомісячної виплати с ладе 1000 рн. "Ки-
їв по прав носить звання спортивної столиці У раїни. За підс м ами
рейтин Державної сл жби молоді та спорт 2011 ро , столиця посі-
дає I місце з олімпійсь их видів спорт ",— зазначив начальни ГУ сім'ї,
молоді та спорт Володимир Вов . На адаємо, олова КМДА Оле сандр
Попов неодноразово на олош вав на том , що розвито фіз льт ри і
спорт столиці є пріоритетним завданням місь ої влади

Столична підземка організовує 
День відкритих дверей
КП "Київсь ий метрополітен" запрош є иян на День від ритих две-

рей, я ий відб деться 30 березня.
Я повідомили в ом нальном підприємстві, відвід вачам запропо-

н ють бліц-презентацію діяльності столично о метро, е с рсію під-
земними об'є тами станцій, а та ож відповіді на сі питання щодо ро-
боти столичної підзем и. Узяти часть в заході запрош ють сіх охочих,
ві ом від 18 ро ів. Попередня реєстрація проводиться 28 та 29 берез-
ня за телефонами: 238-44-25, 238-54-68. Збір зареєстрованих часни-
ів Дня від ритих дверей відб деться асовій залі станції "Доро ожи-
чі" з 9.50 до 10.00. При собі обов'яз ово треба мати паспорт. А ція
триватиме з 10.00 до 14.00 30 березня

До уваги водіїв!
Я повідомляють КК "Київавтодор", зв'яз із ре онстр цією

транспортної розв'яз и на перетині б львар Др жби народів та Над-
дніпрянсь о о шосе за рито р х автотранспорт : на лівоповоротний
з'їзд із б львар Др жби Народів на Набережне шосе; на правопово-
ротний з'їзд із б львар Др жби Народів на Наддніпрянсь е шосе. На-
разі від рито р х авто основним проїздом (міст Патона — б львар
Др жби Народів), правоповоротними з'їздами з мост Патона та заїз-
дом із Наддніпрянсь о о шосе на міст Патона. До інця березня б де
від рито р х автотранспорт на з'їзді з б львар Др жби Народів на-
прям Наддніпрянсь о о шосе. Після ре онстр ції автодорожній в -
зол двічі збільшить проп с н спроможність ділян и та вирішить
проблем заторів біля мост Патона

Цифра дня

Call�центр 15�51

508 500 
студентів навчалося у 117 вищих навчальних закладах столиці на
початок 2011�2012 навчального року 
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Найстаріші медичні заклади
столиці отримають допомогу
Їм допоможуть з ремонтом та придбанням необхідного обладнання

Як зазначає керівник Ки�

ївського пансіонату ветера�

нів праці Олександр Коня�

хін, нині тут перебуває 228

чоловік. Усі вони похилого

віку й потребують належних

умов для проживання. "Нам

потрібно зробити ремонт в

приміщенні та котельні, за�

мінити вікна",— каже керів�

ник соціальної установи.

Заступник міського голо�

ви — секретар Київради Га�

лина Герега запевнила паці�

єнтів та персонал пансіона�

ту, що міська влада докладе

максимум зусиль, щоб по�

кращити умови їх прожи�

вання та праці. "У бюджеті

цього року ми майже на 30 %

збільшили видатки на меди�

цину та соціальний захист.

Але, звичайно, всі ті пробле�

ми, які накопичувались ро�

ками, не можна вирішити

одразу, і ми це чудово розу�

міємо. Тож я приїхала, щоб

особисто ознайомитись з ва�

шими проблемами і побачи�

ти, що потрібно зробити у

першу чергу", — зазначила

секретар Київради.

Крім того, вона пообіцяла

потурбуватись про кошти на

поточний ремонт примі�

щення пансіонату, а від себе

особисто — зробити ремонт

котельні та забезпечити ус�

танову новою постільною

білизною.

Ще один медичний за�

клад, який оглянула Галина

Герега й поспілкувалася з

медпрацівниками — Київ�

ський міський центр раді�

аційного захисту населення

від наслідків Чорнобиль�

ської катастрофи.

"Сьогодні у Києві прожи�

ває майже 88 тис. осіб, які

мають статус постраждалих

внаслідок катастрофи на

Чорнобильській АЕС, з них

44 тис. мешкають у Деснян�

ському районі. Тому забез�

печити ефективне функціо�

нування центру для нас дуже

важливо. Я знаю, що тут є

проблеми і з медичними ха�

латами, і з устаткуванням,

потрібне переоснащення

відділення променевої тера�

пії. Я обіцяю, що особисто

долучуся до вирішення цих

проблем, щоб уже до Дня

медичного працівника зро�

бити подарунок і медикам, і

пацієнтам центру", — зазна�

чила секретар Київради Га�

лина Герега.

До того ж, Галина Федо�

рівна відзначила, що у бю�

джеті міста на цей рік уже

передбачено 5 млн грн на

проведення капітального

ремонту відділень стаціона�

ру та на придбання сучас�

ного обладнання, якого не

вистачає центру. Це біоло�

гічні та гематологічні лабо�

раторії, електрокардіогра�

фи, електроенцефалографи

та інше.

Найближчим часом сек�

ретар Київради збирається

відвідати ще цілу низку най�

старіших медичних та на�

вчальних закладів району

Марина ЧОРНА
"Хрещатик"

Вчора столиці відб лася
медіа-презентація ново о
отелю лас "5 зіро ".
Прое т реалізований між-
народним отельним опе-
ратором Fairmont Hotels &
Resorts і раїнсь ою де-
велоперсь ою омпанією
"Ярославів Вал". Готель
входить про рам Києва
щодо під отов и міста до
чемпіонат Євро, я ий від-
б деться в У раїні вліт
цьо о ро .

Столиця України на сто відсотків

виконає вимоги щодо розміщення

вболівальників під час чемпіонату

Євро�2012. Про це вчора під час

презентації п'ятизіркового Fairmont

Grand Hotel Kyiv заявив заступник

голови КМДА Анатолій Голубченко.

"Вимоги щодо розміщення родини

УЄФА — це, нагадаю, 7300 номерів в

готелях різного класу. В контексті

вимог УЄФА — до номерів у п'яти�

зіркових готелях, то відкриття цього

об’єкта серйозно поліпшить ситу�

ацію. До Євро�2012 ми плануємо

відкрити ще два готелі у столиці. Я

вдячний інвестиційній компанії за

те, що ми вчасно відкриваємо готель

Fairmont. До речі, напередодні ін�

вестиційного форуму, який відбу�

деться у Києві 29 березня. Думаю,

що якраз цей готель підтвердить ін�

вестиційну привабливість міста",—

сказав Анатолій Голубченко.

Заступник голови КМДА додав,

що вболівальникам, які розрахову�

ють на скромні витрати під час пере�

бування в Києві, також підготовлені

місця для проживання. "Ми маємо

50 тисяч місць, вартістю від 12�ти до

100 євро. Це гуртожитки, пансіонати

та готелі двох�трьох зірок",— проко�

ментував пан Голубченко. Нагада�

ємо, що, за попередніми підрахун�

ками, цього літа, в рамках чемпіона�

ту Євро�2012, столицю відвідають

приблизно 100 тисяч гостей.

Новозбудований готель пропонує

загалом 258 номерів, із них 54 — кла�

су люкс, включаючи президентські

та королівські апартаменти. В ін�

фраструктуру комплексу входять

конференц� та бальні зали, атріум,

ресторани, бари та SPA�салони.

Як зазначає директор компанії

"Гранд менеджмент" Єлизавета Юру�

шева, під час матчів Євро�2012 го�

тель буде заповнений високоповаж�

ними гостями. "Ми готові до прийо�

му високоповажних і найбільш ви�

могливих гостей з усього світу. Я

впевнена, що Fairmont Grand Hotel

Kyiv стане знаковим місцем у столи�

ці України",— зазначила Єлизавета

Юрушева. Між тим вона повідоми�

ла, що компанія має намір продов�

жувати роботу в регіонах України.

Зацікавлення є, зокрема, Одесою,

Львовом та Донецьком.

Генеральний директор готелю

Крістоф Г. Ганстер каже, що докла�

дено максимум зусиль, щоб готель

став зразком розкоші та витончено�

сті. "З сьогоднішнього дня відвідува�

чі зможуть оцінити результати нашої

роботи, сподіваюся, вони будуть

приємно вражені",— підкреслив

Крістоф Г. Ганстер.

Серед якостей Fairmont Grand

Hotel Kyiv власники називають, в

першу чергу, розміщення будівлі —

це вулиця Набережно�Хрещатицька,

що знаходиться в середмісті Києва,

класичний стиль фасадів, бездоган�

ний сервіс, вишукану кухню. Ро�

дзинка бальної зали — до неї можна

в'їхати на авто чи навіть в кареті.

Нагадаємо, на початку цього року у

Києві анонсовано будівництво п'яти�

зіркового готелю французького брен�

ду Sofitel. Розкішну будівлю, в яку ін�

вестують 100 млн доларів, до Євро за�

вершити не встигнуть, тому Sofitel

планують відкрити у 2014 році

Інвестиція в гостинність
На Набережно�Хрещатицькій відкрився п'ятизірковий готель

Новозбудований готель
пропонує загалом 258 но�

мерів, із них 54 — класу
люкс, включаючи прези�
дентські та королівські

апартаменти.

Галина Герега: "У Києві проживає майже 88 тис. осіб, які мають ста�
тус постраждалих внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС,

з них 44 тис. мешкають у Деснянському районі. Тому забезпечити
ефективне функціонування центру для нас дуже важливо"

Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Місь а влада підтрим ватиме столичні ме-
дичні станови, я і ф н ціон ють же ба ато
ро ів, й допоможе вирішити їх на альні
проблеми. А та их столиці чимало, й
проблеми ожно о свої. Щоб дізнатися про
них більш детально, чора заст пни місь о-
о олови — се ретар Київради Галина Гере-
а особисто відвідала Київсь ий пансіонат
ветеранів праці та Київсь ий місь ий центр
радіаційно о захист населення від наслід ів
Чорнобильсь ої атастрофи Деснянсь ом
районі. Ці дві станови ф н ціон ють же
понад 40 ро ів й зараз потреб ють апіталь-
но о ремонт та переоснащення.

Заст пни місь о о олови – се ретар Київради Галина Гере а поспіл валась з пацієнтами
медичних за ладів Деснянсь о о район

П`ятизір овий отель Fairmont Grand Hotel Kyiv входить про рам щодо під отов и міста до чемпіонат Євро-2012
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 28 березня 2012 року

У про рамі "Столиця" на
теле аналі "Київ" олова
КМДА Оле сандр Попов
відповів на запитання и-
ян. Очільни міста розпо-
вів про очі вання рез ль-
татів від першо о Міжна-
родно о інвестиційно о
фор м , облашт вання
дніпровсь их схилів і про-
е т "Силі онової долини"
Києві.

— Столиця підготувала портфель
ділових пропозицій на суму у 125
млрд грн. Незабаром в Києві розпоч�
неться Міжнародний інвестиційний
форум. Наскільки місто готове до йо�
го проведення?

— Наші очікування від форуму є

оптимістичними. Ми розраховуємо,

що мінімум на 20�30 млрд грн бу�

дуть підписані наміри щодо органі�

зації тих чи інших проектів. Такий

результат вважатиметься дуже пози�

тивним, адже фактично ним визна�

чено напрямки співпраці по основ�

ним проектам, які суттєво змінять

ситуацію на користь розвитку еко�

номіки міста Києва. Ми очікуємо

близько 400 представників бізнесу,

фінансових структур, міжнародних

організацій з 25 країн світу. На сьо�

годні місту важливо запропонувати

себе інвесторам як надійного парт�

нера.

Силіконова долина 
по�київськи

— На першому київському інвести�
ційному форумі столиця презентува�
тиме проект створення надсучасного
парку ІТ�технологій BIONIC Hill,
який планують побудувати за 4 роки.
Він, кажуть, стане не лише проривом
столичної економіки, але й дасть ти�
сячі робочих місць для нинішніх шко�
лярів і студентів.

— Багато наших студентів і уч�

нів, які обирають таку спеціаль�

ність, вже сьогодні думають над

тим, як працевлаштуватися за кор�

доном. У нас дуже багато людей,

які, отримавши освіту в Україні,

поїхали в інші країни, бо там є від�

повідні умови для розвитку. Тому

цей проект є проривом, який не�

обхідно було зробити ще багато

років тому. Він передбачає кілька

десятків тисяч робочих місць для

фахівців інформаційних техноло�

гій. Але не тільки інформаційні

технології, а й, в принципі, інно�

вації, що з’являться в наших на�

вчальних закладах, науково�до�

слідницьких установах. Столич�

ний проект BIONIC Hill — це ана�

лог "Силіконової долини" в США.

Угоди про наміри організації про�

екту будуть підписані з відомими

світовими компаніями цієї сфери.

Діти, які навчаються у ліцеях і

профільних вузах, матимуть сер�

йозну перспективу отримувати до�

стойні зарплати і можливість ре�

алізовувати себе в Києві. Економі�

ка ж столиці також матиме вели�

чезну користь, адже її подальший

розвиток без інноваційних підхо�

дів неможливий. Знаково, що у

проекті BIONIC Hill влада висту�

пає партнером, а основний обсяг

інвестицій надаватиме приватний

бізнес.

— В продовження теми про молодь,
з’явилася інформація, що до кінця бе�
резня в столиці стартуватиме проект
"Київська студентська картка". По�
ясніть, що це за проект?

— Його розробником та ініціато�

ром виступила українська молодіж�

на громадська організація. За нашої

підтримки запроваджується проект,

який дозволить студенту мати піль�

ги на відвідування кінотеатрів, роз�

важальних комплексів та закладів

харчування. Зараз ми вже маємо

близько 50 партнерів — це власники

торгових марок, магазинів, розва�

жальних центрів, які будуть цікаві

молоді. Основна ідея — надати

можливість студентам отримувати

товари і послуги з дисконтом від 5

до 50 %. Програма почне працювати

вже найближчим часом. Картки от�

римають всі студенти, але перши�

ми — найактивніші.

Нові трамваї з’являться 
до Великодня

— Ви нещодавно проводили пре�
зентацію оновленого парку автобусів і
тролейбусів. Безумовно, придбання
нового транспорту є позитивним мо�
ментом. Коли киянам очікувати трам�

вайного поповнення, особливо на
маршрутах лівого берега? (Запитан�
ня з Facebook)

— Перші нові трамвайні вагони

випустять на швидкісні маршрути

до Великодня. До Дня Києва на лі�

нії вийдуть 10 трамваїв столичного

виробництва, а до кінця року їх буде

вже кілька десятків. Ці плани є ре�

альними. Таким чином створюють�

ся нові робочі місця на підприєм�

ствах і одночасно покращується

якість обслуговування пасажирів.

Для того, щоб не виникало ілюзії,

що такі проблеми можна вирішити

швидко, зазначу ціну одного ваго�

на — 4 млн 800 тис. грн, якщо ж

трамвай двосекційний — він коштує

понад 8 млн грн. Відповідно, вар�

тість проекту є дуже високою, але

ми це питання обов’язково виріши�

мо, оскільки цей транспорт, як і ін�

ший у місті, потребує особливої ува�

ги і оновлення.

— У Стратегії розвитку міста до
2025 року визначено багато напрям�
ків. Хотілося б зупинитися на питан�
ні облаштування дніпровських схи�
лів, які потрібно зробити комфортні�
шими для відпочинку. В існуючих
сьогодні проектах фігурують такі по�
няття, як "комфорт" і "мінімальне
втручання"?

— На прибережних територіях

Дніпра потрібно наводити поря�

док. Безумовно, дніпровські схили

слід використовувати тільки як

рекреаційні території, де можна

створити умови для розвитку фі�

зичної культури та відпочинку ве�

ликої кількості людей. До цього

конкурсу було залучено близько 50

іноземних фахівців з різних країн

світу. Зараз ми отримали ідеї, які

плануємо обговорити з експерта�

ми і киянами, щоб вибрати ті, які

дозволять зберегти та розвивати

інфраструктуру наших схилів,

пляжів. Але приймаючи остаточне

рішення, ми маємо чітко знати,

що воно віддзеркалює думку киян.

Ці пропозиції вже є в генерально�

му плані, і вони активно обгово�

рюватимуться. Я думаю, ми буде�

мо мати конструктивні рішення,

які почнемо реалізовувати в жит�

тя.

Майбутнє голів РДА

— Я хотів би подякувати вам за
роботу. Але маю запитання щодо
районних адміністрацій. Ми не ба�
чимо їх керівників на екранах теле�
візорів, не відчуваємо їхньої роботи.
Яким чином зробити так, щоб вони

також періодично з’являлися на
телебаченні і звітували про те, що
виконали? (Запитання телегляда�
ча)

— Насправді, ми зробили все,

щоб максимально спрямувати об�

сяг повноважень саме на рівень

районів тому, що вони є, як ка�

жуть, "на передовій". Вони відпові�

дають за прибирання прибудинко�

вих територій, стан комунального

господарства, за вирішення питань

медико�санітарної допомоги. На

них покладений дуже великий об�

сяг робіт і повноважень, який вони

сьогодні виконують. Я можу з

впевненістю сказати, що їм сього�

дні несолодко, адже ми запитуємо і

з керівників районних адміністра�

цій, і з їх команд за дії, що спрямо�

вані на розвиток Києва. Безумов�

но, вони, як і я, і мої заступники,

також повинні з’являтися у цій

студії.

Цього року я б не хотів і не ризи�

кував іти на скорочення чисельно�

сті районних адміністрацій, по ана�

логії з міською адміністрацією. Сьо�

годні кількість чиновників у райо�

нах може бути не оптимальною, але

на даний момент — необхідною. За�

раз відбувається розвиток проекту

"Електронний уряд", коли певна

кількість питань будуть вирішувати�

ся шляхом спілкування через ін�

формаційні технології, Інтернет, і

тоді, частково, певна кількість лю�

дей, які займаються бюрократични�

ми процесами, буде звільнена або

переведена на іншу роботу. Цей

проект ми маємо завершити в 2013

році. Наразі ж головною задачею

районних адміністрацій є наведен�

ня порядку у місті, аби забезпечити

високий рівень його благоустрою,

вирішити проблеми соціального за�

хисту, а це передбачає персональ�

ний контакт багатьох чиновників з

киянами.

У центрі з’являться 3 тисячі
паркувальних місць

— Комунальники відремонтували 26
тис. кв. м аварійно небезпечних діля�
нок дорожнього покриття. Чи будуть
локальні шляхи також впорядковані?

— Безумовно. Нам необхідно

мати чітко визначений пріоритет.

Наприклад, проспект Перемоги:

кожного дня ми маємо там вели�

чезний рух транспорту і, звичайно,

ремонтні роботи там слід проводи�

ти в першу чергу. Але це не озна�

чає, що проблема локальних ву�

лиць не буде вирішена. До речі, і

на сайті "Київавтодору", і на сто�

рінці КМДА можна дізнатися про

графіки проведення тих чи інших

робіт.

— Коли і де саме у центральній час�
тині міста з’являться паркінги? (За�
питання з Facebook)

— В центральній частині міста

буде створено майже 3000 місць для

паркування. Це буде зроблено до

кінця травня. У нас вже є проекти

додаткового будівництва місць на

територіях, близьких до Хрещати�

ка. Наш комплексний проект бу�

дівництва місць для паркування

буде винесено на інвестиційний

форум, і ми очікуємо, що цей на�

прямок стане інвестиційно�при�

вабливим і це дасть змогу вирішити

проблему у найкоротші терміни на

високому технологічному і якісно�

му рівні. Але з цим пов’язано ще

декілька моментів: нам необхідно

отримати право використання ева�

куаторів, потрібні, у перспективі,

підрозділи муніципальної міліції,

які будуть займатися темою неза�

конного паркування. Тому підго�

товка у цьому напрямку ведеться, і

ми почнемо наводити лад так само,

як і у відведенні окремої смуги для

громадського транспорту, що ми

плануємо зробити до Дня Києва.

Останній проект реалізують у де�

кількох районах столиці, і якщо він

буде успішним — ми запровадимо

його у міських масштабах.

— Станції столичної підземки ря�
тувальники перевірили на безпеч�
ність. З’ясувалося, що кіоски, розта�
шовані у переходах та біля виходів,
можуть скоротити комусь життя, бо
заважають евакуації пасажирів. Чи
не вважаєте ви, що у переходах слід
заборонити торгівлю?

— Ви абсолютно праві, я вас тут

підтримую. І хочу ще раз нагадати,

бо я вже говорив, що для влади це

питання — тема квітня. Ми роз�

почнемо широкомасштабний про�

ект по очищенню міста від МАФів,

і це буде також стосуватися торгівлі

в підземних переходах. Ми до цьо�

го готуємось і надалі поінформу�

ємо щодо наведення порядку у цьо�

му питанні спільно з правоохорон�

ними органами і районними адмі�

ністраціями. До речі, ми відпрацю�

вали правовий захист щодо торгів�

лі. Раніше товар, який продавали у

кіосках, ми не конфісковували, за�

раз же це будуть робити. У нас за�

тверджений графік демонтажу, він

буде доступний для всіх зацікавле�

них осіб, де вказано, коли і де буде

проводитися той чи інший демо�

нтаж

Підготував 
Олександр ХАРЬКО, 

"Хрещатик"

В Голосіївському районі 
впорядковують території 
після зими
Протя ом першо о тижня весняно о дво-

місячни а з бла о строю ом нальними
сл жбами район б ли проведені роботи з
озеленення та санітарної очист и балансо-
вих територій. Зо рема протя ом 19-23 бе-
резня б ло встановлено 4 нових дитячих
майданчи а по в л. А адемі а Гл ш ова, 16,
в л. Деміївсь а, 45-б, в л. Мало итаївсь а,
73, в л. Я бовсь о о, 11; завезено 57 тонн

піс на дитячі майданчи и район . О рім цьо о, проведено теплення
2-х фасадів житлових б дин ів по в л. Заболотно о, 48 та 138, відре-
монтовано 18 сходових літин, відновлено зовнішнє освітлення біля
входів 6-ти б дин ах. Та ож ом нальними сл жбами район ви она-
но поточний ремонт 238 вадратних метрів асфальтобетонно о по рит-
тя проїзної частини, трот арів та площ, по просп. На и та на схилах по
в л. Кайсарова знято 2 с хих та аварійних дерева. Відділом онтролю
бла о строю Голосіївсь ої РДА за неналежний санітарно-технічний стан
балансових територій надано 22 приписи на с нення виявлених недо-
лі ів та притя нено до адміністративної відповідальності 15 осіб

У Деснянському районі 
відбувся фестиваль�конкурс
серед художніх колективів 
навчальних закладів
Фестиваль- он рс дитячої х дожньої

творчості навчальних за ладів Києва "Чисті
роси" розпочався 18 березня з пере ляд
дитячих х дожніх оле тивів Центр дитячої
та юнаць ої творчості і ш оли мистецтв ім.
Леонтовича Деснянсь о о район .
Дитяч творчість представили: дівочий

танцювальний ансамбль "Слов’яноч а", во альна ст дія "Еле ія", спор-
тивно-хорео рафічний ансамбль "Серпантин", фоль лорний рт "Яво-
рина", зраз ові х дожні оле тиви "Веснян а", інстр ментальний ан-
самбль "Гармонія", ст дія танцю "КаприZ", ансамблі танцю "Радо-
синь", "Росин а", "Мар арит а", ст дія пантоміми і пласти и "Без слів".
Вист пи цих оле тивів відб лися приміщенні мистець о о навчаль-
но о за лад "Натхнення".
"У серці — Кобзареве слово, в д ші — любов до У раїни, на сцені —

творчість від д ші" — та им б в лейтмотив сьо о дійства, я е відб валося
на сцені. "Коза и", "Квіт а д ші", "На алині мене мати олихала", "Леле-
и", "Симфонія рідно о раю", "Поп рі раїнсь их пісень" — та і хорео ра-
фічні та інстр ментальні омпозиції ви он валися на онцерті.
Вза алі ж фестиваль- он рс проводитиметься два етапи. На пер-

шом визначатим ть переможців районних он рсів іль ох номіна-
ціях. Переможці ж місь о о он рс візьм ть часть за лючном а-
ла- онцерті, я ий відб деться Національній опері У раїни

У Шевченківському районі
розпочалися весняні 
суботники
Одними із найпріоритетніших завдань

весняний двомісячни з бла о строю є під-
трим а санітарно о стан мі рорайонів та
озеленення приб дин ових територій підві-
домчих б дин ів. Та , 24 березня КП ЖЕК
"Де тярівсь а" б ло проведено с ботни , під
час я о о працівни ами очищено понад 7

тис. в. м зеленої зони та трот арів, вивезено 20 б. м сміття. Ком наль-
ни и ЖЕК "По ровсь а" в с бот облаштов вали пісочниці на дитячих
майданчи ах; об оп вали дерева та щі, очищали азони на приб дин-
ових територіях, вивозили вели о абаритне сміття

Національний Кубок 
шкільного футболу Євро�2012
стартував на Оболоні
На базі імназії "Потенціал" свят овій ат-

мосфері відб лось о олошення 32-х оманд-
часниць зма ань та проведено жереб вання
першо о етап Національно о К б а ш ільно о
ф тбол Євро-2012. На захід завітали: заст п-
ни олови Оболонсь ої РДА Петро Совен о,
дире тор Олімпійсь ої а адемії У раїни Вален-
тина Єрмолова, оловний адміністратор ФК

"Оболонь" Валерій К чер, оловний тренер ФК "Оболонь" Сер ій Коню-
шен о, заст пни начальни а Оболонсь о о правління освіти Ірина
Пархомен о. Гості привітали часни ів заход та побажали дачі та пе-
ремо и зма аннях

На Подолі підбили підсумки 
І туру Всеукраїнського 
конкурсу "Учитель року"
Голова Подільсь ої РДА Петро Матвієн о

взяв часть на ородженні переможців та
ла реатів І т р Все раїнсь о о он рс
"Учитель ро ". "З 1995 ро Подільсь о-
м районі проводиться традиційний он-
рс "Учитель ро ", я ий допома ає знай-

ти в педа о ічних оле тивах ш іл най ра-
щих представни ів цієї професії. Прийміть

щир вдячність за висо е сл жіння обраній справі, невтомний творчий
пош , самовідданість, добро і щедрість д ші",— зверн вся до прис т-
ніх Петро Матвієн о. І т р Все раїнсь о о он рс "Учитель ро -
2012" відб вся п’яти номінаціях: раїнсь а мова та літерат ра, іно-
земна мова (ан лійсь а), ети а, біоло ія та фізична льт ра. У номіна-
ції ети а та фізична льт ра переможцями ІІ (місь о о) т р он рс
стали читель ети и ліцею № 100 "Поділ" Леся Бондар (І місце) та вчи-
тель фізичної льт ри спеціалізованої ш оли № 118 з по либленим
вивченням європейсь их мов Р слан Дерев’ян о (ІІ місце). Перемож-
ців та ла реатів Все раїнсь о о он рс б ло на ороджено диплома-
ми та рошовими вина ородами

У Дарницькому районі 
привітали з ювілеєм ліцей 
"Наукова зміна"
Днями відб вся свят овий онцерт, присвя-

чений 20-річчю засн вання ліцею "На ова змі-
на" (пр. Гри орен а 21-в). На адаємо, що ліцей
"На ова зміна" є спеціалізованим навчальним
за ладом, я ий здійснює за альноосвітню та
допрофесійн під отов чнів за трьома профі-
лями: інформати о-математичним; е ономіч-
ним; філоло ічним (іноземна філоло ія). На
свят овом заході б ли прис тні: заст пни е-

рівни а апарат Дарниць ої РДА Ми ола Гладч , заст пни начальни-
а правління освіти Дарниць ої РДА Тетяна Што олова. Ч довий на-
стрій всім прис тнім на заході дар вали хорео рафічні та во альні ви-
ст пи вихованців ліцею "На ова зміна"
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Новини районівОлександр ПОПОВ: 

"Столичний проект 
BIONIC Hill стане аналогом 
"Силіконової долини" в США"

"Перші нові трамвайні вагони випустять на швидкісні
маршрути до Великодня. До Дня Києва на лінії вийдуть

10 трамваїв столичного виробництва, а до кінця року
їх буде вже кілька десятків. Ці плани є реальними"
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №30 (1049)

СЕРЕДА,
28 березня
2012 року

Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності територіальної
громади міста Києва у Деснянському районі, право оренди яких виборюється

на конкурсних засадах

Рішення Київської міської ради № 612/6848 від 10 листопада 2011 року

Відповідно до параграфа 1 глави 58 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самовря�
дування в Україні”, частини сьомої статті 9 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, рішення Київської
міської ради від 22.09.11 № 34/6250 “Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва”, вра�
ховуючи звернення Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.03.11 № 02�656, з метою ефективного вико�
ристання нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити перелік об’єктів комунальної власності територіальної
громади міста Києва у Деснянському районі, право оренди яких виборює�
ться на конкурсних засадах, згідно з додатком до цього рішення.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
забезпечити проведення незалежної оцінки майна для визначення стар�
тового розміру орендної плати.

3. Зобов’язати підприємства (установи), в господарському віданні
(оперативному управлінні) яких перебуває відповідне майно (в якості
платника, з подальшим відшкодуванням вартості робіт по виконанню не�
залежної оцінки переможцем конкурсу на право оренди відповідного об’�
єкту), укласти тристоронні договори на проведення оцінки майна з Голов�
ним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Ки�

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (в якості
замовника) та з переможцем конкурсу по відбору суб’єктів оціночної ді�
яльності (в якості виконавця).

4. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
офіційно оприлюднити у газеті Київської міської ради “Хрещатик” оголо�
шення про проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна ко�
мунальної власності територіальної громади міста Києва, визначеного
відповідно до пункту 1 цього рішення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київської міської ради з питань власності.

Київський міський голова Л. Черновецький

№ п/п Адреса Характеристика об'єкта оренди

1 2 3

ОРЕНДОДАВЕЦЬ � ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА "ЖИТЛОРЕМБУДСЕРВІС"
ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

1. Волкова Космонавта, №20 1 поверх Загальна площа � 19.10 кв. м

2. Мілютенка, №12А підвал Загальна площа � 62.70 кв. м

3. Мілютенка, №12А 1 поверх Загальна площа � 64.00 кв. м

4. Мілютенка, №23 А 1 поверх Загальна площа � 70.00 кв. м

5. Шолом�Алейхема, №6 підвал Загальна площа � 65.30 кв. м

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОТРАНСПОРТНИК" ДЕСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В М. КИЄВІ РАДИ

6. Бальзака Оноре де, №63В підземний гараж  Загальна площа � 930.50 кв. м

7. Бальзака Оноре де, №77 Г підземний гараж  Загальна площа � 981.60 кв. м

8. Градинська, №6В підземний гараж  Загальна площа � 856.40 кв. м

9. Лісківська, №7 В підземний гараж  Загальна площа � 954.50 кв. м

10. Радунська, №10 Б підземний гараж  Загальна площа � 988.80 кв. м

11. Радунська, №18 В підземний гараж  Загальна площа � 908.40 кв. м

Додаток 
до рішення Київської міської ради від 10 листопада 2011 року № 612/6848

Перелік 
об`єктів  комунальної власності територіальної громади міста Києва у Деснянському районі,

право оренди яких виборюється на конкурсних засадах

Заступник міського голови � секретар Київради Г.Герега

Про внесення змін до рішення Київради від 25.10.07 № 1076/3909 
“Про Олександрійську клінічну лікарню м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 617/6853 від 10 листопада 2011 року
Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в

Україні”, враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
10.06.11 № 943 “Про передачу основних засобів комунальної власності територіальної громади міста Києва”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 25.10.07
№ 1076/3909 “Про Олександрівську клінічну лікарню м. Києва”, а саме:

— підпункт 4.5 пункту 4 рішення виключити.

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

Київський міський голова  Л. Черновецький

Про створення тимчасової контрольної комісії 
з питань перевірки розташування об’єктів суб’єктів господарювання, 

які здійснюють підприємницьку діяльність на території Гідропарку 
у Дніпровському районі м. Києва, дотримання правил благоустрою 

та підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року
Рішення Київської міської ради № 599/6835 від 10 листопада 2011 року

Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні”, статті 16 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київради від 14.07.2011 № 383/5770, врахову�
ючи звернення депутата Київради Шлапак А. В. від 16.09.2011 № 29/279�351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити тимчасову контрольну комісію з питань перевірки роз�
ташування об’єктів суб’єктів господарювання, які здійснюють підпри�
ємницьку діяльність на території Гідропарку у Дніпровському районі м.
Києва, дотримання правил благоустрою та підготовки до чемпіонату
Європи з футболу 2012 року (далі — тимчасова контрольна комісія).

2. Обрати персональний склад тимчасової контрольної комісії Київ�
ради:

голова тимчасової контрольної комісії:
Сенчук Василь Володимирович � депутат Київської міської ради;
члени тимчасової контрольної комісії:
Бригинець Олександр Михайлович � депутат Київської міської ради;
Давиденко Олексій Володимирович � депутат Київської міської ра�

ди;
Дробот Борис Віталійович � депутат Київської міської ради;
Меліхова Тетяна Іванівна � депутат Київської міської ради;
Миронова Зоя Михайлівна � депутат Київської міської ради;
Наумко Віктор Миколайович � депутат Київської міської ради;
Новак Наталія Василівна � депутат Київської міської ради;
Овраменко Олена Вікторівна � депутат Київської міської ради;
Пабат Олександр Вікторович � депутат Київської міської ради;
Петькун Олег Дмитрович � депутат Київської міської ради;
Резніков Олексій Юрійович � депутат Київської міської ради;
Саврасов Максим Віталійович � депутат Київської міської ради;

Самохін Олексій Юрійович � депутат Київської міської ради;
Тесленко Павло Петрович � депутат Київської міської ради;
Толубицький Олександр Петрович � депутат Київської міської ради;
Шпак Ігор В’ячеславович � депутат Київської міської ради.
3. Основним завданням тимчасової контрольної комісії є перевірка

законності розташування об’єктів суб’єктів господарювання, які здійс�
нюють підприємницьку діяльність на території Гідропарку у Дніпров�
ському районі м. Києва, дотримання правил благоустрою та підготов�
ки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

4. Визначити термін діяльності тимчасової контрольної комісії —
шість місяців з дня прийняття цього рішення.

5. За результатами роботи тимчасової контрольної комісії підготу�
вати та подати на розгляд пленарного засідання сесії Київської міської
ради відповідний звіт.

6. Правове, матеріально�технічне, інформаційне та організаційне
забезпечення роботи тимчасової контрольної комісії покласти на сек�
ретаріат Київської міської ради.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко�
місію Київради з питань торгівлі, підприємництва, громадського хар�
чування та послуг та постійну комісію Київради з питань правопоряд�
ку, регламенту та депутатської етики.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про затвердження угоди між Київською міською радою 
та Підгірцівською сільською радою Обухівського району Київської області

Рішення Київської міської ради № 594/6830 від 10 листопада 2011 року
Відповідно до пункту 43 частини першої статті 26 та пункту 16 частини четвертої статті 42 Закону України “Про місцеве самовря�

дування в Україні”, статті 101 Бюджетного кодексу України, пункту 5.4 та додатка 20 до рішення Київської міської ради від 30.12.11
№ 573/5385 “Про бюджет міста Києва на 2011 рік” (зі змінами та доповненнями) Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити договір про виділення та використання субвенції, укла�
дений 12 жовтня 2011 року між Київською міською радою в особі Київ�
ського міського голови Черновецького Леоніда Михайловича, з однієї сто�
рони, та Підгірцівською сільською радою Обухівського району Київської
області в особі виконуючого обов’язки Підгірцівського сільського голови

Поремської Тетяни Вікторівни, з іншої сторони.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку.

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток 1
до рішення Київради

від 10.11.2011 № 594/6830

Договір
про виділення та використання субвенції

м. Київ ____________ 2011 р.

Київська міська рада в особі Київського міського голови Черновець�
кого Леоніда Михайловича, який діє відповідно до Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні” (далі — Київрада) та на виконання рі�
шення Київської міської ради від 30.12.2011 № 573/5385 “Про бюджет
міста Києва на 2011 рік” (із змінами та доповненнями) (далі — бюджет
міста Києва на 2011 рік) та розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.08.2011
№ 1492 “Про виділення коштів на розвиток міжрегіональних зв’язків”, з
однієї сторони, та Підгірцівська сільська рада Обухівського району Київ�
ської області в особі в. о. Підгірцівського сільського голови Поремської
Тетяни Вікторівни, який діє відповідно до Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” та на виконання рішення Підгірцівської сіль�
ської ради від 16.09.2011 № 13�13�6 “Про зміни в бюджеті в зв’язку з
надходженням субвенції” (бюджет Підгірців на 2011 рік) (далі — Сільська
рада) (разом — Сторони), з метою виконання відповідних рішень місце�
вих рад про бюджети на 2011 рік та у відповідності до статті 101 Бю�
джетного кодексу України домовились про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Київрада відповідно до бюджету міста Києва на 2011 рік надає

субвенцію на розвиток міжрегіональних зв’язків у розмірі 297 000,00
(двісті дев’яносто сім тисяч) гривень 00 копійок Підгірцівській сільській
раді, а Підгірцівська сільська рада на виконання бюджету Підгірців на
2011 рік отримує субвенцію до сільського бюджету та використовує її на
цілі, визначені в пункті 1.2 Договору.

1.2. Субвенція, яка надається за даним договором, є міжбюджетним
трансфертом та використовується виключно на оздоровлення дітей сіл
Підгірці, Креничі, Романків.

1.3. Сторони погодились, що даний Договір набуває чинності з момен�
ту виконання Сторонами умов, визначених в пункті 2.1 цього Договору, і
діє до повного виконання зобов’язань Сторонами.

Всі зміни до даного Договору вносяться за спільною згодою сторін
шляхом укладання додаткової угоди.

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СУБВЕНЦІЇ
2.1. Субвенція перераховується за розпорядженням Головного фінан�

сового управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) на підставі цього договору, підписаного
обома сторонами та затвердженого відповідними рішеннями Київради та
Підгірцівської сільської ради на виконання вимог пункту 16 частини 4
статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

2.2. Підгірцівська сільська рада використовує кошти субвенції виключ�
но з метою, зазначеною в пункті 1.2 Договору. У випадку, якщо до кінця
бюджетного 2011 року кошти субвенції не будуть використані повністю чи
частково або у випадку їх нецільового використання, кошти повертаються
до бюджету міста Києва.

3. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
3.1. Київрада бере на себе наступні зобов’язання:
3.1.1. Перерахувати кошти субвенції за умови виконання Підгірців�

ською сільською радою всіх вимог, встановлених чинним законодав�
ством;

3.2. Підгірцівська сільська рада бере на себе наступні зобов’язання:
3.2.1 Виконати всі необхідні вимоги чинного законодавства та цього

договору, необхідні для отримання субвенції;
3.2.2. Надати до Головного фінансового управління виконавчого орга�

ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) де�
тальні розрахунки запланованих витрат, які будуть здійснюватися за раху�

нок субвенції протягом 10 календарних днів з дати підписання цього до�
говору;

3.2.3. Прийняти субвенцію та використати її на цілі, передбачені пунк�
том 1.2 Договору.

3.2.4. Повернути надлишок коштів до кінця бюджетного 2011 року у
випадку неповного використання субвенції;

3.2.5. Повернути всю суму субвенції у випадку виявлення Київрадою чи
її підпорядкованими органами чи іншими уповноваженими органами вла�
ди нецільового використання коштів субвенції;

3.2.6. Підготувати на надати до Головного фінансового управління ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) звіт про цільове використання коштів субвенції у порядку, пе�
редбаченому статтею 4 Договору.

3.3. Київрада має право:
3.3.1. Відмовитися від надання субвенції у випадку невиконання Під�

гірцівською сільською радою пунктів 3.2.1 та 3.2.2 Договору;
3.3.2. У порядку, передбаченому чинним законодавством, вимагати

повернення коштів субвенції у випадку виявлення фактів нецільового ви�
користання субвенції.

3.3.3. Відмовитися від надання коштів субвенції у випадку, якщо ви�
никнуть обставини, що не залежать від Київради та за яких виконання
цього Договору буде суперечити фінансовим, економічним та іншим інте�
ресам територіальної громади міста Києва, чи у випадку видання органа�
ми державної влади чи місцевого самоврядування нормативно�правових
актів, яким реалізація договору буде суперечити.

3.4. Підгірцівська сільська рада має право:
3.4.1. Отримати кошти субвенції у випадку виконання нею всіх вимог

чинного законодавства та умов цього договору;
3.4.2. Відмовитися від отримання субвенції.
4. ЗВІТУВАННЯ
4.1. Сторони домовилися, що Підгірцівська сільська рада забезпечує

складання та подання звітності про використання коштів отриманої суб�
венції Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) за встановленими
Державним казначейством України формами і в терміни, що передбачені
вимогами статті 80 Бюджетного кодексу України, а також надає письмо�
вий звіт про використання коштів отриманої субвенції із зазначенням
кількісних, вартісних й якісних показників до 5 числа місяця, наступного
за звітним, в якому були використані кошти.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства.
5.2. У випадку виникнення претензій у сторін останні намагаються вре�

гулювати їх шляхом переговорів, в іншому випадку спір передається на
розгляд суду в порядку адміністративного судочинства.

6. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Київська міська рада
Адреса:
Код ЄДРПОУ Підгірцівська сільська рада Обухівського району 

Київської області

____________________________                _______________________________
Черновецький Л. М.                      Підгірцівський сільський голова
Київський міський голова

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін і доповнень 
до рішення Київради від 31.03.2011 № 102/5489

Рішення Київської міської ради № 206/6422 від 6 жовтня 2011 року
Відповідно до статті 56, частини п’ятої статті 57, статей 59, 78 Господарського кодексу України, враховуючи рішення Київради від

09.09.2010 № 7/4819 “Про питання організації управління районами в місті Києві”, від 02.12.2010 № 284/5096 “Про питання кому�
нальної власності територіальної громади міста Києва”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до рішення Київської міської ради від 31.03.2011 № 102/5489
“Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, що належать до
комунальної власності територіальної громади м. Києва та передаються
до сфери управління Голосіївській районній в місті Києві державній адмі�
ністрації” такі зміни і доповнення:

— доповнити пункт 1 рішення підпунктом 1.9 такого змісту:

“1.9. Комунальний позашкільний навчальний заклад Голосіївської
районної в м. Києві ради “Київські державні курси іноземних мов “Інтер�
лінгва” на комунальний позашкільний навчальний заклад “Київські дер�
жавні курси іноземних мов “Інтерлінгва”. “

Київський міський голова Л. Черновецький

Про передачу об’єктів комунальної власності територіальної громади міста
Києва до державної власності

Рішення Київської міської ради № 205/6421 від 6 жовтня 2011 року
Відповідно до статей 327, 329 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної
власності” та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.07 № 308 “Про Державний історико�меморіальний запо�
відник “Бабин Яр”, враховуючи лист Національного історико�меморіального заповідника “Бабин Яр” від 20.01.11 № 011�01, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати об’єкти комунальної власності територіальної громади
міста Києва, які закріплені на праві оперативного управління за Головним
управлінням культури виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації), у державну власність до сфери
управління Міністерства культури і туризму України на баланс Національ�
ного історико�меморіального заповідника “Бабин Яр” згідно з переліком,
що додається до цього рішення.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ра�
зом з Головним управлінням культури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) здійснити в установленому
порядку передачу об’єктів, зазначених у пункті 1 цього рішення.

3. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Київської міської
ради від 26.07.07 № 36/1870 “Про безоплатну передачу об’єктів кому�
нальної власності територіальної громади міста Києва у державну влас�
ність” та рішення Київської міської ради від 02.04.09 № 156/1212 “Про
внесення змін до рішення Київської міської ради від 26.07.07 № 36/1870
“Про безоплатну передачу об’єктів комунальної власності територіальної
громади міста Києва у державну власність”.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань власності.

Київський міський голова Л. Черновецький

№ п/п Назва об'єкта Інвентарний номер Вартість, (грн.)

1 Пам'ятник   радянським   громадянам   і військовополоненим
солдатам і офіцерам Радянської Армії, які загинули від рук
німецько�фашистських окупантів у районі Сирецького масиву м. Києва

10330017 64210,00

ВСЬОГО: 64210,00

Додаток до рішення Київської міської ради 
від 6 жовтня 2011 року № 205/6421

Перелік 
об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, які передаються 

у державну власність до сфери управління  Міністерства культури і туризму України на
баланс Національного історико�меморіального заповідника "Бабин Яр"

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Про надання згоди на безоплатну передачу нежилих будинків 
та приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва 

у державну власність
Рішення Київської міської ради № 608/6844 від 10 листопада 2011 року
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 28 березня 2012 року

Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону Укра�
їни “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної
власності”, постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.98 № 1482 “Про передачу об’єктів права державної та комунальної влас�
ності”, враховуючи звернення Міністерства внутрішніх справ України від 12.08.2011 № 12143/Пп. та КП “Київжитлоспецексплуата�
ція” від 04.07.2011 № 155/1/16�2726, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на безоплатну передачу у державну власність, до сфе�
ри управління Міністерства внутрішніх справ України нежилих будинків та
приміщень, що належать до комунальної власності територіальної грома�
ди міста Києва та закріплені на праві господарського відання за комуналь�
ним підприємством “Київжитлоспецексплуатація”, згідно з додатком до
цього рішення.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
здійснити організаційно�правові заходи щодо виконання цього рішення.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київради від
28.04.2011 № 161/5548 “Про передачу до сфери управління Головного
управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві нежилих
будинків та приміщень комунальної власності територіальної громади міс�
та Києва”.

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

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 10.11.2011 № 608/6844

Перелік нежилих будинків та приміщень комунальної власності територіальної громади
міста Києва, що передаються у державну власність та закріплені на праві господарського

відання за комунальним підприємством “Київжитлоспецексплуатація”, 
щодо яких надана згода на безоплатну передачу у державну власність до сфери управління

Міністерства внутрішніх справ України

№п/п Адреса нежилих будинків та приміщень Площа, кв. м

1 2 3

1 Баумана, 4, літер. А 2343,70

2 Баумана, 4, літер. Б 278,70

3 Березняківська, 4�а, літер. А 1111,10

4 Велика Житомирська, 1 � 3 літер. А 4150,90

5 Володимирська, 15, літер. А 6063,10

6 Драйзера, 9�б, літер. А 1358,40

7 Драйзера, 22, літер. А 1052,10

8 Єреванська, 18�а, літер. А 405,50

9 Каунаська, 14/1, літер. А 1338,80

10 Якуба Коласа, 15�а, літер. А 91,70

11 бульв. Кольцова, 22�а, літер. А 736,60

12 Кудрявська, 10, літер. А 57,30

13 просп. Лісовий, 43�а, літер. А 743,70

14 Малиновського Маршала, 2�а, літер. А 3836,90

15 Малиновського Маршала, 2�а, літер. Б 1176,30

16 Малиновського Маршала, 2�а, літер. В 263,40

17 Милославська, 23�д, літер. А 1582,00

18 Мілютенка, 28�б, літер. А 840,50

19 Моторна, 6, літер. А 950,70

20 просп. Повітрофлотський, 49, літер. А 2232,60

21 Прирічна, 27�д, літер. А 1347,60

22 Прорізна, 12�а, літер. А 1232,10

23 Прорізна, 12, літер. Б 138,00

24 І. Пулюя, 5, літер. А 73,20

25 Російська, 34, літер. А 467,90

26 Смолича, 6�г, літер. А 687,10

27 Б. Хмельницького, 10, літер. А 372,30

28 Шутова, 3, літер. А 1116,90

29 Шутова, 6, літер. А 264,40

30 Ярославів Вал, 18, літер. А 1549,70

31 Лебедєва, 14�а, літер. А 2199,70

32 Каштанова, 9�а, літер. А 94,80

33 Бессарабська площа, 3, літер. А 244,30

34 просп. Тичини Павла, 26�г, літер. А 931,00

35 Радянська, 3 29,00

36 Московська, 30�а 1634,60

37 Московська, 30�б 1303,10

38 Московська, 30�в 203,00

39 Московська, 30�г 330,40

40 Лобачевского, 23�б, літер. А 461,30

41 Жолудєва, 10, літер. А 1761,10

42 Теліги Олени, 43�б, літер. А 1383,70

43 Олегівська, 32 620,50

44 просп. Гонгадзе Георгія, 8 756,50

47 Здолбунівська, 3�а 326,20

48 Вербицького, 30�а 73,50

49 просп. Рокоссовського, 10�а, літер. А 327,00

50 м. Севастополь, вул. Пушкіна, 2, літер. А' 655,20

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17.02.2011 № 16/5403
“Про затвердження Програми поліпшення організації 

підготовки громадян до військової служби, приписки до призовної дільниці,
призову на строкову військову службу та військово�патріотичного виховання

молоді на 2011 — 2015 роки”
Рішення Київської міської ради № 595/6831 від 10 листопада 2011 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 8 Закону Укра�
їни “Про військовий обов’язок і військову службу” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Пункт третій рішення Київської міської ради від 17.02.2011
№ 16/5403 “Про затвердження Програми поліпшення організації підго�
товки громадян до військової служби, приписки до призовної дільниці,
призову на строкову військову службу та військово�патріотичного вихо�
вання молоді на 2011 — 2015 роки” викласти в такій редакції:

“3. Київському міському військовому комісаріату раз на півроку нада�
вати постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціаль�
но�економічного розвитку та виконавчому органу Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації) звіт про стан виконання Про�
грами за I півріччя та за рік до 25 вересня та до 25 березня відповідно.
Співвиконавцям Програми — Головному управлінню транспорту та зв’яз�
ку виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Головному управлінню житлового господарства виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) надавати до Київського міського військового комісаріату для уза�

гальнення раз на півроку інформацію про виконання покладених на них
заходів Програми за I півріччя та за рік до 25 серпня та до 25 лютого від�
повідно.”.

2. Внести зміни до розділів IV, V Програми та до додатків 1, 2 до Програ�
ми поліпшення організації підготовки громадян до військової служби, при�
писки до призовної дільниці, призову на строкову військову службу та вій�
ськово�патріотичного виховання молоді на 2011 — 2015 роки, затвердженої
рішенням Київської міської ради від 17.02.2011 № 16/5403, згідно з додат�
ком.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київської міської ради з питань правопорядку, регламенту та депутат�
ської етики та постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету
та соціально�економічного розвитку.

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 10.11.2011 № 595/6831

Зміни до розділів IV, V Програми та до додатків 1, 2 до Програми поліпшення організації
підготовки громадян до військової служби, приписки до призовної дільниці, призову 

на строкову військову службу та військово�патріотичного виховання молоді на 
2011�2015 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 17.02.2011 № 16/5403

1. У розділі IV Програми:
1.1. Підпункт 2.3 пункту 2 викласти в такій редакції:
“2.3. Забезпечення військово�лікарської комісії Київського міського військового комісаріату автобусом для доставки комісії на міський збірний пункт

та у зворотному напрямку.
Головне управління транспорту та зв’язку виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський

військовий комісаріат.
(Щорічно, під час призову 2011 — 2015 pp.)”.

1.2. Підпункт 3.6 пункту 3 викласти в такій редакції:
“3.6. Здійснення поточного ремонту будинків та приміщень Київського міського військового комісаріату, Київського міського збірного пункту та

районних у м. Києві військових комісаріатів.
Головне управління житлового господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський місь�

кий військовий комісаріат, районні у м. Києві військові комісаріати.
(Щорічно 2011 — 2015 pp.)”.
1.3. Підпункт 3.7 пункту 3 викласти в такій редакції:
“3.7. Забезпечення автотранспортом районних у м. Києві військових комісаріатів для перевезення призовників з призовних дільниць на Київський

міський збірний пункт.
Головне управління транспорту та зв’язку виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський

військовий комісаріат, районні у м. Києві військові комісаріати.
(Щорічно, під час призову 2011 — 2015 pp.)”.
1.4. Підпункт 4.2 пункту 4 виключити.
2. У розділі V Програми:
Пункт 1 викласти в такій редакції:
“1. Виконавцями Програми є Київський міський військовий комісаріат, районні у м. Києві військові комісаріати, співвиконавцями Програми є Голов�

не управління транспорту та зв’язку виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління житло�
вого господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”.

2.2. Пункт 3 виключити.
3. У додатку 1 до Програми:
Позицію 6 викласти в такій редакції:

4. У додатку 2 до Програми:
Позиції 11, 17, 18 викласти в такій редакції:

Заступник міського голови — секретар Київської міської ради Г. Герега

6. Учасники (співвиконавці)
Програми

Київський міський військовий комісаріат, районні у м. Києві військові комісаріати, Головне
управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління охорони
здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Головне управління транспорту та зв'язку виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), Головне управління житлового господарства виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський
комітет Товариства сприяння обороні України, Головне управління МВС України в м. Києві,
прокуратура м. Києва.

11. Забезпечення військово�
лікарської комісії
Київського міського
військового комісаріату
автобусом для доставки
комісії на міський
збірний пункт та у
зворотному напрямку
(витрати на перевезення)

Щорічно, під
час призову,
2011 � 2015 pp.

Головне управління
транспорту та зв'язку
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації),
Київський міський
військовий комісаріат

Бюджет 
м. Києва

Щорічно, під
час призову,
2011 � 2015 pp.
40,0 тис. грн.

Своєчасне
проведення
медичного
огляду

17. Здійснення поточного
ремонту будинків та
приміщень Київського
міського військового
комісаріату, Київського
міського збірного пункту
та районних у м. Києві
військових комісаріатів

Щорічно, 
2011 � 2015 pp.

Головне управління
житлового
господарства
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації),
Київський міський
військовий комісаріат,
районні у м. Києві
військові комісаріати

Бюджет 
м. Києва

Щорічно, 2011
� 2015 pp.
420,0 тис. грн. 

Поліпшення
умов роботи

18. Забезпечення
автотранспортом
районних у м. Києві
військових комісаріатів
для перевезення
призовників з призовних
дільниць на Київський
міський збірний пункт
(витрати на перевезення)

Щороку, під
час призовів,
2011 � 2015 pp.

Головне управління
транспорту та зв'язку
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації),
Київський міський
військовий комісаріат,
районні у м. Києві
військові комісаріати

Бюджет 
м. Києва

Щорічно, під
час призовів,
2011 � 2015 pp.
420,0 тис. грн.  

Своєчасне та
організоване
проведення
призову

Про деякі питання використання нежилого будинку 
на вул. Стрілецькій / пров. Георгієвському, 9/11, літ. А в Шевченківському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 204/6420 від 6 жовтня 2011 року

Відповідно до статей 327, 715 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернення Служби безпеки України від 02.09.2010 № 19/7�1842, ТОВ
“ДОКАС” від 11.12.2009 № 377 та громадянина Шнипка Максима Миколайовича (лист від 10.06.2011), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати громадянину Шнипку Максиму Миколайовичу нежилий
будинок комунальної власності територіальної громади міста Києва на
вул. Стрілецькій / пров. Георгіївському, 9/11, літ. А в Шевченківському
районі м. Києва площею 193,50 кв. м шляхом міни на нежилий будинок
на вул. Ярославів Вал, 14, літ. Е в Шевченківському районі м. Києва пло�
щею 193,5 кв. м, який належить громадянину на праві приватної власно�
сті.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

2.1. Вжити відповідних заходів щодо припинення інвестиційного дого�
вору від 30 серпня 2006 року № 20, укладеного з комунальним підприєм�
ством “Дирекція реставраційно�відновлювальних робіт” та ТОВ “ДОКАС”.

2.2. Укласти з громадянином Шнипком Максимом Миколайовичем до�
говір міни відповідно до пункту 1 цього рішення та умови договору пого�
дити з постійною комісією Київради з питань власності.

2.3. Здійснити незалежну оцінку вартості будинків, зазначених у пунк�
ті 1 цього рішення. У разі, якщо вартість нежилого будинку на вул. Стрі�
лецькій/пров. Георгіївському, 9/11, літ. А перевищуватиме вартість нежи�

лого будинку на вул. Ярославів Вал, 14 літ. Е, громадянин Шнипко Мак�
сим Миколайович перераховує різницю коштів до міського бюджету.

2.4. Оформити акти приймання�передачі об’єктів, зазначених у пункті
1 цього рішення.

2.5. Здійснити оформлення права власності на нежилий будинок на
вул. Стрілецькій/пров. Георгіївському, 9/11, літ. А в Шевченківському
районі м. Києва громадянину Шнипку Максиму Миколайовичу.

3. Після виконання пунктів 1 — 2 цього рішення передати будинок на
вул. Ярославів Вал, 14, літ. Е в Шевченківському районі м. Києва до сфе�
ри управління (на баланс, без зміни форми власності) Служби безпеки
України.

4. Позицію 9 додатка до рішення Київради від 26.06.2003 № 573/733
(із змінами і доповненнями) виключити.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань власності.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про деякі питання використання майна 
комунальної власності територіальної громади м. Києва

Рішення Київської міської ради № 198/6414 від 6 жовтня 2011 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частин другої, п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, враховуючи що відкритим акціонерним товариством “Хрещатикбуд” та холдинговою компанією “Київміськбуд” рішен�
ня Київради від 26.09.02 № 31/191 “Про дозвіл на знесення будинку на вулиці Патріса Лумумби, 9” (із змінами та доповненнями) не
виконано, приміщення будівлі на вулиці Патріса Лумумби, 9 знаходяться в незадовільному технічному стані і використовуються
суб’єктами господарювання не за призначенням, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Закріпити на праві господарського відання за комунальним підпри�
ємством “Київжитлоспецексплуатація” нежитловий будинок на вулиці Пат�
ріса Лумумби, 9 загальною площею 1309,2 кв. м.

2. Відкритому акціонерному товариству “Хрещатикбуд” передати кому�
нальному підприємству “Київжитлоспецексплуатація” у встановленому по�
рядку будинок, зазначений у пункті 1 цього рішення.

3. Скасувати рішення Київської міської ради від 26.09.02 № 31/191
“Про дозвіл на знесення будинку на вулиці Патріса Лумумби, 9” (із зміна�
ми та доповненнями).

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

Київський міський голова Л. Черновецький

Про реалізацію проектів, спрямованих 
на скорочення обсягу антропогенних викидів парникових газів, 

на об’єктах комунальної власності міста Києва

Рішення Київської міської ради № 386/6602 від 27 жовтня 2011 року
Відповідно до Конституції України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�ге�

рой Київ”, Порядку підготовки, розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на скорочення обсягу антропогенних ви�
кидів парникових газів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.06 № 206, та з метою забезпечення скоро�
чення обсягу антропогенних викидів парникових газів шляхом підвищення енергоефективності на об’єктах комунальної власності
міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Доручити виконавчому органу Київської міської ради (Київській місь�
кій державній адміністрації) здійснити заходи щодо підготовки для схва�
лення та реалізації в установленому порядку проектів, спрямованих на
скорочення обсягу антропогенних викидів парникових газів.

2. Кошти, отримані у рамках Рамкової конвенції Організації Об’єдна�
них Націй про зміну клімату та Кіотського протоколу до Рамкової кон�
венції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату, спрямувати на
заходи щодо зменшення обсягу викидів парникових газів та підвищення

ефективності використання енергоресурсів об’єктами комунальної
власності.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київської міської ради з питань житлово�комунального господарства
та паливно�енергетичного комплексу і постійну комісію Київської міської
ради з питань екологічної політики.

Київський міський голова Л. Черновецький



У центрі міста відбудеться Перший фестиваль гумору

Київ готується відзначити 1 квітня

Найкращі служителі
Мельпомени
У столиці відзначили лауреатів ювілейної "Київської Пекторалі"

У найближчу неділю з 12 до 18 години на Хрещатику — від перехрестя з ву�

лицею Богдана Хмельницького до Майдану Незалежності — проходитиме

перше київське свято гумору, яке відкриває весняний сезон масових заходів

міста. “Раніше в нас були окремі виставки шаржів, концертні програми

КВК, але єдиного фестивалю не було,— розповідає заступник голови КМДА

Леонід Новохатько.— Приємно, що саме молодь, зокрема клуби КВК, стали

локомотивом дійства і майже самостійно організовували фестиваль. Споді�

ваємося, він стане щорічним. Вважається що влада, яка не боїться гумору, —

сильна влада. Тож головна сцена фестивалю буде розташована якраз біля бу�

дівлі КМДА, а навпроти стоятиме майданчик студентських флешмобів, від

якого можна очікувати будь�яких несподіванок”.

На двох сценах фестивалю — великій біля мерії та малій біля метро “Хре�

щатик” — відвідувачі зможуть побачити концертну програму, виступи ко�

манд КВК шкільної та студентської ліг м. Києва, вокальні та танцювальні

номери. Також показуватимуть циркові вистави, театри мімів та відбувати�

муться нагородження у різних номінаціях. У конкурсах “Караоке” та “Вга�

дай мелодію”, розіграшах та міні�чемпіонатах з нетрадиційних видів спорту

зможуть взяти участь всі бажаючі, а переможці отримають на згадку призи.

На Хрещатику організують гумористичні містечка: спортивне, творче, ди�

тяче і навіть містечко середньовічного гумору, де показуватимуть вистави се�

редньовіччя та можна буде викувати собі підкову на щастя. Поціновувачі

мистецтва мають змогу відвідати майстер�класи та замовити собі шарж. А

малюків з батьками запрошують на ярмарок розваг та у царство кривих дзер�

кал. За словами організаторів, загальний бюджет свята складає близько 

70 тис. грн і переважна більшість розваг для відвідувачів буде безкоштовною.

“Цього року співпало дві події: ми не лише проводимо перший столичний

фестиваль гумору, а й у грудні відзначаємо 100�річчя від дня народження ві�

домого для старшого покоління гумориста Андрія Сови”, — нагадав Леонід

Новохатько 

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

1 вітня сіх иян та остей столиці запрош ють на
Перший Київсь ий фестиваль до Дня мор “Київ —
столиця здорово о мор ”, що відб ватиметься за під-
трим и КМДА. В про рамі — ло ни, най ращі номери
оманд КВК, майстер- ласи, зма ання та подорож те-
матичними мористичними містеч ами.
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Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Напередодні Міжнародно о
Дня театр , я ий свят -
ють 27 березня, в Націо-
нальном драматичном
театрі імені Івана Фран а
на ородж вали переможців
театральної премії “Київ-
сь а пе тораль”, я ій цьо-
о ро виповнилося 20
ро ів. Найбільш іль ість
відзна зібрав театр на
Подолі, зо рема за ращ
драматичн п’єс та режи-
серсь робот . Відвід вачі
церемонії отримали ата-
ло з сіма переможцями
та номінантами премії за
два десятиріччя, виданий
спеціально до ювілею.

“Премія “Київська пектораль” є

найдавнішою в галузі театрального

мистецтва на теренах СНД. Сього�

дні слід подякувати людям, які у

найважчі часи для театру доклали

величезних зусиль для існування

премії”,— зазначила начальник Го�

ловного управління культури і мис�

тецтв КМДА Світлана Зоріна. З на�

годи ювілею оргкомітет видав ката�

лог “Київська пектораль”, зібравши

інформацію про всіх переможців та

багатьох номінантів премії за 20 ро�

ків та створивши своєрідну новітню

історію театрального мистецтва Ки�

єва. Зроблено це було дуже вчасно,

адже багато документів та світлин

зберігалося у паперовому вигляді, а

деякі вже навіть зникли.

Урочисту церемонію нагороджен�

ня лауреатів “Київської пекторалі”

привітаннями відкрили міністр

культури Михайло Кулиняк та голо�

ва КМДА Олександр Попов. З наго�

ди Міжнародного дня театру знані

театральні діячі отримали від Олек�

сандра Павловича повідомлення на

одно� та двокімнатні квартири. “Те�

атр — не мода, він є вічним,— наго�

лосив Олександр Попов.— Театр

завжди виховував людей на основі

духовності, моралі, поваги та пат�

ріотизму. Важливою подією цього

року буде завершення добудови те�

атру на Подолі, який, сподіваюся,

запрацює в новому приміщенні вже

восени”. Власне, театр на Подолі і

став головним фаворитом 20�ї “Ки�

ївської пекторалі”.

За 2011 рік експертна комісія, а це

20 театральних критиків, перегляну�

ла понад 80 вистав, що були постав�

лені у театрах міста. Вони визначили

переможців у всіх 14 номінаціях,

які, окрім “Пекторалі”, отримали

грошовий приз у розмірі 8 тис. грн.

У номінації “За кращу сценогра�

фію” перемогу дістала Марія По�

гребняк (вистава “На дні” театру на

Подолі), а актор Василь Кухарський

отримав премію за краще виконан�

ня чоловічої ролі (Васька Пєпєл,

“На дні”). Одразу дві “Пекторалі”

вручили актрисі театру на Подолі

Вікторії Булітко — за краще вико�

нання жіночої ролі (Валентина у ви�

ставі “Минулого літа у Чулимську”)

та у парі з Іваном Небесним за кра�

щу музичну концепцію вистави. “В

театрі на Подолі працюю три роки,

до цього мешкала і працювала в За�

поріжжі,— розповіла “Хрещатику”

Вікторія Булітко.— Дуже вдячна ре�

жисеру Віталію Малахову, що він

розгледів у мені драматичну актрису,

бо раніше я грала переважно коме�

дійні ролі, і дав можливість вико�

ристати у виставі мої авторські піс�

ні”. Режисер театру на Подолі Віта�

лій Малахов теж став володарем

двох нагород — як кращий режисер

за виставу “Минулого літа у Чулим�

ську”, яка була визнана і кращою

драматичною виставою. “В мене

вже є кілька “Пекторалей” за мину�

лі роки, але я дуже радий увазі до те�

атру і сподіваюся, що новий теат�

ральний сезон ми розпочнемо в но�

вому приміщенні”, — зазначив Віта�

лій Малахов.

У номінації “За кращий актор�

ський дебют” експерти відзначили

Віктора Марвіна за роль у виставі

“Ти пам’ятаєш, Альошо...” з репер�

туару театру “Сузір’я”. Премію у но�

мінації “За кращий режисерський

дебют” отримав Станіслав Жирков

за виставу “Наташина мрія” театру

“Відкритий погляд”. “Наш театр не

є державним чи муніципальним, то�

му така відзнака дуже приємна —

розповів режисер.— Ми спеціалізу�

ємося на постановці п’єс сучасних

драматургів і запрошуємо глядачів

до центру “Пасіка” Києво�Моги�

лянської академії”. Найкращою ви�

конавицею жіночої ролі другого

плану визнана Людмила Смородіна

(роль Валентини Валентинівни у

виставі “Гімн демократичної моло�

ді” театру імені Івана Франка), а ви�

конавцем чоловічої ролі другого

плану — Андрій Самінін за роль Ра�

кітіна у виставі “Найвище благо на

світі” театру драми і комедії на Ліво�

му березі.

Постановка “Пасажир у валізі” те�

атру драми і комедії на Лівому березі

була відзначена за пластичне вирі�

шення вистави (робота Лева Сомо�

ва) та як краща дитяча вистава. Кра�

щою музичною виставою визнано

“Травіату” Київського муніципаль�

ного академічного театру опери і ба�

лету для дітей та юнацтва. А премію

за кращу камерну виставу (малої

сцени) отримав Новий драматичний

театр на Печерську за “Push Up”.

Крім того, на церемонії “Київ�

ської Пекторалі” нагородили “За

вагомий внесок у розвиток теат�

рального мистецтва” народного ар�

тиста України та майстра�виклада�

ча, улюбленця студентів Анатолія

Решетнікова та Олексія Кондратен�

ко, відповідального секретаря київ�

ського відділення Національної

спілки театральних діячів України 
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З на оди Міжнародно о дня театр олова КМДА Оле сандр Попов вр чив іль ом театральним діячам повідомлення
на отримання вартир

Режисер театр на Подолі Віталій Малахов отрим є вже др "Пе тораль" з р народно о артиста У раїни
Анатолія Решетні ова

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

Управління праці та соціально о захист населення
Печерсь ої районної в місті Києві державної
адміністрації о олош є он рс на заміщення

ва антних посад:
- провідно о спеціаліста відділ персоніфі овано о облі піль на період
відп ст и по до ляд за дитиною до 3-х ро ів основно о працівни а;

- провідно о спеціаліста відділ фінансово о облі та звітності на період
відп ст и по до ляд за дитиною до 3-х ро ів основно о працівни а.

До он рс запрош ються особи з вищою освітою та досвідом роботи.
Для часті в он рсі необхідно протя ом місяця з дня оп блі вання
о олошення зверн тися за адресою: м. Київ, в л. Цитадельна 4/7, . 19,
тел. 280-69-98.

Подільсь а районна в місті Києві державна адміністрація
о олош є про намір передати в оренд приміщення 2 поверх адміністративно о
орп с площею 53,0 в. м, розташовано о в б дівлі Центральної районної
полі ліні и Подільсь о о район м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Мостиць а, 9 для
розміщення афе (без реалізації орілчаних виробів) з розрах н ом орендної плати
в розмірі 2710,67 рн з ПДВ за перший місяць оренди.

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

Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, Контра това пл., 2,
Подільсь а районна в місті Києві державна адміністрація.

Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 417-14-61.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ТОВ "Альма-2" (У раїна 04074, м. Київ, в л. Л ова, 13-А) інвест є ре онстр цію

автозаправно о омпле с з п н том сервісно о обсл ов вання водіїв та пасажирів і
мийо по б львар Др жби Народів, 35 Печерсь о о район м. Київ.

Мета і необхідність реалізації робочо о прое т "Ре онстр ція автозаправно о омпле с з
п н том сервісно о обсл ов вання водіїв та пасажирів і мийо по б львар Др жби Народів, 35
Печерсь о о район м.Київ" пов'язані з по ращенням мов забезпечення населення і підприємств
я існим паливом, створення додат ових робочих місць, надходження в держбюджет.

Робочий прое т розроблений відповідності з діючими нормами, правилами, інстр ціями,
державними стандартами, том числі з нормами і правилами для приміщень з
виб хонебезпечними зонами та пожежонебезпечними зонами, безпечна е спл атація я их
забезпеч ється при дотриманні передбачених прое том заходів.

При прое т ванні АЗК застосована с часна техноло ічна схема заправлення автотранспорт з
ви ористанням надійно о с часно о обладнання, забезпечено о системою автоматично о облі ,
онтролю та си налізації. Обладнання, ре омендоване прое том, відноситься до найбільш
е оло ічно безпечно о в даний час на європейсь ом рин та пройшло державні випроб вання і
доп щено до застос вання в У раїні.

АЗК розрахований на 250 заправо на доб чотирьма мар ами бензин — А-92, А-95, А-95
премі м (Nano), A-98 та дизельним пальним.

Режим роботи АЗК — цілодобовий.
Водопостачання АЗС передбачається від місь о о водопровод . Достав а питної води

здійснюється автоцистернами.
Каналіз вання об'є т передбачено в місь аналізаційн мереж . Дощові сто и забр днені

нафтопрод тами з місць злив та роздачі ПММ, відводяться на очисні спор ди стічних вод
Е олайн тип JPR SYSTEM. Очищені води відводяться в існ юч дощов аналізаційн мереж .

На АЗК передбачається б дівництво автомий и на 3 пости, для миття ле ових автомобілів. Для
мий и автомашин передбачається влашт вання зворотної системи водопостачання з
ви ористанням станов и рецир ляції води, я а оснащена висо оя існими фільтрами з
механічним і хімічним очищенням води.

Стічні води від автомий и відводяться на очисні спор ди і після очист и повторно
ви ористов ються для миття автомобілів.

Безпосередньо о та прямо о вплив на водні об'є ти, с ид стічних вод, не передбачається.
Поб тові та виробничі відходи б д ть передаватися на тилізацію, з ідно з ладеним

до овором, на нафтобаз .
Перелі забр днюючих речовин, я і ви идаються в атмосферне повітря:

Оцін а розрах н ово о рівня забр днення атмосферно о повітря, проведена з ідно з
Державними санітарними правилами охорони атмосферно о повітря, свідчить, що рівень
забр днення — доп стимий, а ст пінь йо о небезпечності — безпечний.

В режимі нормальної техноло ічної е спл атації об'є та вплив на нав олишнє природне
середовище не перевищ є ГДК і не ативних е оло ічних наслід ів діяльності не вини не.

Свої за важення та пропозиції необхідно направляти до місцевої державної адміністрації на адрес :
Київ, в л. С ворова, 15, Печерсь а РДА, або до замовни а прое т (адреса та онта тний телефон вище).

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовни ): ТОВ "Альма-2", У раїна 04074, м. Київ, в л. Л ова, 13-А.
2. Місце розташ вання майданчи а б дівництва: ділян а розташована по б львар

Др жби Народів, 35 Печерсь о о район м. Київ
3. Хара теристи а діяльності об’є та: Ре онстр ція автозаправно о омпле с з п н том

сервісно о обсл ов вання водіїв та пасажирів і мийо по б львар Др жби Народів, 35
Печерсь о о район м.Київ

Технічні і техноло ічні дані: Два підземних резерв ари ємністю 50+50 м3, для бензин маро
А-80, А-92, А-95, А-95 премі м (Nano), A-98 та дизельно о пально о. А та ож один резерв ар
об'ємом 10 м3 — резервний, для аварійно о злив нафтопрод тів.

За альна ємність резерв арно о пар 110 м3. На АЗК передбачається та ож б дівництво
автомий и ле ових автомобілів, з системою оборотно о водопостачання. При прое т ванні АЗК
застосована с часна техноло ічна схема заправлення автотранспорт з ви ористанням надійно о
с часно о обладнання, забезпечено о системою автоматично о облі , онтролю та си налізації.
Обладнання, я е б де ви ористов ватись, відноситься до найбільш е оло ічно безпечно о в даний
час на європейсь ом рин та пройшло державні випроб вання і доп щено до застос вання в
У раїні. При заправленні автомобілів через паливо-роздавальні олон и б де застосована
система — зворотнє виведення парів рід их в леводнів (ре перація).

У відповідності до постанови Кабінет Міністрів У раїни від 14.02.2001 за №142 АЗС внесено
до перелі видів діяльності та об'є тів, що становлять е оло ічн небезпе .

Транс ордонний вплив відс тній.
4. Соціально-е ономічна необхідність прое тованої діяльності: По ращення мов

забезпечення населення і підприємств я існими нафтопрод тами, створення додат ових робочих
місць, надходження в держбюджет.

5. Потреби в рес рсах при б дівництві і е спл атації:
земельних — 2940,0 м2 — територія АЗК;
сировинних—привозна сировина, 2170 м3 на рі , в т.ч. бензин 1330 м3 на рі , дизпаливо 840 м3 на рі
енер етичних — еле троенер ія — 115,0 Вт;
водних — місь ий водопровід — 10,2 м3/доб .
тр дових — 15 працюючих.
6. Транспортне забезпечення (при б дівництві і е спл атації):
при б дівництві — забезпеч є замовни .
при е спл атації — немає.
7. Е оло ічні та інші обмеження планованої діяльності: Фонове забр днення, розмір СЗЗ,

ранично доп стимі онцентрації забр днюючих речовин в атмосферном повітрі населених
п н тів.

8. Необхідна е оло о-інженерна під отов а території: земляні роботи
9. Можливі впливи прое тованої діяльності (при б дівництві і е спл атації) на нав о-

лишнє середовище і види впливів на:
еоло ічне середовище — немає;
повітряне середовище — ви иди парів бензин , в леводнів фра ції С12-С19;
лімат і мі ро лімат — немає;
водне середовище — творення осподарсь их, поб тових та зливових сто ів;
р нт — випад аварії;
рослинний і тваринний світ, заповідні об'є ти — немає, заповідні об'є ти в зоні вплив відс тні;
нав олишнє соціальне середовище — вивчається через механізм ромадсь их сл хань;
нав олишнє техно енне середовище — немає.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторно о ви ористання, тилізації,

знеш одження чи безпечно о поховання: передбачається вивезення осад і вловлених
нафтопрод тів на тилізацію.

11. Обся ви онання ОВНС: відповідно вимо ДБН.А.2.2-1-2003.
12. Участь ромадсь ості: забезпечення ромадсь их сл хань, п блі ація ЗМІ.

Свої за важення та пропозиції необхідно направляти до місцевої державної адміністрації на
адрес : Печерсь а РДА, м. Київ, в л. С ворова, 15, або до замовни а прое т (адреса та
онта тний телефон вище).

Види відходів Величина, /с Величина, т/рі Клас небезпе и

О сид в лецю 0,0027 0,0868 4

Діо сид азот 0,000408 0,0128 2

Діо сид сір и 0,00003 0,00096 4

Сір оводень 0,0000000408 0,000000310 2

Двоо ис в лецю 0,055 1,736 4

Бензол 0,0003554 0,002567 2

Ксилол 0,0002252 0,00l517 3

Тол ол 0,0003236 0,002452 3

В леводні раничні (С12-С19) 0,07874462 0,591942875 4

Сажа 0,000015 0,00047 3

Разом: 0,137801861 1,8435631

ж с а л е л і х
ш а м п і н ь й о н а р
е е р о ф т а р е
з о л а е х о д о щ
л а а т р т б а
о з н а а і о н а т
н і и л я п а с и

р и в н а с т е

РЕПЕРТУАР
Київсь о о а адемічно о театр “КОЛЕСО”

на березень 2012 р.

вітень 2012 р.

30 п’ятниця
Петер Ханд е СКАНДАЛ З ПУБЛІКОЮ спериментальний
розі раш для інтеле т альних театралів чи для театральних
інтеле т алів

31 с бота
Франсіс Вебер «ВИПАДОК У ГОТЕЛІ ДЮ КОМЕРС»
дете тивно-е сцентрична омедія

1 неділя
Мала сцена МПМ "У раїна" Жан Ан й ГЕНЕРАЛИ У
СПІДНИЦЯХ франц зь а омедія на 2 дії тіль и для дорослих

3 вівторо
КАМІННА ЗАЛА. Roland Schimmelpfennig Роланд
Шіммельпфенніґ PUSH UP 1-3 ПІД ТИСКОМ 1-3

4 середа
У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ ... АБО Є “ГДЄ ВІ СОХНІТЄ
БЄЛЬЙО?” ородсь а бай а з піснями, танцями та цимісом
за мотивами водевілю М.Янч а “По ярмар ”

5 четвер
Фелі с Міттерер ЖІНКИ МОЦАРТА ("ВЕБЕРИ")
страшна омедія

6 п'ятниця
У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ ... АБО Є “ГДЄ ВІ СОХНІТЄ
БЄЛЬЙО?” ородсь а бай а з піснями, танцями та цимісом
за мотивами водевілю М.Янч а “По ярмар ”

6 п'ятниця КАМІННА ЗАЛА. Кен Людви ПРИМАДОННИ омедія на 2 дії

Почато вистав о 19.00
Х дожній ерівни театр народна артист а У раїни Ірина КЛІЩЕВСЬКА

Інформаційний спонсор

Відповіді на сканворд 
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Спортивні новини

Спортивна гімнастика. Українські спортсмени
здобули три нагороди на Кубку світу
У німець ом Котб сі завершився К бо світ зі спортивної імнасти-
и. Наші спортсмени вибороли повний омпле т на ород — "золото",
"срібло" та "бронз ". На найвищ сходин п’єдестал піднявся І ор
Радивілов в опорном стриб , набравши с мі 16,250 балів. "Срібло"
здоб в Оле Степ о вправах на бр сах (14,800). У цьом ж виді На-
талія Кононен о стала бронзовою призер ою т рнір серед жіно
(14,450). Всьо о в зма аннях взяли часть 205 представни ів із 39 ра-
їн. Наст пний етап К б а світ , в я ом візьм ть часть наші спортсме-
ни, пройде на почат вітня в Китаї

Настільний теніс. Чоловіча та жіноча збірні 
України розпочали змагання на чемпіонаті світу
25 березня — 1 вітня в Дортм нді (Німеччина) проходитиме оманд-

ний чемпіонат світ з настільно о теніс . Жіноча збірна У раїни на попе-
редньом етапі провела дві з стрічі. У одній наші тенісист и здоб ли пе-
ремо над омандою У орщини 3:1, іншій пост пилися итаян ам 0:3.
Чоловіча збірна вист пила більш вдало, здоб вши дві перемо и з од-

на овим рах н ом 3:0 проти національних оманд Ізраїлю та Бол арії

Футбол. Міланський "Інтер" залишився 
без тренера
Стало відомо, що Кла діо Раньєрі тепер не є наставни ом нерадз р-

рі. На та е рішення президента л б Массімо Моратті вплин ла чер-
ова пораз а в Серії А від принципово о с перни а — т ринсь о о
"Ювент са" (2:0). До завершення сезон омандою ер ватиме Андреа
Страмаччьоні, я ий входив до тренерсь о о штаб . На адаємо, що Ін-
тер займає восьм позицію в Серії А і вже по ин в Лі чемпіонів після
двох поєдин ів з Марселем

Формула 1. Фернандо Алонсо став переможцем
гран'прі Малайзії
Пілот "Ferrari" Фернандо Алонсо став переможцем др о о етап

чемпіонат світ "Форм ли-1" — "Гран-прі Малайзії", на останніх олах
захистивши перш позицію від ата онщи а стайні "Sauber" Серхіо
Переса. Алонсо, я ий старт вав восьмим, віді рав позиції в онці, я а
с проводж валася сильним дощем. Перес переслід вав дворазово о
чемпіона "Форм ли-1" протя ом ба атьох іл, але залишився др им.
Третім фініш вав пілот McLaren Льюїс Хемілтон. Для Алонсо перемо а
в Малайзії стала третьою в ар'єрі. Завдя и цьом спіх іспанець з 35
оч ами вийшов лідери чемпіонат . У Льюїса Хемілтона 30 балів,
Дженсона Баттона — 25

Волейбол. Турецький "Фенербахче" переміг 
у Лізі чемпіонів серед жіночих команд
В Ба завершився Фінал чотирьох Лі и чемпіонів з волейбол серед

жіночих л бів. Т рець ий "Фенербахче" став переможцем, здоб вши
перемо над франц зь им л бом "Канни" з рах н ом 3:0. Бронзови-
ми призерами стали волейболіст и азансь о о "Динамо", я і вияви-
лися сильнішими за італійсь ий л б "Вілла Кортезе" — 3:1

"Донбас" здобув "золото" чемпіонату
України з хокею
У вирішальному матчі чинний чемпіон виявився сильнішим 
за київський "Сокіл"

Як і рік тому, звання найкращої

команди вітчизняного хокею ви�

борювали постійні суперники —

донецький "Донбас" та київський

"Сокіл". Вже перші матчі цьогоріч�

ної серії плей�офф продемонстру�

вали, що обидва колективи будуть

битися за золоті нагороди до

останнього. І хоча незначна психо�

логічна перевага була на боці до�

нецького клубу, все ж кияни неод�

норазово доводили у цьому чем�

піонаті, що вони можуть зібратися

у потрібну мить і здобути

необхідний результат.

Вже зі стартових хвилин зустрічі

донеччани дали зрозуміти, що вони

хочуть вирішити усі питання щодо

чемпіонського звання вже у цьому

матчі. Підопічні Олега Микульчика

швидко захопили ініціативу і почали

організовувати атаки. Гравцям "Со�

кола" нічого не залишалось, як грати

другим номером, зробивши ставку

на разючі контратаки. Вже до сере�

дини першого періоду господарі

майданчика створили дві чудові на�

годи для взяття воріт, проте в обох

випадках прекрасну реакцію проде�

монстрував воротар "Сокола" Ігор

Карпенко. Відповідь столичного

клубу була більш небезпечною. В

одному з епізодів після потужного

кидка Костянтина Касянчука лише

поперечка воріт врятувала "Донбас"

від голу. Проте в цілому саме донеч�

чани виглядали впевненіше.

Другий період особливих корек�

тив у перебіг подій на майданчику

не вніс. Господарі поля продовжува�

ли атакувати ворота киян і гол на 35

хвилині став абсолютно закономір�

ним — відзначився Юрій Кокшаров.

Одразу після закинутої шайби до�

неччани могли подвоїти перевагу,

проте вихід 2 на 1 Євгена Пастуха та

Сергія Бабинця завершився "сей�

вом" голкіпера "Сокола". Після цьо�

го гравці "Донбасу" почали приділя�

ти більшу увагу захисту воріт. Кін�

цівка ж другого періоду пройшла за

атак "Сокола", проте підопічні

Олександра Годинюка так і не змог�

ли використати жодного шансу.

На початку заключної двадцяти�

хвилинки донеччани зуміли подво�

їти перевагу — Олександр Матеру�

хін увійшов в зону суперника ліво�

руч та під невеликим кутом до воріт

відправив шайбу під перекладину.

Після того, як на табло загорівся ра�

хунок 2:0, на льоду почали вирувати

емоції. Майже кожне загострення

гри супроводжувалося незначними

сутичками між хокеїстами. А за 5

хвилин до кінця матчу питання про

переможця зняв автор першої шай�

би Юрій Кокшаров — 3:0. На цьому

господарі майданчика не зупинили�

ся і до фінальної сирени змогли за�

кинути ще дві шайби. У підсумку

"Донбас" переміг з рахунком 5:0 і та�

ким чином здобув золоті нагороди

чемпіонату України

Температура +3°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 91 %

Температура +5°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 71 %

Температура +5°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 74 %

Прогноз погоди на 28 березня 2012 року

Захисни "Б дівельни а" Дмитро Забірчен о (зліва) боротьбі проти амери ансь о о ле іонера "Ферро-ЗНТУ" Джеремі Шеппелла

ОВНИ, ви п блічна персона, не стрим йте запал, сміливо пре-
зент йте себе нав олишньом світ , ваші пере онання я смоло-
с ип запалюють людей на вели і діла. Головне — потрапити в своє
р сло й не сісти в ч жі сани через філософсь орот озорість,
безбожність, д ховн незрілість, м и совісті. З шефом миріться,
само ритично ставтеся до за важень та вчасно с вайте фахові
про оли.
ТЕЛЬЦІ, фаза армічних обставин набирає обертів, слід пере-

жити заново чимало подій, виправити доп щені помил и. Втім, ри-
зи збан р т вати вам не за рож є, тож, розба атівши, б дьте
розважливими, не ваптеся з по п ами заради себе, е оїстів, а
розщедрюйтеся та до оджайте ближнім, їхні бажання є святими.
У БЛИЗНЯТ день щасливих шансів. Ви тримаєте під онтролем

сит ації, том що ба атьом потрібні ваші таланти та здібності. Не
сидіть с лавши р и, не люб йтеся собою, а а тивно дійте — під
лежачий амінь вода не тече! Визначтеся зі сма ами, звич ами,
симпатіями, об'явіть бій не ативним вадам, і тоді парні взаємини
роз вітн ть.
РАКИ, залишайтеся в тіні й не сліпіть очі своїми достоїнствами.

Усамітнення сприятиме вн трішній армонії, дасть можливість роз-
робити сценарій подачі своєї авторитетної персони впливовим лю-
дям. Сили примнож ються не на сцені, а за лісами, де потрібно
вчасно натис ати на маніп ляційні важелі та домовитися з шефом
на важлив для вас тем .
ЛЕВИ, особисті ро и в майб тнє др зі підтримають, сма и і на-

міри одобряться людьми, що є для вас носіями авторитет , д хов-
но о і морально о за он . Хоча нині ви сам собі вчитель та настав-
ни .
ДІВИ, фахівець ви нівро , одна робіть став на сімейний біз-

нес, а одержимо рватися на ар'єрний олімп не варто. Компас
форт ни в аз є на родин , саме завдя и рідним розба атієте, от-
римаєте спадщин .
ТЕРЕЗИ, на сл жбі д х он ренції — пре расний стим л для

творчо о оріння, об’єдн йтеся з фаховими партнерами, форм й-
те ділов оманд , від її с лад залежить майб тнє ар'єри. Недр -
ів, що причаїлися й апостять за спиною, — простіть, розплатите-
ся з армічними бор ами. А той, хто обрав шлях війни — опає со-
бі ям .
СКОРПІОНИ продемонстр ють себе невтомним тр дя ою, міт-

ливим майстром-ба атостаночни ом, здатним оловою, р ами,
раціоналізаторсь им хистом заробляти роші. Втім, приємний ше-
лест бан нот недов о бал ватиме, аманець може швид о сх дн -
ти через інвестиційні реверанси на бла о інших. Хоча вам визначе-
но задовольнити перед сім персональні потреби та інтереси.
СТРІЛЬЦІ, на сердечном небосхилі зійшла щаслива зоря. Ко-

хайтеся з бла овірними (в реч не с ачіть!), станьте для оточен-
ня взірцем доброзичливості й зла оди, тоді он ренти зба атять
досвідом, а в ділові олеса ніхто не стромлятиме палиці. В роботі
проявляйте творчий хист, т т за вами числиться армічний бор (з
січня до 14 вітня) і не люйте на ачо л аво о, що спо шатиме
до сл жбових зловживань заради мер антильних потреб.
КОЗОРОГИ, проявляючи щирість і бла ородство, ви створюєте

дов ола себе сімейний осередо , перетворюючись на т рботлив
воч . Це вселяє впевненість, ріплюючи д ховний хребет осо-
бистості. Не проґавте шанс стосовно ви ідних замовлень та арно-
о заробіт . Я що ль ає здоров'я, то зна інформаційної то си-
ації, відфільтр йте зерна від олю й не по линайте все підряд.
С оріше за все, ви проп с аєте через себе ба ато непотрібної, от-
р йної для д ші інформації.
ВОДОЛІЇ, за вами с чають розважальні т сов и, присвятіть

день собі любим, позабавляйтеся в насолод , на ошти не с піть-
ся, за позитивні враження треба платити. Заводьте ці аві роман-
тичні знайомства, я і мають ріпити др жні лави, пир йте та роз-
ош йте!
РИБИ, стійте на а тивній життєвій позиції, проявляйте ініціати-

в , ніхто і ніщо не повинні збити з пантели . Адже володієте блис-
чою самооцін ою, знаєте чо о хочете, бачите чіт о перед собою
лобальн ціль. Сімейні справи лишаються др орядними, зате
ар'єрні амбіції та фахова діяльність виходять на передній план.
Дерзайте!

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Київський "Будівельник" став
володарем Кубку Суперліги
У фіналі столичний клуб переміг запорізький "Ферро�ЗНТУ"

Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У місті Южне чотири оманди: "Б ді-
вельни ", "Одеса", "Ферро-ЗНТУ" та
"Хімі " протя ом двох і рових днів
визначали володаря К б бас ет-
больної С перлі и У раїни. За під-
с м ами півфіналів п тів на вирі-
шальн з стріч отримали иївсь ий
та запорізь ий л би. У запе лом
двобої бас етболісти "Б дівельни а"
перемо ли "Ферро-ЗНТУ" з рах н ом
82:70. А ось матчі за почесне тре-
тє місце осподар т рнір южнен-
сь ий "Хімі " роз ромив "Одес " —
98:52.

Фінальний матч між "Будівельником" та "Фер�

ро�ЗНТУ" активніше розпочали баскетболісти за�

порізького клубу. Вже у першій атаці підопічні

Кирила Большакова зусиллями американця Рен�

ді Калпеппера змогли відкрити рахунок. Проте

кияни напрочуд швидко вирівняли гру і на сере�

дину стартової чверті вже були попереду — 13:7. У

ці хвилини головною зброєю "гладіаторів" були

триочкові кидки у виконанні Суада Шеховича та

Дмитра Забірченка. Попри те, що гравці "Ферро�

ЗНТУ" нічим не поступалися у боротьбі під щита�

ми, їм не вистачало швидкості, аби протистояти

стрімким випадам киян. До того ж, низька реалі�

зація кидків з�за периметра не давала жодних

шансів наздогнати суперника. У другій чверті пе�

ревага киян стала ще більш відчутною. Михайло

Анісімов та Артем Параховський повністю домі�

нували у підборах, а результативні дії Андрія Ага�

фонова дозволили "Будівельнику" піти у відрив —

34:24. Під кінець першої половини гри відставан�

ня "Ферро�ЗНТУ" взагалі стало загрозливим — на

велику перерву команди пішли за рахунку 50:33

на користь киян.

У другій половині матчу перебіг подій на май�

данчику майже не змінився. Гравці столичного

клубу спокійно контролювали м’яч, натомість

запоріжці задовольнялися лише поодинокими

атаками. Єдиним, хто у складі "Ферро" не поли�

шав надій на позитивний результат, був Ренді

Калпеппер, лише завдяки йому "зелено�білі"

трималися на відстані меншій ніж 20 очок. За�

ключна десятихвилинка нічим не відрізнялася

від попередніх. "Будівельник" хоч і дав змогу су�

пернику скоротити відставання, проте ще за�

довго до кінця зустрічі стало зрозуміло, що ки�

яни не відпустять перемогу. У підсумку так і ста�

лося — матч завершився з рахунком 82:70 на їх�

ню користь. Почесний трофей став першим для

Звєздана Мітровича в якості наставника "Буді�

вельника".

Найкращим баскетболістом турніру було ви�

знано захисника "Ферро�ЗНТУ" Ренді Калпеппе�

ра, який у цьому матчі здобув 24 очка. Після мат�

чу американець зізнався: "Приємно, що мене ви�

знано найкращим, проте я б з радістю змінив

звання MVP на Кубок Суперліги".

Головний тренер "Будівельника" Звєздан Міт�

рович не приховував своєї радості: "Я задоволе�

ний своїми підопічними. Вони виконали усі мої

вказівки. І хоча на початку матчу ми дещо віддали

ініціативу, проте надалі все складалося для нас

просто чудово. Перемогу ж нам принесли високі

швидкості протягом усієї зустрічі."

1776 — засновано Большой
театр
1797 — в США запатентована

пральна машина
1868 — народився Ма сим

Горь ий, радянсь ий п бліцист,
письменни , основоположни
соцреалізм
1917 — вперше засіданням

Центральної Ради ер вав Ми-
хайло Гр шевсь ий
1925 — народився Дмитро

Гнатю , раїнсь ий співа
1930 — Т реччині замість
рець их назв міст Константино-
поль і Ан ора б ли затверджені
офіційні т рець і назви — Стам-
б л і Ан ара
1971 — розпочато вип с ав-

томобіля "Жи лі"
2008 — У раїнсь а Ві іпедія

ся н ла межі в 100 000 статей

Відповіді на с анворд на 7-й стор.

Цей день в історії 28 березняС К А Н В О Р Д
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У Донець в шостом матчі фінальної серії плей-офф
ПХЛ між ХК "Донбас" та иївсь им "Со олом" став ві-
домий чемпіон У раїни з хо ею. Це звання вдр е по-
спіль вибороли осподарі майданчи а. Завершальна
ра чемпіонат б ла сповнена напр женої боротьби та
б рхливих емоцій равців. Попри це підопічні Оле а
Ми льчи а завдали иянам нищівної пораз и 5:0.
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