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Майбутнє Києва 
за молоддю
Юні науковці представили голові КМДА новітні проекти, спрямовані 
на розвиток міста

Основна ідея конкурсу “СтратегіЯ”

полягає у тому, щоб молодь, віком від 16

до 21 року, показала своє бачення роз�

витку міста. Захід проводився у трьох

номінаціях — “Електронне місто”, “Зе�

лене місто” та “Гостинне місто”. Зага�

лом до конкурсу долучилося 220 учасни�

ків, які представили 88 проектів. Віді�

брані десять проектів відрізнялися від

інших оригінальністю та практичністю.

Приміром, проект Миколи Гілка “QR�

місто” спрямований на популяризацію

культурної спадщини Києва через вста�

новлення QR�кодів на пам’ятних міс�

цях. При наявності камери в мобільно�

му телефоні та простої програми зчиту�

вання QR�кодів туристи зможуть легко

дізнатися про пам’ятки столиці та її іс�

торію.

Проект Анастасії Охріменко “Назем�

ний громадський транспорт” має на меті

допомогти киянам та гостям міста орієн�

туватися на зупинках громадського

транспорту. Дівчина пропонує встанови�

ти на зупинках таблички з інформацією

про всі можливі маршрути автобусів, пе�

ресадки на найближчі станції метро та

міської електрички.

Цікаві розробки молодих науковців і

стосовно туристичного напрямку. Алек�

сєєва Уляна розробила маршрут крає�

знавчо�екологічної стежки “Вигурівщи�

на”. Для проведення екскурсій у цій міс�

цевості вже сьогодні підготовлені гіди�

школярі.

Проект “Вільний інтернет у Києві”

пропонує встановити у центральній

частині міста та біля пам’ятних місць

вільні зони доступу до інтернету. Ма�

ють намір столичні науковці облашту�

вати “Фонтан закоханих”. Також є іні�

ціативи з прокладання у місті велоси�

педних маршрутів, виготовлення елек�

тронної картки київського учня, об�

лаштування квітників за тематичними

напрямками, озеленення приміщеннь

навчальних закладів та створення мере�

жі спортивних майданчиків для дорос�

лих та молоді.

Голова КМДА ознайомився з усіма ві�

дібраними проектами та пообіцяв під�

тримати молодіжні ініціативи. “Я хочу

подякувати учасникам конкурсу за дійс�

но цікаві ідеї. Я звертаюся до вас і до ва�

ших колег — надавайте свої пропозиції і

найкращі ідеї будуть втілені у життя. Ми

в цьому зацікавлені. Адже краще, ніж са�

ма молодь, ніхто і ніколи не підкаже до�

рослим, як сформувати дійсно правиль�

ну і ефективну молодіжну політику. Що

стосується фінансування — це невеликі

кошти, ми їх знайдемо і зробимо все,

щоб проекти, які представили юні нау�

ковці, стали реальними”,— підкреслив

Олександр Попов.

Водночас глава столичної адміністра�

ції наголосив, що вже сьогодні Київ ре�

алізує політику, направлену на створен�

ня професійних перспектив та можли�

востей самореалізації для молоді. Зокре�

ма, реалізувавши інвестиційний проект

Bionic Hill, столиця має намір створити

близько 15 тисяч нових робочих місць в

ІТ�галузі

Олександр ПОПОВ: 
"Соціальна допомога киянам —
першочергове завдання влади" 
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Заявки на безкоштовні 
ТБ;тюнери прийматимуть 
до серпня 
У інці березня ряд прийняв постанов , з ідно з
я ою соціально незахищені ромадяни змож ть
без оштовно отримати тюнери для цифрово о
телебачення.

СТОР. 2 

Затверджено спеціальну програму
для тварин 

У столиці простежать за мовами тримання
домашніх та за іль істю безприт льних соба

СТОР. 2

У номері

Новини

Кабмін пропонує Раді додатково
виділити на виконання Києвом
функцій столиці 1 млрд гривень
Про це с азано в розробленом рядом за оно-

прое ті № 10317. Зо рема, 0,5 млрд рн пропон є-
ться направити на розвито ЖКГ, транспортної ін-
фрастр т ри, соціально- льт рної сфери Києва;
на продовження б дівництва станцій метрополі-
тен ; під’їзної автомобільної доро и від Червонозо-
ряно о проспе т до міжнародно о аеропорт “Ки-
їв” (Ж ляни); реставрацію й ремонт заб дови, ре-
онстр цію інженерних мереж на Андріївсь ом
звозі; ре онстр цію з доб д ванням трамвайної
лінії в систем ле о о рей ово о транспорт на
житловом масиві Троєщина; ре онстр цію ста-
нов охорони здоров’я Києва. Ще 0,5 млрд рн про-
пон ється направити на по ашення основної с ми
бор за редитами, отриманими в 2009 році відпо-
відно до розпорядження ряд від 25 березня 2009
№ 308-р. Та ож пропон ється відновити обся ви-
трат за об’є тами Києва, я і б ли перерозподілені
між прое тами, затвердженими постановою Кабмі-
н від 18 січня 2012 № 40, для забезпечення фінан-
с вання ре онстр ції транспортних розв’язо на
прими анні Дніпровсь о о звоз до Набережно о
шосе й на перетині б львар Др жби народів і Над-
дніпрянсь о о шосе в Печерсь ом районі, пові-
домляють У раїнсь і новини

“Укрзалізниця” призначила 
6 додаткових поїздів 
на великодні свята
Державна адміністрація залізнично о транспорт

“У рзалізниця” призначила 6 додат ових поїздів на
вели одні свята 12-16 вітня. Зо рема, зв’яз зі
збільшенням пасажиропото перед Вели однем
Південно-Західна залізниця призначила п’ять до-
дат ових поїздів: № 207/208 “Київ — Уж ород” (з
Києва 13 і 15 вітня о 16.30), № 219/220 “Київ —
Івано-Фран івсь ” (з Києва 14 і 16 вітня о 0.58),
№ 623/624 “Київ — Кам’янець-Подільсь ий”(з Ки-
єва 13 і 15 вітня о 20.27), № 157/158 “Київ — Мо-
илів-Подільсь ий” (з Києва 12 і 16 вітня о 16.43),
№ 152/151-№ 154/153 “Жмерин а — Київ — Вінни-
ця” (з Києва 12 вітня о 18.58). Крім то о, Донець а
залізниця призначила один додат овий поїзд дале-
о о прям вання № 524/523 “Л ансь — До-
нець — Київ” (відправлення з Л ансь а 12 і 16
вітня о 15.32, приб ття в Київ 13 і 17 вітня о 10.17;
відправлення з Києва 13 і 17 вітня о 17.50, приб т-
тя в Л ансь 14 і 18 вітня о 10.42). Прес-сл жба
“У рзалізниці” зазначила, що за алом на вели одні
свята заплановано додат ово 10 поїздів, але інфор-
мацію про 4 напрям и, що залишилися, не змо ла
надати, повідомляють У раїнсь і новини

Уряд хоче збільшити доходи 
держбюджету
Кабмін пропон є Верховній Раді збільшити дохо-

ди держбюджет на 2012 рі на 33,346 млрд рн до
366,167 млрд рн, а видат и — на 33,346 млрд рн
до 391,356 млрд рн. Зо рема збільшити доходи
за ально о фонд держбюджет -2012 з 288,177
млрд рн до 316,954 млрд рн, а доходи спецфон-
д держбюджет — з 44,644 млрд рн. до 49,213
млрд рн. Видат и за ально о фонд держбюджет -
2012 Кабмін пропон є збільшити з 312,774 млрд
рн до 341,551 млрд рн, а видат и спецфонд
держбюджет — з 45,236 млрд рн до 49,805 млрд
рн. При цьом раничний дефіцит держбюджет
ряд пропон є залишити незмінним — на рівні
25,129 млрд рн, том числі раничний дефіцит
за ально о фонд — на рівні 21,245 млрд рн, спец-
фонд — 3,885 млрд рн
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Іван МАРЕК
“Хрещатик”

Місто продовж є пот жно розвиватись
в ал зі інформаційних техноло ій. Про-
е ти, я і розробляє місь а влада спіль-
но з інвесторами, розраховані на май-
б тню перспе тив , і Київ має шанс
стати місцем розташ вання офісів між-
народних ІТ- омпаній та центром інно-
вацій Східній Європі. Про це заявив
заст пни олови КМДА Р слан Крама-
рен о.

За його словами, реалізація проекту інноваційного

парку BIONIC Hill дасть змогу створити оптимальні

умови для розвитку ІТ�сектору. Нагадаємо, що на тери�

торії BIONIC Hill заплановано будівництво бізнес�цен�

трів площею 225 тис. кв. метрів, де розмістяться україн�

ські та закордонні компанії, які працюють у сфері висо�

ких технологій, а також бізнес�інкубатори, венчурні

фонди, відділення банків та інші організації, які надава�

тимуть сервісну підтримку бізнес�сектору. Проектом

передбачено створення дослідницького центру з сучас�

ними лабораторіями та спеціалізованим університетом

площею 25 тис. кв. метрів, а також високотехнологічної

виробничої зони, яка стане майданчиком для практич�

ного впровадження наукових досліджень та виробниц�

тва інноваційної продукції.

“Зараз у Кремнієвій долині працюють понад 300 ти�

сяч дослідників, причому близько чверті з них або їх

батьки народилися в країнах колишнього СРСР. На�

приклад, в Києві дуже високий рівень підготовки ІТ�

спеціалістів, більшість з них генерують прекрасні ідеї,

але далеко не кожен добирається до Силіконової до�

лини. Це розуміють і самі інвестори, вони готові шу�

кати нові майданчики. Для венчурних інвесторів, що

відвідають інноваційний форум “Kyiv City Open

Doors”, буде проведене road�show найкращих іннова�

ційних проектів, які можуть бути реалізовані на базі

нашого інноваційного парку”,— зазначив Руслан

Крамаренко.

Нагадаємо, що 19�20 квітня КМДА у партнерстві з ін�

новаційним парком BIONIC Hill, компанією UDP та

конкурсом “Інноваційний прорив” проведуть Іннова�

ційний форум “Kyiv City Open Doors”. На презентацію

проекту інноваційного парку BIONIC Hill приїдуть 15

керівників зі списку 35 провідних венчурних фондів

Кремнієвої долини. Інвесторам буде представлене road�

show найкращих проектів за такими напрямками, як IT,

Mobile, Cloud Computing, SaaS, Games, Social

Networking, альтернативні джерела енергії та біотехно�

логії

Міська влада веде активну підготовку до інноваційного форуму

Оле сандр Попов ознайомився з сіма представленими прое тами і зазначив, шо дея і з них б д ть втілені життя вже цьо о ро

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

За рез льтатами Першо о иївсь о о он рс молодих дослід-
ни ів “Страте іЯ” б ло відібрано десять найори інальніших ро-
біт, я і спрямовані на по ращення життя иян та розвито міс-
та. Голова КМДА Оле сандр Попов з стрівся з авторами ідей та
пообіцяв допомо ти реалізації їхніх прое тів. Дея і чнівсь і та
ст дентсь і розроб и б д ть втілені життя вже цьо о ро .
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Місто закуповує нові трамваї
ЗАТ “Київсь ий завод еле тротранспорт ” домовилося з “Київ-

пастрансом” про постав трамвайних ва онів на 9,6 млн ривень в
2012 році. ЗАТ “КЗЕ” ви рало тендер на постав 2 чотиривісних
трамвайних ва онів із част ово низь им рівнем підло и. До овір
підписано 3 вітня, повідомляють У раїнсь і новини. У листопаді
2011 ро ЗАТ “КЗЕ” домовилося з “Київпастрансом” про постав
трамвайних ва онів на 15,4 млн рн до 2012 ро

Мерія буде захищати історичні будинки 
від їх власників
В місті наліч ється понад чотири тисячі об’є тів льт рної спад-

щини, з них близь о 50 знаходяться в занедбаном та аварійном
стані. Про це заявив в. о. начальни а оловно о правління охоро-
ни льт рної спадщини КМДА Я ів Діхтяр. “Я д маю, що ні для о-
о не се рет, що певна ате орія власни ів цих пам’ятни ів архіте -
т ри че ає то о час , оли ці б дівлі впад ть. Том наше завдання,
в том числі я ор ан охорони льт рної спадщини, з пинити цей
процес. І я сподіваюсь, що зараз відб деться реор анізація КМДА,
її стр т рних підрозділів, і нам вдасться підсилити той відділ, я ий
займається онтролем і охороною, тобто відділ інспе ції, для то о,
аби охопити я омо а більше об’є тів. Наші важелі — це зм сити
власни ів забезпечити збереження пам’ятни а шляхом хоча б он-
сервації, щоб не відб валось р йн вання, аби пам’ятни не отри-
мав стат с аварійно о”,— зазначив пан Діхтяр. За інформацією по-
садовця, на сьо одні до 50 об’є тів знаходяться в занедбаном і
аварійном стані. При цьом відповідні за они не дають міст мож-
ливості оперативно впливати на власни ів б дин ів. “Ми не може-
мо вийти на об’є т, побачити, що він знаходиться в аварійном
стані, і на ласти штраф на власни а або балансо трим вача”,— за-
значає Я ів Діхтяр
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Затверджено спеціальну 
програму для тварин
У Києві простежать за умовами утримання домашніх 
та за кількістю безпритульних собак
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Місь а влада має намір
зб д вати столиці центр
захист тварин та ви она-
ти цільов про рам , що
передбачає онтроль за
іль істю безприт льних та
мовами тримання до-
машніх соба . Обидва про-
е ти рішення мин лої сесії
підтримали деп тати Київ-
ради.

Програма контролю за утриман�

ням домашніх та регулювання чи�

сельності безпритульних тварин гу�

манними методами розрахована на

п’ять років і передбачає фінансу�

вання у розмірі 117 млн грн. Зазна�

чимо, що проект розрахований на

різних тварин, але найбільше сто�

сується собак — як відомо, їх кіль�

кість у Києві домінуюча.

Документом передбачені медична

допомога та стерилізація безпри�

тульних тварин, поширення соці�

альної реклами, спрямованої на гу�

манне поводження з чотирилапими.

Також планується створення окре�

мих зон для вигулу та дресирування

собак, які мають власників.

“Програма розроблена з метою

формування у столиці повноцінно�

го співіснування людей і тварин та

забезпечення єдиної політики у

сфері утримання та поводження з

тваринами, що відповідає гуманіс�

тичним напрямкам Європейського

Союзу”, — прокоментував “Хреща�

тику” документ перший заступник

голови КМДА Олександр Мазур�

чак.

Депутат Київради Денис Мос�

каль зазначає, що дана програма

допоможе влаштувати під опіку ти�

сячі безпритульних тварин. “Згідно

з документом, за 5 років 20 тис.

безпритульних тварин мають бути

проідентифіковані та влаштовані

під опіку. Адже зараз у столиці на�

лічується близько 25 тис. безпри�

тульних котів та собак”, — зазначає

депутат.

За його словами, впродовж

2012–2016 років на утримання та лі�

кування безпритульних тварин у ко�

мунальних притулках буде спрямова�

но майже 60 млн грн, на облаштуван�

ня місць для вигулу — 5,5 млн грн та

на створення майданчиків для дреси�

рування — понад 1,3 млн грн.

Крім того, Київрада також під�

тримала питання про розроблення

проекту землеустрою щодо відве�

дення земельної ділянки КП “При�

тулок для тварин”. А також будів�

ництво та експлуатацію центру за�

хисту тварин на вул. Автопарковій у

Дарницькому районі міста. За сло�

вами розробників документа, відве�

дення земельної ділянки забезпе�

чить збільшення місць для утри�

мання безпритульних тварин на те�

риторії міста і дасть змогу киянам

обирати собі домашніх улюбленців.

Цікаво, що у створенні притулку

свою невелику роль відіграють не�

законно встановленні тимчасові

споруди (МАФи). Як повідомив

Олександр Мазурчак, демонтовані

об’єкти використають для облашту�

вання складськими приміщень на

території центру захисту тварин

У Чистий четвер зробимо 
місто чистим
Міська влада запрошує киян долучитися до загальноміської толоки
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Столиця от ється до мас-
штабно о прибирання. Та ,
за ініціативи олови КМДА
Оле сандра Попова, Чис-
тий четвер, 12 вітня,
всіх районах столиці в
один час, о 13.00 розпоч-
неться масове прибиран-
ня, аби напередодні Вели-
одня зробити місто чисті-
шим та зеленішим. Впро-
довж дня в різних точ ах
Києва план ється висади-
ти щі та дерева, облаш-
т вати азони та л мби,
лі від вати стихійні звали-
ща, ви онати омпле сний
бла о стрій території та
санітарне прибирання нав-
оло водойм. Зробити
внесо роз віт рідно о
міста мож ть сі охочі. До
то о ж в передсвят овом
прибиранні візьм ть часть
і зір и естради.

“Я думаю, що це повинна бути тра�

диція. Чистий четвер — такий день,

коли не лише правильно, а й природ�

но приводити все до ладу. Безумовно,

що за вирішення основних завдань

візьмуться комунальні служби міста,

але корисною буде допомога кожно�

го, хто приєднається до нашої ініці�

ативи. Я особисто теж вийду на толо�

ку, тож і всіх киян запрошую

приєднуватися. Толока триватиме

протягом всього дня, тому долучити�

ся ніколи не пізно. Переконаний, ми

разом зробимо Київ охайним і чис�

тим”, — наголошує голова КМДА

Олександр Попов.

Окрім естетичного спрямування,

подібні акції мають ще й виховний ха�

рактер. Голова КМДА переконаний,

що дитина або навіть доросла люди�

на, яка висадила у своєму житті хоча б

одне дерево, вже ніколи не стане його

ламати.

Цього дня акції з прибирання про�

йдуть в парку культури та відпочинку

ім. М. Рильського, вздовж Совських

ставків та в парку “Покал” в Голосіїв�

ському районі, біля затоки “Собаче

гирло” в Оболонському районі, а пар�

ку “Володимирська гірка” в Шевчен�

ківському районі, на схилах Андріїв�

ської гірки в Подільському районі. У

цей день заходи з прибирання прохо�

дитимуть в усіх куточках міста, чи не

на кожній вулиці, тож долучитися ки�

яни можуть, навіть не виходячи з дво�

ру власного будинку. До слова, КО

“Київзеленбуд” та КК “Київавтодор”

забезпечать учасників весняної толо�

ки належним інвентарем та посадко�

вим матеріалом.

“За українською традицією велику

роботу люди завжди намагалися ро�

бити разом, збираючись на толоки та

допомагаючи одне одному. Я впевне�

ний, що гуртом, разом з комунальни�

ми службами ми швидше і якісніше

приберемо наше місто, наш спільний

дім. Тож навіть якщо ви приберете на

власному подвір’ї, це стане значним

внеском у благоустрій Києва. Приєд�

нуйтесь, і ми разом наведемо порядок

у нашому місті”, — закликав Олек�

сандр Попов.

До передсвяткового прибирання у

столиці долучаться й зірки естради.

Так, музиканти із гурту “Mad Heads”

будуть прибирати, висаджувати де�

рева та кущі у парку “Позняки”

Дарницького району (просп. Бажа�

на, 1�м), учасники дуету “Кролики”

та співачка Катерина Бужинська до�

поможуть комунальникам з приби�

ранням території у Ландшафтному

парку Солом’янського району (міс�

це зустрічі з боку вул. Механізато�

рів), співачка Еріка разом з кому�

нальниками та громадськістю виса�

джуватиме дерева та кущі у парку

Шевченківського району біля мемо�

ріалу “Бабин Яр” (збір біля пам’ят�

ника розстріляним дітям, ст. м. “До�

рогожичі”). Учасники гурту “С. К.

А. Й.” наводитимуть лад у парку

вздовж вул. Малишка в Дніпров�

ському районі, а музиканти гурту

“Время и стекло” — у Наводницько�

му парку, біля пам’ятника засновни�

кам Києва в Печерському районі.

Світлана та Віталій Білоножки в

парку Кіото саджатимуть дерева та

кущі й прибиратимуть минулорічне

опале листя

Заявки на безкоштовні ТБ�тюнери 
прийматимуть до серпня
У інці березня ряд прийняв постанов , з ідно з я ою соціально не-

захищені ромадяни змож ть без оштовно отримати тюнери для циф-
рово о телебачення. Подати відповідні заяв и незаможні сім’ї змож ть
до 1 серпня. Про це розповіла начальни ГУ праці і соціально о захис-
т населення КМДА Тетяна Костюрен о в прямом ефірі теле анал
“Київ”. “Розроблений зразо заяви. Людина зі своїм паспортом, одом
і пенсійним посвідченням звертається в районне правління праці і со-
ціально о захист населення, і їй там дають блан заяви. Люди запов-
нюють заяв , ми сі ці заяви збираємо, а потім передаватимемо в
"Держ омтелерадіо", — розповіла Тетяна Костюрен о.
Крім то о, я що раніше повідомлялося, що заяв и на без оштовне

отримання цифрових ТБ-тюнерів малозабезпечені раїнці повинні по-
дати до 1 липня, то днями, за словами Тетяни Костюрен о, б ло прий-
нято рішення продовжити цей термін. "Прийшов лист Міністерства со-
ціальної політи и про продовження термін до 1 серпня. Том я вва-
жаю, що сі всти н ть це зробити без чер . Усі мають знати, що вида-
ватим ть лише один тюнер на сім’ю", — додала пані Костюрен о

У столиці відбувся ІХ загальноміський 
конкурс�фестиваль “Діалог держав: 
партнерство в освіті”
Цьо о ро аслом он рс став за ли : "Спорт єднає др зів: всі

на Євро-2012!" У заході взяли часть понад 200 часни ів. Фести-
валь відвідали поважні ості та члени ж рі: надзвичайні і повноваж-
ні посли, представни и посольств, міжнародних ромадсь их ор а-
нізацій. "Фестиваль дає змо чням отримати необхідні знання і на-
вич и для інте рації в європейсь е та світове с спільство, щоб ста-
ти більш мобільними, зробити власне та с спільне життя ба атопла-
новим та від ритим", — зазначила начальни ГУ освіти і на и КМДА
Віра Горюнова.
Та , І місце посіла оманда спеціалізованої ш оли № 49 Шевчен ів-

сь о о район , я а презент вала свою співпрацю з Францією. Волода-
рями ІІ місця стали оманди імназії № 315 Дарниць о о район за
презентацію співпраці з Ірландією, а та ож імназія № 191 ім. Павла
Тичини Дніпровсь о о район — з Німеччиною. Почесне ІІІ місце роз-
ділили: імназія № 123 Подільсь о о район з презентацією Німеччи-
ни, імназія № 56 Печерсь о о район за презентацією Вели обрита-
нії та імназія № 177 Солом’янсь о о район за презентацію розробо

ал зі біотехноло ій.
Переможців ІІ за альномісь о о етап он рс -фестивалю на о-

родили рамотами ГУ освіти і на и КМДА, а та ож цінними пода-
р н ами. Кон рс-фестиваль відб вся за сприяння і підтрим и о-
лови КМДА Оле сандра Попова. Ор анізаторами он рс вист пи-
ли ГУ освіти і на и разом з КМУ та У раїнсь ою освітньою омпа-
нією “STUDY. UA”

"Програма контролю за утриманням домашніх та
регулювання чисельності безпритульних тварин

гуманними методами розрахована на п`ять років і
передбачає фінансування у розмірі 117 млн грн"

Про рама розроблена з метою форм вання столиці повноцінно о співісн вання
людей і тварин

12 вітня всіх районах столиці о 13.00 розпочнеться за альномісь а толо а
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Володимир МОІСЕЄНКО,
народний артист У раїни,
морист:

— Я, звичайно,
візьм часть
цій бла ородній
а ції й прийд не
сам, а запрош
рідних та др зів.
Вважаю, що меш-
анці Києва ма-
ють раще до

ньо о ставитися. Мета цієї а ції
я раз поля ає в том , щоби по а-
зати, що місто Київ засл ов є на
пова . Я що на в лиці бр дно, то
це ще не означає, що ом наль-
ним сл жбам треба раще працю-
вати, а просто варто не смітити.
Словом, ожен, хто хоч раз в жит-

ті підняв папірець і ви ин в сміт-
ни , зроз міє мет цієї а ції.

Катерина БУЖИНСЬКА,
співач а:

— Я вже 15 ро-
ів жив в Києві і
вважаю йо о
своїм рідним.
Том та а а -
ція — арний
привід зробити
для сво о міста
щось орисне. Я

сама план ю висадити іль а -
щів та дерев. До то о ж запро-
пон ю своїм др зям та рідним
дол читися до прибирання. По-
дібні а ції д же важливі, і я пе-
ре онана, до свят ово о приби-

рання має дол читися ожен и-
янин.

Оле СОБЧУК, во аліст
рт “С. К. А. Й.”

— Я із задово-
ленням візьм
часть в цьом за-
ході. Та ож запро-
пон ю дол читися
й своїм др зям,
знайомим та ша-
н вальни ам на-
шо о рт . Це

бла ородна й д же необхідна
справа для Києва. Хотілося б,
щоб в раїнців виробилася звич-
а не смітити на в лиці, адже тоді
не потрібно б де ні за им приби-
рати

ПРЯМА МОВА

Чи візьмете ви участь у міській толоці і чому?



Рішення Київради

Ділові новини

Уряд пропонує виділити
мільярд гривень 
на доступну іпотеку

На реалізацію піль ової іпотеч-
ної про рами, ініційованої Прези-
дентом, з держбюджет пропо-
н ється додат ово виділити 1
млрд ривень. Про це ідеться в
за онопрое ті № 10317 від 9 віт-
ня 2012 ро . У пояснювальній
записці до до мента повідо-
мляється, що одним із напрям ів
соціальних ініціатив Президента є
забезпечення ф н ціон вання
механізм здешевлення вартості
іпотечних редитів для забезпе-
чення дост пним житлом рома-
дян, я і потреб ють поліпшення
житлових мов. Для реалізації та-

о о механізм пропон ється за-
п стити нов бюджетн про рам
“Здешевлення вартості іпотечних
редитів для забезпечення до-
ст пним житлом ромадян, я і
потреб ють поліпшення житлових
мов”, обся фінанс вання я ої
передбачений в розмірі 1 млрд
ривень

Реконструкція заводу 
“Енергія” обійдеться 
в 170 млн грн
Ре онстр ція столично о

сміттєспалювально о завод
“Енер ія” обійдеться в 170 млн
рн. Про це заявив заст пни
начальни а ГУ ом нально о
осподарства КМДА Володимир

Казач прямом ефірі теле а-
нал “Київ”. “В перш чер , пи-
тання е оло ії — потрібно повні-
стю замінити елемент очист и
димових азів. Ми розпочали
цей рі з отовим прое том.
Вартість та их робіт приблизно
170 мільйонів ривень”,— зазна-
чив пан Казач . Коли розпоч-
неться ре онстр ція, посадо-
вець не точнив

"Бориспіль" планує
випустити облігації 

Міжнародний аеропорт «Борис-
піль» план є найближчим часом
вип стити облі ації на с м 1 млрд
рн. Про це зазначив ендире тор
аеропорт Антон Волов. «Збирає-

мося вип с ати з «У ре сімбан-
ом» на 1 млрд рн облі ації. Це
б де вже найближчим часом», -
с азав він. Зал чені ошти б де
спрямовано на б дівництво термі-
нал D аеропорт «Бориспіль»

У Києві — 170 мільйонерів

“За три тижні до за інчення
ампанії “Де лар вання — 2012”
дохід більше мільйона ривень
заде лар вали 170 иян”,— пові-
домила Голова подат ово о ві-
домства столиці Ірина Носачова.
За алом з почат ро понад
21,6 тисячі ромадян подали де-
ларації про майновий стан та
доходи. До бюджет вони мають
сплатити понад 54 мільйони ри-

вень подат . На подат ов зниж-
подано майже 6,5 тисячі де-

ларацій. С ма подат до повер-
нення с ладає біля 13,4 мільйона
ривень. На адаємо, що до інця
ампанії де лар вання залиши-
лось 24 дні

Нечесних аптекарів будуть
позбавляти ліцензій

Апте и, що завищ ють ціни на
препарати, на я і державою
встановлені раничні надбав и,
б д ть позбавляти ліцензій. З
першо о вітня в дію вст пила
відповідна норма за он . Про це
заявила Інна Демчен о, перший
заст пни олови Державної
сл жби У раїни з лі арсь их за-

собів. “При підвищенні цін б де
ан люватись ліцензія. У випад
отримання с ар и від ромадя-
нина відповідні сл жби мож ть
перевірити всі на ладні в аптеці
і визначити, нас іль и б ла за-
вищена вартіть лі ів”,— зазна-
чила пані Демчен о. Та ож вона
порадила ромадянам зверта-
тись зі с ар ами в територіальні
ор ани Держлі сл жби або в її
центральний офіс на проспе ті
Перемо и, 120. “У нас та ож є
о рема сторін а в Інтернеті для
споживачів. Щоденно до нас
надходить 30—40 звернень від
ромадян по різних питаннях. Це
і я ість лі ів, їх вартість, я ість
виробів медпризначення”,— за-
значила вона

Рішення Київради від 15.03.2012 № 327/7664 “Про надання комунальному
підприємству з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального при�
значення “СПЕЦЖИТЛОФОНД” земельної ділянки для будівництва, експлу�
атації та обслуговування житлового будинку для працівників КП “Київський
метрополітен” та ПАТ “Київметробуд” з об’єктами соціальної інфраструктури
та блоком первинного обслуговування на просп. 40�річчя Жовтня у Голосіїв�
ському районі м. Києва”.

Депутати Київради затвердили проект землеустрою, що передбачає відве�

дення земельної ділянки комунальному підприємству з утримання та екс�

плуатації житлового фонду спеціального призначення “СПЕЦЖИТЛО�

ФОНД”. Згідно з документом, згадане комунальне підприємство отримує в

постійне користування земельну ділянку площею 0,54 га на просп. 40�річчя

Жовтня у Голосіївському районі столиці. “СПЕЦЖИТЛОФОНД” планує

на цій території будівництво, експлуатацію та обслуговування житлового

будинку для працівників КП “Київський метрополітен” та ПАТ “Київмет�

робуд”. Крім того, заплановано облаштувати тут об’єкти соціальної інфра�

структури та блок первинного обслуговування. Відповідно до цього рішен�

ня, КП “СПЕЦЖИТЛОФОНД” має звернутися до ГУ земельних ресурсів із

клопотанням щодо організації робіт по винесенню меж земельної ділянки

на місцевість та виготовлення документа, що посвідчує право користуван�

ня земельною ділянкою. Підприємство зобов’язане забезпечити вільний

доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженер�

них мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. Землеко�

ристувача попереджено, що використання землі не за цільовим призначен�

ням тягне за собою припинення права користування нею. Контроль за ви�

конанням цього рішення покладено на постійну комісію Київради з питань

земельних відносин, містобудування та архітектури

Розпорядження КМДА від 12.03.2012 № 383 “Про виконання робіт з утри�
мання і ремонту житлового та нежитлового фонду”.

Ремонт вхідних груп і сходових клітин буде здійснено в будинках за адре�

сами вул. Серафимовича, 5 та вул. Миропільська, 37�Б. Відповідне розпо�

рядження підписав голова КМДА Олександр Попов. Згідно з документом,

затверджено адресний перелік цих будинків, а також КП “Київжитлоспец�

експлуатація” доручено розробити та затвердити проектно�кошторисну до�

кументацію на виконання ремонтних робіт в житлових та нежитлових бу�

динках комунальної власності; виступити замовником проведення ремонт�

но�будівельних робіт. Фінансування проекту буде здійснено за рахунок

коштів цільового фонду підприємства, що сформований згідно з рішенням

Київради від 14 липня минулого року № 378/5765 “Про питання впорядку�

вання діяльності суб’єктів господарювання в галузі зв’язку та інформацій�

них технологій”. Контроль за виконанням цього розпорядження покладено

на заступників голови КМДА відповідно до розподілу обов’язків

Розпорядження КМДА

Інфляція у березні
залишилась 
на мінімальному
рівні
У світі триває тенденція 
до уповільнення темпів її росту
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Держ омстат підрах вав інде с споживчих цін та інде с
цін виробни ів березні. Третій місяць підряд офіцій-
ний рівень інфляції виявляється нижчим за онсенс с-
про ноз ма рое ономічних аналіти ів. При цьом навіть
очі вання прис орення інфляції через зростання світо-
вих цін на нафт не мали істотно о вплив на офіційний
по азни .

Зокрема, за даними Державної служби статистики, індекс споживчих цін за

березень склав 0,3%, що відповідає річній інфляції в 1,9% — мінімальний рі�

вень за останніх 9 років. Водночас ситуація з цінами на нафту вплинула на ці�

ни виробників. Так, спостерігалося їх зростання у сфері виробництва продук�

тів нафтоперероблення на 12,9%, у енергетиці — на 13,1%, у деревообробній

промисловості — на 10,2%. Щодо харчової промисловості, найбільше зростан�

ня цін виробників спостерігалося у м’ясній галузі (20,5%) і виробництві напо�

їв (17,7%). Суттєве зниження спостерігалося у цукровій галузі (�19,7%), що від�

повідає тенденції, яка складається у цій сфері ще з початку року. Загалом, ціни

виробників у березні порівняно з лютим 2012 року збільшились на 6,5%, що є

найменшим показником зростання за перші 3 місяці (у січні — зросли на

11,8%, у лютому — на 7,5%). Для порівняння, НБУ навів дані по інфляційній

ситуації в інших країнах світу. Так, у США приріст споживчих цін у річному об�

численні на кінець лютого становив 2,9%. Найбільше подорожчали енергоно�

сії (на 7,0%). Водночас приріст цін на продукти харчування був найменшим за

період з червня 2011 року (3,9%). Порівняно з січнем 2012 року споживчі ціни

зросли на 0,4% (80% приросту цін сформовано за рахунок подорожчання енер�

гоносіїв). У країнах Єврозони рівень річної споживчої інфляції у лютому порів�

няно з січнем майже не змінився і становив 2,7%. Дещо більший показник ін�

фляції було зафіксовано у Китаї — 3,2%. Основним рушієм інфляційних про�

цесів у КНР залишалися ціни на продовольство, які в лютому збільшилися на

6,2%. У Росії ж індекс споживчих цін становив 3,7% і також мав тенденцію до

уповільнення.

За словами Олександра Печерицина, експерта ING Bank, інфляція за бере�

зень була нижче як від їх (0,6%), так і від консенсус�прогнозу учасників ринку

(0,5%). “На нашу думку, інфляційна динаміка протягом найближчих декількох

місяців значно не відрізнятиметься від тенденцій 1 кварталу 2012 р. В той же

час зростання світових цін на нафту, а також відповідне підвищення вартості

пального може спровокувати в квітні невелике зростання цін — проте приско�

рення інфляції ми, як і раніше, очікуємо лише з 4 кварталу цього року, після за�

вершення виборчої кампанії”,— підсумовує експерт

Економіка
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Рейтинги українських
банків
Експерти визначили основні фактори впливу на їх репутацію
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Бан и мин ло о ро не
продемонстр вали а тив-
ної динамі и в реп тацій-
ном онте сті. Та і ре-
з льтати оприлюднено в
рам ах дослідження
Goodwill-фа тор, що міс-
тить в собі оцін и інвести-
ційних та фондових аналі-
ти ів. Разом з тим, е с-
перти визначили реп та-
ційних лідерів. На рин
раїнсь их а ціонерів —

це ПриватБан , євразій-
сь их — ВТБ Бан , захід-
них — Райффайзен Бан
Аваль.

На репутацію вплинули 
зовнішні фактори

За результатами минулого року

більшість великих банків, що пра�

цюють в Україні, не продемон�

стрували стійку й позитивну дина�

міку репутаційного тренду. Такі ре�

зультати відкритого дослідження

Goodwill�фактор, які оприлюдни�

ли його автори — видання “Власть

денег” та компанія “NOKs fishes”.

В рамках даного дослідження

протягом 2010—2011 рр. вивчалися

закономірності впливу на процес

формування банківської репутації

такого емоційного фактора, як ін�

формація з відкритих джерел. За�

уважимо, що мається на увазі не

лише активність банків в середови�

щі медіа, а й фінансові показники

та лобізм. Саме ці категорії оціню�

вали інвестиційні та фондові аналі�

тики з 17 провідних компаній.

Як зазначив управляючий парт�

нер компанії “NOKs fishes” Олег

Кононенко, інформація у ЗМІ

більше впливає на сприйняття

продуктів банку та зовнішніх ко�

мунікацій. “Аналітики менш за�

лежні від медійної інформації при

оцінці бізнесу банку, системи

внутрішніх комунікацій і їхньої

маркетингової стратегії. В такому

випадку базовими факторами

впливу, на думку експертів, є ін�

сайдерська інформація і дані, от�

римані в результаті особистого

контакту”,— коментує “Хрещати�

ку” Олег Кононенко.

За підсумками дослідження

Goodwill�фактор останнього

кварталу 2011 р., у трьох блоках

(банки українських акціонерів,

євразійських та західних) сфор�

мувалися свої лідери та аутсайде�

ри. Зокрема, у сегменті фінансо�

вих установ з вітчизняним капіта�

лом трійку перших очолили від�

повідно ПриватБанк, ПУМБ,

Банк “Фінанси і Кредит”. Неда�

леко від основних лідерів зупини�

лися Укрексімбанк, Дельта,

Ощадбанк. “Мінусові” показники

в системі репутаційних координат

мають два банки українських ак�

ціонерів —

Укргазбанк та

Родовід.

Щодо дина�

міки репутацій�

ного рейтингу,

то у компаній

Б р о к б і з н е с �

банк, Кредит�

Дніпро, Укрек�

сімбанк, VAB

Банк та Укргаз�

банк вона пі�

шла у зворо�

тному напрям�

ку і має від’ємні показники. За

словами керівника аналітичного

департаменту інвестиційної групи

“ТАСК” Андрія Шевчишина, на

зниження репутаційних показни�

ків вплинули не внутрішні моделі

фінансових установ, а зовнішні

виклики, що пов’язані зі складною

економічною ситуацією у світі.

Рейтинг дочірніх західних
банків

Найкращі репутаційні показники

за останній квартал минулого року

показали вже традиційно банки з за�

хідним капіталом. Тут у трійці ліде�

рів — Райффайзен Банк Аваль,

Укрсоцбанк та Укрсиббанк. За ними

йдуть банки Фо�

рум, ОТП та Ерсте.

Керівник служби

зв’язків з громад�

ськістю і корпора�

тивних комуніка�

цій Райффайзен

Банк Аваль Леонід

Зябрев зазначає,

що минулого року

на формування ре�

путації та іміджу

компанії впливали

різні фактори. “Рік

був дуже нерівним.

В перших трьох кварталах більшу

роль відіграло просування кредитних

продуктів, в подальшому більш важ�

ливим став фактор формування дові�

ри, на основі якого люди приймають

рішення розміщувати депозити в

банку. Все це впливало на комуніка�

тивну політику Райффайзен Банк

Аваль”,— повідомив пан Зябрев.

Керівник PR�відділу Укрсоцбанку

Ірина Кобульченко повідомила, що

лідерські результати фінансова уста�

нова отримала завдяки спонсорству

чемпіонату Євро�2012 в Україні. “У

рамках Євро ми здійснюємо мас�

штабну роботу: це й різні “футбольні”

конкурси та заходи, брендування

станцій метрополітену та фан�зон.

Таким чином ми підтримуємо актив�

ний комунікативний зв’язок”,— пові�

домила “Хрещатику” Ірина Кобуль�

ченко.

Вона також додала, що таку політи�

ку компанія вибрала у зв’язку з реб�

рендингом. Як вже відомо, Укрсоц�

банк змінює бренд на UniCredit Bank і

прагне зробити його впізнаваним.

Між тим варто зазначити, що в да�

ному блоці банки показали макси�

мально негативну репутаційну дина�

міку. Експерти звертають увагу, що це

знову ж таки стало реакцією на симбі�

оз зовнішніх факторів: платіжна кри�

за, сповільнення та рецесія західних

економік, девальваційні очікування

тощо.

Вихід у соціальні мережі

В останньому сегменті — банки з

пострадянськими інвестиціями —

присутні всього 4 фінустанови. В

рейтингу Goodwill�фактор вони роз�

містилися в такій послідовності:

ВТБ�Банк, Сбербанк Росії, Альфа�

Банк, Промінвест та БТА. Разом з

тим негативну репутаційну динамі�

ку демонструють ВТБ, Альфа�Банк

та Промінвест. Решта мають зроста�

ючі показники.

Керівник управління зі зв’язків з

громадськістю ВТБ Банку Наталя

Бондаренко каже, що лідерство ус�

танова отримала завдяки простим

механізмам. “Насправді все просто,

ми не робили нічого надзвичайного,

але дотрималися основоположних

принципів — відкритість, прозо�

рість, доступність інформації, зро�

зумілість, інтерактивність”,— про�

коментувала Наталя Бондаренко.

Вона також відзначила, що важ�

ливим кроком ВТБ Банку в репута�

ційному плані став вихід в соціальні

мережі. “Ми багато працювали,

щоб достойно представити себе в

соцмережах. Результати матимемо

наприкінці цього року. Хочу зазна�

чити, що комунікаційні зв’язки в

сучасному світі змінюють напря�

мок — вони переходять з раціональ�

них в емоційні. Цей факт потрібно

враховувати”,— підкреслила Ната�

ля Бондаренко

За підсумками
дослідження Goodwill�

фактор останнього
кварталу 2011 р. у трьох

блоках (банки
українських акціонерів,

євразійських та
західних) сформувалися

свої лідери та
аутсайдери. 
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 11 квітня 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 демонтаж МАФів,
розвито дорожньої мере-
жі, ре онстр цію медич-
них за ладів і соціальн
допомо малозабезпече-
ним меш анцям столиці
до Вели одня.

У сфері МАФів буде 
порядок

— В Києві розпочалося наведення
ладу у питанні малих архітектурних
форм (МАФів). За допомогою екска�
ваторів 40 кіосків перетворили на
брухт. Знищили передусім ті МАФи,
які торгували алкоголем поблизу
шкіл та дитячих садочків. Місцева
влада ж досить довго вмовляла тор�
гівців прибрати кіоски самостійно,
але вони не прибрали. Можливо,
процес вмовляння можна скоротити:
спочатку попередити, потім накласти
великий штраф, а якщо це не подіє —
демонтувати?

— Ми дійсно проводили перего�

вори, робили попередження і піс�

ля того почали рішучі дії. Це було

обіцяно киянам, і два рази на мі�

сяць ми будемо знищувати неза�

конні малі архітектурні форми.

Частина матеріалів з кіосків може

надійти і в житловий фонд міста, а

те, що можна здати на метало�

брухт, можна буде далі знешко�

джувати. Щодо безпосередньо

процесу переговорів, що переду�

вав демонтажу, на мою думку, дов�

гим був період без дій. Цій пробле�

мі майже 20 років. Я не помилюсь,

якщо скажу, що 9 з 10 киян вважа�

ють, що у цій сфері потрібно на�

вести порядок, і ми це зробимо.

Сьогодні ми вирішуємо питання

тих МАФів, які заважають життє�

діяльності міста. Перш за все це ті

кіоски, в яких торгують тютюно�

вими і алкогольними виробами бі�

ля навчальних закладів. 

— На минулій сесії Київради було
повідомлено про те, що до 2013 року
з’явиться комплексна схема розмі�
щення малих архітектурних форм.
Розкажіть, що це буде за схема і чи
буде в ній зазначено, що в разі неви�
конання тих чи інших умов МАФ бу�
де демонтований?

— Схема передбачатиме широ�

кий рівень інформування населен�

ня і органів, які забезпечують поря�

док в цій сфері. Зокрема можна бу�

де подивитись, хто власник якого

МАФу, на якій вулиці, чи був він

встановлений законно і торгівлю

якими товарами він має право здій�

снювати. Ця інформація буде абсо�

лютно відкритою для всього міста.

Але необхідно визначитись з місце�

знаходженням таких об’єктів. Зок�

рема у деяких мікрорайонах по за�

явках киян були встановлені 

МАФи, які торгують продуктами,

пресою, і у нас немає причин цього

не підтримувати. Сама ж схема роз�

міщення буде розроблена до кінця

року і стане доступною в електрон�

ній формі.

— Влада міста запланувала про�
вести у 2000 житлових будинків
столиці реконструкцію систем гаря�
чого водопостачання з використан�
ням відновлюваних джерел енергії.
Вартість проекту складає 620 тис.
доларів, з яких 510 тисяч має запла�
тити інвестор. Чи знайшли вже тих,
хто готовий вкласти гроші у цей
проект? (Запитання з мережі
Facebook).

— З такою пропозицією ми звер�

нулися до конкретної бізнес�

структури, яка володіє такими тех�

нологіями і готова при співпраці з

містом реалізувати проект, що до�

зволить нам в подальшому значно

зекономити. Проект є непростим,

особливо з фінансової точки зору,

тому на сьогоднішній день в нас

ще продовжуються консультації з

цього приводу. Можливо, вже цьо�

го року ми зробимо пілотний варі�

ант цієї програми і подивимось,

наскільки вона є реальною з прак�

тичної точки зору. До речі, парт�

нерські відносини з бізнесом мо�

жуть бути не тільки у сфері систем

гарячого водопостачання, а у всіх

галузях, де можливе енергозбере�

ження.

Пейзажна алея стала 
недоторканною

— На сесії Київради було вирішене
питання Пейзажної алеї. Депутати
проголосували за те, що відтепер
алея офіційно має статус комплекс�
ної пам’ятки природи місцевого зна�
чення. Що дає такий статус?

— Цей статус є дуже важливим,

адже на такій території категорично

не може бути будь�якого будівниц�

тва. Вона може розвиватись як пар�

кова зона, там може бути викона�

ний благоустрій, посаджені квіти,

зелені насадження, зроблено освіт�

лення. Відтепер ніхто ніколи не

зможе проводити там забудову, як�

що рішення не буде відмінено, а я

переконаний, що за його відміну

ніхто ніколи не проголосує. Терито�

рія буде такою, якою її хочуть бачи�

ти самі кияни, і я хотів би подякува�

ти всім, хто мав відношення до то�

го, щоб відстояти цю територію в

серці Києва. Такі проекти згуртову�

ють територіальну громаду.

— Минулого тижня ви зустрілися з
активістами громадських організа�
цій, аби спільно захищати місто від
незаконної забудови. Кияни попро�
сили вирішити питання щодо близько
10 конфліктних будмайданчиків. На�
скільки громадські активісти сприй�
няли це як крок назустріч?

— Активісти самі в кінці зустрічі

зробили висновок, зазначивши, що

хотіли б допомогти у вирішенні пи�

тань, які мають суспільний інтерес.

За час моєї роботи в КМДА таких

зустрічей вже було багато, і прак�

тично по всіх проблемних питаннях

були прийняті відповідні рішення

на користь киян. За минулий рік

нами було повернуто територіаль�

ній громаді міста близько 2056 га

землі, в основному зелених зон. Це

велика кількість активів на суму,

яка обчислюється мільярдами дола�

рів. Тому, коли я спілкуюсь з акти�

вістами, мені дуже просто дивитися

їм в очі, адже наша команда веде ре�

зультативну діяльність з повернен�

ня активів територіальній громаді.

Метро та бювети

— Нещодавно ви перевірили, як
саме метрополітен посилив заходи
безпеки після пожежі на станції мет�
ро “Осокорки” і пообіцяли впродовж
місяця надати додаткову фінансову
підтримку метрополітену. Якими бу�
дуть наступні кроки щодо убезпечен�
ня пасажирів?

— Працівники і керівництво мет�

рополітену дуже давно працюють у

цій сфері транспорту. Їхні пропози�

ції стосуються різних ділянок під�

земки, де надто довга експлуатація

може призвести до зупинок рухо�

мого складу, ескалаторів. Моя спра�

ва — надати їм фінансову допомогу,

і це питання буде вирішено. Додат�

ковий обсяг фінансування у розмірі

15—20 млн грн дозволить значно

скоротити кількість аварійних си�

туацій. Тож київський метрополі�

тен буде надійно працювати.

— Більше третини бюветів столиці
потребують капітального ремонту
або реконструкції. Відновлення ді�
ючих і будівництво нових бюветних
комплексів у місті є одним з напрям�
ків програми “Питна вода на
2011–2020 роки”. Коли планується
розпочати ці роботи, і який обсяг
коштів необхідний для їх виконання?
(Запитання з мережі Facebook)

— Розпочати плануємо у цьому

місяці. Приблизний обсяг фінансу�

вання — близько 14–15 млн грн на

рік. Ця сума включає експлуатацію,

ремонт і реконструкцію. Звичайно,

з часом ми хочемо збільшити кіль�

кість таких комплексів і тому у цьо�

му напрямку також працюємо. На�

разі ж близько 15 бюветів потребу�

ють капітального ремонту, і ми його

проведемо.

Транспорт та дороги

— Минулого тижня було відкрито
нову транспортну естакаду на Набе�
режній. Що ж далі у планах міської
влади?

— Спочатку потрібно доробити

те, що ми вже почали: Поділь�

ський мостовий перехід. Він чи�

малий по протяжності і дуже

складний по виконанню, тим

більше, що на ньому передбачає�

ться два рівні: для метро і авто.

Цього року ми будемо активно

займатися цим питанням і до на�

ступного року плануємо його ви�

рішити. Але існують проблеми,

які ми хотіли б розв’язувати, і у

спальних районах. Ми розпочина�

ємо розробку дуже важливого до�

кумента — транспортної схеми

міста Києва. Її планується зроби�

ти за участю відомих, в тому числі

іноземних компаній, які розроб�

ляли подібні пропозиції щодо

розвитку транспортної системи у

найсучасніших регіонах і містах

світу. Важливо мати комплексне

уявлення, що і як потрібно зроби�

ти, а потім вирішувати локальні

питання. Я точно можу сказати,

що кожного року ми будемо зда�

вати по кілька об’єктів, які сто�

суються вирішення транспортних

проблем столиці.

— Проспект Бажана кардиналь�
но зміниться від підземних комуні�
кацій до ліхтарів. 330 потужних
ламп уже з 9 травня освітлювати�
муть магістраль. Нині шляховики
завершують вкривати новим ас�
фальтом ділянку від Південного

мосту до Позняків. Як ви оцінюєте
масштаби та якість робіт, що про�
водяться? Наскільки я розумію, ро�
боти проводяться до Євро�2012?

— І так, і ні, адже Євро тривати�

ме кілька тижнів, а роботи прово�

дяться з прицілом як мінімум на

15, а то і на 30 років. На цій ділян�

ці ми використовуємо найсучасні�

ше обладнання. Наприклад, рі�

вень, висота та інші показники ас�

фальтобетону відслідковуються за

допомогою комп’ютерної техніки.

Плануємо завершити всі роботи

до 9 травня як подарунок ветера�

нам і всім киянам. Цей проект є

довгоочікуваним, коштовним, але

дуже потрібним і перш за все ки�

янам.

Соціальна сфера 
та медицина

— З нагоди святкування Велико�
дня тисячі соціально незахищених
киян отримають одноразову адрес�
ну матеріальну допомогу від міської
влади. Скільки у столиці таких
мешканців?

— Допомогу отримають 370 ти�

сяч киян, сума допомоги для яких

складе 41 мільйон гривень. Це лю�

ди, які мають найнижчі доходи, до

1200 грн: інваліди, сироти, сім’ї

загиблих воїнів�інтернаціоналістів

та багато інших. Варто зазначити,

що зараз починає працювати пре�

зидентська програма додаткового

соціального захисту, яка, на мою

думку, дозволить значно стабілізу�

вати ситуацію з соціальним захис�

том людей, які цього особливо по�

требують. Гадаю, місцеві програ�

ми, додаткові до державної полі�

тики, обов’язково повинні існува�

ти при можливості в кожному міс�

ті. Ми зробили такий крок. Соці�

альна допомога киянам — першо�

чергове завдання влади.

— Нещодавно була затверджена
міська цільова програма “Здоров’я
киян на 2012–2016 роки”. Зокрема
в документі йдеться про рекон�
струкцію протитуберкульозних за�
кладів. Хотілося б дізнатися, скіль�
ки часу потрібно на відновлення
всіх медичних закладів міста, де лі�
куються хворі на туберкульоз? (За�
питання з мережі Facebook).

— Часу потрібно мінімум два

роки, хоча я розумію, що це пи�

тання дуже актуальне, як і інші по

закладах охорони здоров’я. В цьо�

му році ми фінансуємо програму

реконструкції, капітального ре�

монту, оснащення новим облад�

нанням медичних установ щонай�

менше на 300—350 млн грн. При�

близно 0,5 млрд грн необхідно на

реалізацію програми щодо проти�

туберкульозних закладів. Ці суми

є великими, і, безумовно, закуму�

лювати їх у стислі терміни ми не

можемо. В цьому році ми викона�

ємо наші зобов’язання щодо роз�

витку медичних установ, пов’яза�

них із Євро�2012

Підготував 
Олександр ХАРЬКО,

“Хрещатик”

Православні 
християни готуються
до зустрічі 
Світлого Христового
Воскресіння

У православних християн триває Страсний тиждень. Віруючим варто су�

воро постити “заради Страстей Христових”, які Він перетерпів за гріхи люд�

ства. Окрім того, посиленим постом православні намагаються гідно підготу�

вати себе до зустрічі Світлого Христового Воскресіння, богослужіння з на�

годи якого розпочинається близько опівночі — в ніч з суботи на неділю. Та�

кож протягом Страсного тижня всі православні християни, які протягом

посту ще не сповідалися і не причащалися, мають це обов’язково зробити —

в будь який день зранку, окрім п’ятниці.

15 квітня цього року найбільше християнське свято — Воскресіння Хрис�

тове, або Пасха. Цього дня святкують перемогу Ісуса Христа над пеклом та

смертю. За словами апостола Павла, воскресіння Христове — головна подія,

що лягла в основу християнства.

Саме слово “пасха” походить від єврейського “песах”, що означає “про�

ходження повз” чи “перехід” — Ангел Божий пройшов повз єврейські бу�

динки, двері яких було помазано кров’ю пасхального ягняти, та зберіг від

смерті єврейських первістків. З цього почалися події Виходу — позбавлення

народу Божого від єгипетського рабства та перехід до свободи. З того часу

щороку юдеї святкували Пасху як пам’ять про ті спасенні події.

Християнська Пасха — це спомин про страждання, смерть та воскресіння

Ісуса Христа. Сина Божого було розіп’ято напередодні єврейської пасхи, а

воскрес він у перший день після суботи, який у деяких мовах згодом дістав

назву дня воскресного. У пасхальні дні християни не тільки згадують ті го�

ловні події з життя Ісуса Христа. Ми також святкуємо перехід від рабства

гріха до свободи дітей Божих та водночас від смерті до воскресіння та

справжнього життя.

Воскресіння Ісуса Христа — подія, яка стала основою християнської віри.

“Якщо Христос не воскрес, то й проповідь наша марна, марна й віра ва�

ша”,— звертався до християн апостол Павло. Христос переміг смерть. Через

Свою смерть і воскресіння Він приводить до життя кожного, хто справді ві�

рує в Нього та виконує Його заповіді. “Якщо ми віруємо, що Ісус помер та

воскрес, то й померлих у Ісусі Бог приведе з Ним”,— писав апостол Павло

до Солунян.

Значення Воскресіння Христового для людства робить Пасху найзначні�

шим торжеством серед усіх церковних свят — Святом свят і Торжеством тор�

жеств.

Нічна пасхальна служба пронизана оптимізмом. Кожний спів вторить

словам з послання апостола Павла до Коринтян, які цитуються під час бо�

гослужіння: “Смерть! Де твоє жало? Пекло! Де твоя перемога?” Пасха —

свято спасіння світу та кожного з нас

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української православної церкви

У Голосієво прибрано 
та впорядковано 245 га 
зелених зон
В Голосіївсь ом районі тривають роботи з

бла о строю та озеленення території. Наразі
ви онано ремонт дорі та трот арів площею
700 в. м, прибрано від піс 96,58 м в лиць
та дорі район , відновлено 1,2 а азонів, лі -
відовано 90 бометрів навалів сміття (вели-

о абаритні відходи, ілля, олоди дерев) на приб дин ових територі-
ях та 373 бометрів на територіях малоповерхової заб дови.
Встановлено 6 нових дитячих майданчи ів, а та ож завезено на та і

об’є ти 62 тонни піс .
КП “УЗН Голосіївсь о о район ” завершено сезонне прибирання під-

поряд ованої території зеленої зони після зимово о період на наст п-
них об’є тах: Голосіївсь ий пар льт ри та відпочин ім. М. Риль-
сь о о, зелена зона здовж в л. Тр тен а, в л. Вільямса, в л. Ломоно-
сова, прибережна зона Совсь их став ів тощо.
Ком нальними сл жбами район проведено с ботни и, під час я их
поряд овано 243 а пар ів, с верів; висаджено 669 дерев та 542 -
щі; прибрано 2 м прибережних см . В с ботни ах взяли часть 119
підприємств, станов та ор анізацій, в том числі 28 за ладів льт ри,
87 за ладів освіти, 7 медичних станов. За алом б ло зал чено 5 ти-
сяч осіб

У Подільській РДА 
відбулося засідання 
Міжвідомчої координаційно6
методичної ради з правової
освіти населення
На засіданні роз лян ли питання форм ван-

ня правосвідомості підліт ів засобами інтер-
а тивних техноло ій навчання, об оворили ре-
з льтати семінар подат ової інспе ції для ди-

ре торів ш іл на тем : “Дотримання чинно о за онодавства в сфері о-
тів ових розрах н ів”. Особлив ва приділили питанню профіла ти-
и злочинності неповнолітніх Подільсь ом районі. Засідання Міжві-
домчої оординаційно-методичної ради з правової освіти населення
відб лося за частю членів ради, начальни ів районних правлінь юс-
тиції, льт ри, освіти, сл жби справах дітей, римінальної міліції
справах дітей, працівни ів навчальних за ладів Подільсь о о район
столиці. За рез льтатами засідання б ли прийняті ре омендації, я і б -
д ть враховані подальшій роботі Міжвідомчої оординаційно-мето-
дичної ради

У Деснянському районі 
завершився перший етап 
змагань на Національний 
кубок шкільного футболу 
“Євро62012”
Завершився районний етап зма ань на На-

ціональний бо ш ільно о ф тбол “Євро-
2012”, я ий старт вав 20 березня на базі се-
редніх ш іл № 270, № 308, імназії № 273 та

спеціалізованої ш оли № 301.
Останній фінальний свисто арбітра сповістив 550 часни ам зма-
ань про те, що поєдин и за звання переможця завершено. Боротьба
за перемо остро роз орн лася вже чвертьфіналі, де з стрілися
збірні оманди ш іл № 292, 270, 308, 321. У фіналі дача б ла на сто-
роні чнів СЗШ № 321, я і і представлятим ть Деснянсь ий район на ІІ
місь ом етапі К б . С ддівство зма ань забезпеч вала Коле ія арбіт-
рів міста Києва. Всі часни и отримали пам’ятні дипломи. Переможців
та призерів районно о етап Національно о б ш ільно о ф тбол
Євро-2012 б ло на ороджено медалями та дипломами.
Фінал все раїнсь их зма ань відб деться 20 травня 2012 ро на

НСК “Олімпійсь ий”. Переможці Національно о б ш ільно о ф тбо-
л отримають вит и на фінал “Євро-2012”

"До Великодня одноразову матеріальну допомогу
отримають 370 тисяч киян, сума допомоги для яких

складе 41 мільйон гривень. Це люди, які мають
найнижчі доходи, до 1200 грн: інваліди, сироти, сім`ї

загиблих воїнів інтернаціоналістів та багато інших" 

Новини районів

Благовіст

Олександр ПОПОВ: 

"Соціальна допомога
киянам — першочергове
завдання влади"
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №35 (1054)

ВІВТОРОК,
10 квітня
2012 року

Про порядок денний пленарного засідання 
VIII сесії Київради VI скликання 15.12.2011

Рішення Київської міської ради № 821/7057 від 15 грудня 2011 року
Враховуючи подання постійних комісій Київради, Президії Київради, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
Внести до порядку денного пленарного засідання VIII сесії Київради VI

скликання 15.12.2011 такі питання:
1. Про направлення депутатських запитів Київському міському голові

та посадовим особам.
2. Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.
3. Про внесення змін до рішення Київради від 30.12.10 № 574/5386

"Про Програму соціально#економічного розвитку на 2011 рік".
4. Про внесення змін до рішення Київради від 30.12.10 № 573/5385

"Про бюджет міста Києва на 2011 рік".
5. Про внесення змін та доповнень до рішень Київської міської ради від

16.10. 08 № 498/498 та від 28.12. 10 № 508/5320.
6. Про затвердження ліквідаційного балансу Дарницької районної у

місті Києві ради.
7. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу Дніпровської

районної у м. Києві ради.
8. Про звільнення державного підприємства "Укрінвестбуд" від сплати

пайової участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно#транспортної
інфраструктури м. Києва.

9. Про звільнення гр. Ковальчук Н. І. від сплати державного мита.
10. Про звільнення гр. Столяр Р. Я. та гр. Столяр Л. М. від сплати па#

йової участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно#транспортної ін#
фраструктури м. Києва.

11. Про міський конкурс проектів та програм розвитку місцевого само#
врядування.

12. Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотан#
ня про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Докіля
Леоніда Петровича.

13. Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотан#
ня про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Єрмо#
ленка Володимира Володимировича.

14. Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотан#
ня про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Бодро#
вої Тетяни Василівни.

15. Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотан#
ня про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Шаті#
ла Володимира Анатолійовича.

16. Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення "Комі#
тет мікрорайону "Микільська Слобідка" в Дніпровському районі м. Києва.

17. Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення "Комі#
тет мікрорайону "Каунаський" у Дніпровському районі м. Києва.

18. Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення "Комі#
тет мікрорайону "Ленінградська площа" у Дніпровському районі м. Києва.

19. Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення "Комі#
тет мікрорайону "Райдужний — 1" у Дніпровському районі м. Києва.

20. Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населен#
ня "Комітет мікрорайону "Дачі Караваєві" в Солом'янському районі м. Ки#
єва.

21. Про найменування вулиць у м. Києві.
22. Про затвердження міської цільової програми на 2011#2015 роки

"Київ інформаційний".
23. Про затвердження міської комплексної програми "Сприяння місце#

вому самоврядуванню та розвитку громадського суспільства у м. Києві на
2012#2016 роки".

24. Про погодження клопотання державного підприємства "Національ#
ний палац мистецтв "Україна" про надання надр у користування з метою
геологічного вивчення, в тому числі дослідно#промислової розробки ро#
довищ корисних копалин загальнодержавного значення (підземних вод),
за допомогою однієї артезіанської свердловини, розташованої на терито#
рії підприємства за адресою: вул. Червоноармійська, 103 Печерського
району міста Києва.

25. Про впорядкування прийняття до комунальної власності територі#
альної громади м. Києва відомчого житлового фонду, гуртожитків, інже#
нерних мереж та об'єктів соціальної інфраструктури.

26. Про створення комунального некомерційного підприємства "Центр
первинної медико#санітарної допомоги № 2" Дарницького району м. Ки#
єва.

27. Про створення комунального некомерційного підприємства "Центр
первинної медико#санітарної допомоги № 4" Дніпровського району м. Ки#
єва.

28. Про дитячий будинок "Ясний".
29. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17.02.11

№ 9/5396.
30. Про затвердження Статуту комунального підприємства виконавчо#

го органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Центр на#
уково#освітніх інновацій та моніторингу".

31. Інформація Головного управління охорони здоров'я виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації) про результа#
ти впровадження пілотного проекту по реорганізації засад первинної ме#
дико#санітарної допомоги в Дарницькому та Дніпровському районах м.
Києва.

32. Про внесення змін до рішення Київради від 28.12.10 № 511/5323
"Про створення тимчасової контрольної комісії з опрацювання рішення
Київради "Щодо деяких питань організаційної єдності з видачі ордерів на
розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм)" від
28.10.10".

33. Про забезпечення харчування дітей дошкільного віку в навчальних
закладах м. Києва.

34. Про оголошення природної території парком — пам'яткою садово#
паркового мистецтва місцевого значення "Юність".

35. Про доповнення до переліку природоохоронних заходів у м. Києві
у 2011 році.

36. Про внесення змін до проекту рішення Київради "Про розгляд про#
тесту заступника прокурора м. Києва на рішення Київської міської ради
від 17.02.11 № 14/5400 "Про погодження комунальному підприємству
Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) користування ділянкою надр, що
містить корисні копалини загальнодержавного значення (підземні води),
за допомогою однієї артезіанської свердловини, розташованої на терито#
рії підприємства за адресою: проспект Повітрофлотський, 79 Солом'ян#
ського району м. Києва".

37. Про звернення депутатів Київської міської ради до Кабінету Мініс#
трів України.

38. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 02.12.10
№ 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади
міста Києва" (зі змінами та доповненнями).

З9. Про передачу в оренду нерухомого майна комунальної власності
територіальної громади міста Києва та внесення змін до рішення Київ#
ської міської ради від 31.03. 11 № 100/5487.

40. Про прийняття до комунальної власності територіальної громади
міста Києва відомчих житлових будинків ПАТ "Укрвторчормет".

41. Про розгляд протесту прокуратури міста Києва від 16.08.10
№ 07/1#486 вих#10 на рішення Київської міської ради від 17.09.2009
№ 45/2114 "Про передачу нежилого будинку на вул. Жилянській, 82/20,
літ. Б (Паньківській, 20/82) комунальної власності територіальної громади
міста Києва у власність товариству з обмеженою відповідальністю "Інбуд#
консалт". (2 проекти (2#й проект альтернативний)).

42. Про передачу в оренду нежилого будинку № 4 на вул. Галицькій.
43. Про внесення змін до деяких рішень Київської міської ради.
44. Про врегулювання питання поновлення договорів оренди земель#

них ділянок в місті Києві.
45. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки державному підприємству "Український ін#
формаційно#обчислювальний центр" Міністерства охорони здоров'я

України на вул. Михайла Гру шевського, 7 у Печерському районі м. Києва
для експлуатації адміністративного будинку (К#19091).

46. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки державному територіально#галузевому об'#
єднанню "Південно#Західна залізниця" в Голосіївському районі м. Києва
для обслуговування та експлуатації будівель і споруд залізничного транс#
порту (К#19070).

47. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки приватному акціонерному товариству
"УРАЛТРАК#ДНІПРО" на вул. Архітектора Вербицького, 1 у Дарницькому
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування адміністративно#
складського приміщення (К#18596).

48. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Службі безпеки України на вул. Великій Ва#
сильківській, 96 в Голосіївському районі м. Києва для експлуатації та об#
слуговування адміністративних будівель (К#19188).

49. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки житлово#будівельному кооперативу "Буді#
вельник#9" на вул. Декабристів, 10#а у Дарницькому районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування житлового будинку (К#18274).

50. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
фірмі "Ніка" на вул. Великій Окружній у Солом'янському районі м. Києва
для будівництва, експлуатації та обслуговування існуючого комплексного
сервісного центру по обслуговуванню автомобілів (К#17095).

51. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки приватному підприємству "БІОЙЛ" на
просп. Генерала Ватутіна, 15 у Деснянському районі м. Києва для експлу#
атації автозаправної станції з автомийкою (К#16643).

52. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"КОМПЛЕКС "БУДИЩАНСЬКИЙ" на ділянці № 28 у 23#му мікрорайоні
житлового масиву Троєщина у Деснянському районі м. Києва для завер#
шення будівництва торговельного комплексу з офісними приміщеннями
(К#17587).

53. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"СЕВЕН СТАЙЛ" на вул. Набережно#Луговій, 2 (літ. В) у Подільському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування нежилого будинку#ви#
ставкового салону#магазину (К#19022).

54. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації на вул. Некрасівській, 4 у Шевченків#
ському районі м. Києва для експлуатації, обслуговування та реконструкції
СШ № 106 (К#18632).

55. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Світовенко Наталії Миколаївні на вул. Шота
Руставелі, 11 у Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслуго#
вування нежитлової будівлі (офісно#торговельного комплексу) (К#19106).

56. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що#
до відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідаль#
ністю "ВІС Юрис" на вул. Спаській, 1/2 (літера А) у Подільському райо#
ні м. Києва для реставрації, експлуатації та обслуговування нежитлово#
го будинку, розміщення офісів, готельно#ресторанного комплексу (К#
19099).

57. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Дарницькій районній в місті Києві держав#
ній адміністрації на вул. Вишняківській, 15 у Дарницькому районі м. Ки#
єва для будівництва поліклініки для дорослих з подальшою її експлуата#
цією (К#18453).

58. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації на вул. Артема, 5 у Шевченківському
районі м. Києва для обслуговування, експлуатації з реконструкцією СШ
№ 155 (К#18921).

59. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству капітального
будівництва, реконструкції та інвестицій "Голосіїво#будінвест" на вул. Те#
ремківській, 9 у Голосіївському районі м. Києва для будівництва амбула#
торії лікарів сімейної медицини (К#18338).

60. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Київській міській станції швидкої медичної
допомоги та медицини катастроф на перетині вул. Бауманської та вул.
Саратовської в Шевченківському районі м. Києва для будівництва та екс#
плуатації підстанції швидкої медичної допомоги (К#18888).

61. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації на вул. Богдана Хмельницького,
16/18 у Шевченківському районі м. Києва для обслуговування, експлуата#
ції з реконструкцією СШ № 53 (К#18919).

62. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"Рось#1" на вул. Жмеринській, 11 у Святошинському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування адміністративно#побутового корпусу, бу#
дівництва та експлуатації автозаправного комплексу (К#18763).

63. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації на вул. Дегтярівській, 6#а у Шевчен#
ківському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації будівель і
споруд школи#дитячого садка "Пізнайко" (К#18917).

64. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки державному територіально#галузевому об'#
єднанню "Південно#Західна залізниця" в Голосіївському районі м. Києва
для обслуговування та експлуатації будівель і споруд залізничного транс#
порту (К#19064).

65. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ#
ДАЛЬНІСТЮ "ГАРДЕН СІТІ" на вул. Антоновича, 54 у Голосіївському райо#
ні м. Києва для будівництва комплексу у складі житлових будинків, оздо#
ровчо#розважальних та торговельно#офісних об'єктів з підземним паркін#
гом (К#19344).

66. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок Міністерству оборони України на вул. Елек#
триків, 30 у Подільському районі м. Києва для експлуатації та обслугову#
вання адміністративно#господарських будівель і споруд військового міс#
течка № 204 (К#16377).

67. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Національному комплексу "Експоцентр
України" на вул. Полковника Потєхіна в Голосіївському районі м. Києва
для облаштування додаткового технологічного заїзду згідно з Генераль#
ним планом реконструкції та розвитку НК "Експоцентр України" (К#
19011).

68. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки державному територіально#галузевому об'#
єднанню "Південно#Західна залізниця" в Голосіївському районі м. Києва
для обслуговування та експлуатації будівель і споруд залізничного транс#
порту (К#19071).

69. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству з питань будів#
ництва житлових будинків "Житлоінвестбуд#УКБ" у 8#му мікрорайоні жит#
лового масиву Позняки (діл.40) у Дарницькому районі м. Києва для будів#
ництва загальноосвітньої школи з басейном (К#19094).

70. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки державному територіально#галузевому об'#
єднанню "Південно#Західна залізниця" у Голосіївському районі м. Києва
для обслуговування та експлуатації будівель і споруд залізничного транс#
порту (К#19063).

71. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки приватному підприємству "Атіс#С" на вул.
Микільсько#Слобідській, 2#г (між буд. 2#б та 2#в) у Дніпровському районі м.
Києва для завершення будівництва, експлуатації та обслуговування міні#
маркету (К#18801).

72. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки спеціалізованій школі № 210 — загальноос#
вітньому навчальному закладу І#ІІІ ступенів з поглибленим вивченням ро#
сійської мови на вул. Лайоша Гавро, 22#а в Оболонському районі м. Ки#
єва для обслуговування та експлуатації будівель та споруд закладу освіти
(К#17138).

73. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації у пров. Татарському, 1 в Шевченків#
ському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації СЗШ № 139
(К#18757).

74. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації на вул. Бориса Житкова, 76 у Шев#
ченківському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації будівель
і споруд СШ № 28 (К#18693).

75. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"АЛЬФА#НЕРУХОМІСТЬ" на вул. Фрунзе, 33 (літ. А) у Подільському районі
м. Києва для експлуатації, обслуговування та реконструкції нежилої будів#
лі офісу (К#18809).

76. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Білоус Неллі Павлівні, Куліді Галині Іванівні
та Куліді Юлії Павлівні на вул. Миколи Василенка, 21 у Солом'янському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування офісного будинку (К#
19107).

77. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Трегубову Василю Юрійовичу на вул. Ко#
лекторній, 24/26 для експлуатації та обслуговування складських примі#
щень (К#18996).

78. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Балясній Тетяні Михайлівні у
Військовому проїзді, 1 літ. "З" у Печерському районі м. Києва для рекон#
струкції та обслуговування адміністративного будинку (К#18670).

79. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"БУДГАРАНТ#2007" у пров. Лабораторному, 12 у Печерському районі м.
Києва для реконструкції нежилих будівель під офісну будівлю з подаль#
шою її експлуатацією та обслуговуванням (К#18985).

80. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"Сократ ЛТД" на вул. Щорса, 15 (корпус 2) у Печерському районі м. Ки#
єва для експлуатації та обслуговування магазину (К#18297).

81. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству "УКР#
ПРОМТЕПЛИЦЯ" на вул. Петра Радченка, 27#29 у Солом'янському районі
м. Києва для будівництва багатоповерхових житлових будинків (у т. ч. со#
ціальне, доступне та інше) з об'єктами соціально#побутового призначен#
ня (К#18769).

82. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
"ДІА#КОНТ І КО" на вул. Круглоуніверситетській, 22 у Печерському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування гаражів (К#17605).

83. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Літвінчуку Ігорю Анатолійови#
чу на вул. Передовій, 44#б у Голосіївському районі м. Києва для будівниц#
тва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спо#
руд (К#19354).

84. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки релігійній громаді Української
Православної Церкви парафії на честь Святого Праведного Симеона Бо#
гоприємця у Голосіївському районі м. Києва на вул. Ломоносова, 32 у Го#
лосіївському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслугову#
вання храмового комплексу (К#18590).

85. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельних ділянок товариству з обмеженою відпо#
відальністю "Софтлайн#ІТ" на вул. Василя Стуса, 35#37 у Святошинсько#
му районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування об'#
єктів житла, нежитлових приміщень громадського, офісного, спортивно#
оздоровчого призначення та багаторівневого паркінгу (К#18981).

86. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки фізичній особі#підприємцю Ма#
цьосі Ігорю Олександровичу на перетині вул. Михайла Майорова та вул.
Юрія Кондратюка в Оболонському районі м. Києва для реконструкції та
обслуговування автомийки та станції технічного обслуговування автомо#
білів (К#18986).

87. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки громадянину Музиці Ігорю Олек#
сійовичу на вул. Воровського, 12 (літ. А) в Шевченківському районі м. Ки#
єва для будівництва та експлуатації житлово#готельного комплексу з вбу#
дованими торговельно#офісними приміщеннями (К#16898).

88. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству по
будівництву та експлуатації автостоянок і гаражів Дарницького району м.
Києва на вулиці Бориспільській, 12 у Дарницькому районі м. Києва для
розташування автостоянки (К#19083).

89. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству по
будівництву та експлуатації автостоянок і гаражів на проспекті Петра Гри#
горенка, 13 у Дарницькому районі м. Києва для розташування автостоян#
ки (К#19079).

90. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки Національному комплексу "Екс#
поцентр України" на просп. Академіка Глушкова в Голосіївському районі
м. Києва для облаштування паркування автотранспорту експонентів та
відвідувачів Експоцентру України (К#19012).

91. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки підприємству "Офіцери" Все#
української організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України" на
просп. Миколи Бажана, 22/24 у Дарницькому районі м. Києва для експлу#
атації та обслуговування автостоянки (К#18445).

92. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки обслуговуючому кооперативу ав#
токооперативу "ЯВІР" на вул. Світлицького, 34#а у Подільському районі м.
Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування гаражів (К#18943).

93. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки релігійній громаді Української
Православної Церкви парафії Святого Пророка, Предтечі і Хрестителя
Господнього Іоанна у Солом'янському районі м. Києва на вул. Генерала
Потапова, 1#г у Святошинському районі м. Києва для будівництва, екс#
плуатації та обслуговування храмового комплексу (К#18962).

94. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству по
будівництву та експлуатації автостоянок і гаражів Дарницького району м.
Києва на вулиці Ревуцького, 19/1 у Дарницькому районі м. Києва для роз#
ташування автостоянки (К#19087).

95. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відпо#
відальністю "Доновон груп" на розі вул. Канальної та вул. Сортувальної в

Дарницькому районі м. Києва для будівництва та експлуатації станції тех#
нічного обслуговування автомобілів (К#19014).

96. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству по
будівництву та експлуатації автостоянок і гаражів Дарницького району м.
Києва на Харківському шосе, 148 у Дарницькому районі м. Києва для роз#
ташування автостоянки (К#19078).

97. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки релігійній громаді Української
Православної Церкви парафії на честь Святої мучениці Тетяни в Оболон#
ському районі м. Києва на вул. Прирічній, 37#а в Оболонському районі м.
Києва для будівництва та експлуатації православного храму (К#17415).

98. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відпо#
відальністю "Слов'янський двір" на просп. 40#річчя Жовтня, 87 (літера С)
у Голосіївському районі м. Києва для реконструкції нежилого будинку (га#
раж, склад) під розміщення культурного центру з об'єктами громадсько#
го призначення (К#18979).

99. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки відкритому акціонерному това#
риству "Київський дослідно#експериментальний механічний завод" на
вул. Фрунзе, 40 у Подільському районі м. Києва для обслуговування та
реконструкції з надбудовою та прибудовою існуючих будівель і споруд,
будівництва офісних приміщень, приміщень торговельного призначення
та паркінгу (К#16302).

100. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельних ділянок комунальному підприємству по
будівництву та експлуатації автостоянок і гаражів Дарницького району м.
Києва на Харківському шосе, 146 у Дарницькому районі м. Києва для роз#
ташування автостоянки (К#19077).

101. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки громадянину Абдуллаєву Вагіфу
Гамза огли на вул. Фрунзе, 64 (літ. Щ) у Подільському районі м. Києва для
експлуатації, обслуговування та реконструкції нежитлової будівлі офісу
(К#19096).

102. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству ви#
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад#
міністрації") "Київське інвестиційне агентство" на вул. Маршала Малинов#
ського, 32#б — 36 в Оболонському районі м. Києва для будівництва жит#
лових будинків з об'єктами соціально#культурного призначення та під#
земним паркінгом (К#16176).

103. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки релігійній громаді Української
Православної Церкви парафії ікони Божої Матері "Помічниця в пологах" в
Оболонському районі м. Києва на просп. Героїв Сталінграда, 16 в Обо#
лонському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговуван#
ня храмового комплексу (К#18141).

104. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРХКОМ" на Столичному шосе в Голосіївському
районі м. Києва для будівництва та експлуатації багатофункціонального
рекреативно#оздоровчого комплексу в межах урочища Покал (К#19000).

105. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відпо#
відальністю "МТІ" на вул. Луговій в Оболонському районі м. Києва для бу#
дівництва, обслуговування та ремонту об'єкта інфраструктури дорожньо#
го господарства та озеленення території (К#17570).

106. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної, ділянки державному підприємству "Ки#
ївський ремонтно#механічний завод" на території о. Гідропарк у Дніпров#
ському районі м. Києва для експлуатації водно#спортивної бази "Салют"
(К#19116).

107. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельних ділянок товариству з обмеженою відпо#
відальністю "Київське" на вул. Хрещатик, 23 у Печерському районі м. Ки#
єва для експлуатації та обслуговування сезонного майданчика біля закла#
ду громадського харчування кафе "Київське" (К#19118).

108. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки ЛІСНИКІВСЬКІИ СІЛЬСЬКІЙ РАДІ
КИЄВО#СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у Голосіївсько#
му районі (орієнтовно на відстані 1 км від міської смуги) для будівництва
дороги загального користування (заїзд в с. Лісники з дороги Київ#Зна#
м’янка) (К#18653).

109. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки Службі зовнішньої розвідки Укра#
їни на вул. Академіка Булаховського, 36 у Святошинському районі м. Ки#
єва для будівництва житлового будинку (К#18437).

110. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки акціонерному товариству хол#
динговій компанії "Київміськбуд" на просп. Правди, 41 у Подільському
районі м. Києва для будівництва соціального та доступного житла (згідно
з постановою КМУ від 11.11.09 № 1249 "Про затвердження Держ. соц.#
економ. програми будівництва (придбання) доступного житла в 2010#
2017 рр." (К#17761).

111. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІФОРМ ББК" на вул. Борщагівській, 95#б у Шев#
ченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування авто#
мийки, автосалону (К#18542).

112. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст#
рою щодо відведення земельної ділянки релігійній громаді Української
греко#католицької церкви парафії Святого Миколи Чудотворця на Асколь#
довій могилі у Печерському районі м. Києва на Парковій дорозі, 1 у Пе#
черському районі м. Києва для будівництва та обслуговування центру ми#
лосердя Св. Миколая (К#18876).

113. Про передачу обслуговуючому кооперативу "Кардіолог" у власність
земельної ділянки для будівництва, обслуговування та експлуатації гаражів
на вул. Зеленогірській, 2 у Солом'янському районі м. Києва (А#17372).

114. Про надання Українському державному підприємству поштового
зв'язку "Укрпошта" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
будівель і споруд філії "Дирекція "Автотранспошта" на вул. Народного
ополчення, 13 у Солом'янському районі м. Києва (А#8404).

115. Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відпо#
відальністю "АКЦЕПТ ПЛЮС" для будівництва, експлуатації та обслугову#
вання автозаправного комплексу на вул. Крайній, 1 у Деснянському райо#
ні м. Києва (Д#5298).

116. Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відпо#
відальністю "АКЦЕПТ ПЛЮС" для будівництва, експлуатації та обслугову#
вання автозаправного комплексу на вул. Народного ополчення, 11 у Со#
лом'янському районі м. Києва (Д#5310).

117. Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відпо#
відальністю "ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ" для будівництва, експлуатації та об#
слуговування автозаправного комплексу на вул. Ізюмській, 2 у Голосіїв#
ському районі м. Києва (Д#5290).

118. Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відпо#
відальністю "ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ" для будівництва, експлуатації та об#
слуговування автозаправного комплексу на просп. Броварському, 3#а у
Деснянському районі м. Києва (Д#5295).

119. Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відпо#
відальністю "ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ" для будівництва, експлуатації та об#
слуговування автозаправного комплексу на вул. Академіка Глушкова, 139
у Голосіївському районі м. Києва (Д#5299).

120. Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відпо#
відальністю "ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ" для будівництва, експлуатації та об#
слуговування автозаправного комплексу на просп. Відрадному, 105 у Со#
лом'янському районі м. Києва (Д#5288).

121. Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відпо#
відальністю "ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ" для будівництва, експлуатації та об#
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слуговування автозаправного комплексу на просп. Червонозоряному, 116
у Голосіївському районі м. Києва (Д#5293).

122. Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відпо#
відальністю "ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ" для будівництва, експлуатації та об#
слуговування автозаправного комплексу на вул. Сім'ї Сосніних, 17#а у
Святошинському районі м. Києва (Д#5297).

123. Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "АКЦІО#
НЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ" земельної ділянки для експлуатації
та обслуговування будівель і споруд Деснянської водопровідної станції на
просп. Алішера Навої, 1 у Дніпровському районі м. Києва (А#15987).

124. Про надання Київському технікуму залізничного транспорту зе#
мельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель та споруд у
пров. Миколи Островського, 16 у Солом'янському районі м. Києва (Д#
2410).

125. Про надання Київському міському центру радіаційного захисту на#
селення м. Києва від наслідків Чорнобильської катастрофи земельної ді#
лянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд на вул. Мар#
шала Жукова, 10 у Деснянському районі м. Києва (А#4554).

126. Про передачу комунальному підприємству "Головний інформацій#
но#обчислювальний центр" земельної ділянки для експлуатації та обслу#
говування будівель і споруд інформаційно#обчислювального центру на
вул. Космічній, 12#а у Дніпровському районі м. Києва (Д#1615).

127. Про передачу відкритому акціонерному товариству "Науково#ви#
робниче підприємство "Сатурн" земельних ділянок для експлуатації та
обслуговування адміністративно#виробничих та господарських будівель і
споруд на просп. Леся Курбаса, 2#б та вул. Героїв Космосу, 2#б у Свято#
шинському районі м. Києва (А#18417).

128. Про передачу земельної ділянки закритому акціонерному товари#
ству "Торговий дім "Хрещатик" для експлуатації та обслуговування нежит#
лового будинку#складу на вул. Хрещатик, 13 (літера Б) у Печерському
районі м. Києва (А#6271).

129. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "МФК
"ЕДЕЛЬВЕЙС" земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслу#
говування адміністративно#житлового комплексу з вбудованими та при#
будованими приміщеннями громадського, розважального і торговельно#
го призначення з наземним і підземним паркі нгами, зі знесенням існу#
ючого майнового комплексу на вул. Половецькій, 4 у Шевченківському
районі м. Києва (А#19346).

130. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "БІЗАНТ"
земельної ділянки для обслуговування та експлуатації будівлі ресторану
на Парковій дорозі, 20 у Печерському районі м. Києва (А#19300).

131. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "ГАРАНТ
БРОК БУД" земельної ділянки для обслуговування та експлуатації адмініс#
тративної будівлі на вул. Олеся Гончара, 36#а у Шевченківському районі
м. Києва (Д#5104).

132. Про передачу приватному акціонерному товариству "ПОЗНЯКИ#
ЖИЛ#БУД" земельної ділянки для будівництва житлового комплексу з вбу#
дованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул.
Патріса Лумумби, 12 у Печерському районі м. Києва (А#19536).

133. Про надання та передачу комунальному підприємству "Київпас#
транс" земельних ділянок для реконструкції лінійно#диспетчерської стан#
ції, перенесення споруд маслогосподарства з прибудовою торговельно#
складських приміщень та будівництвом паркінгу на вул. Івана Микитенка,
6#8 у Дніпровському районі м. Києва (Д#4383).

134. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "Фірма
"РЕЛЕ#ПЕТРОЛІУМ" земельної ділянки для експлуатації та обслуговуван#
ня автозаправної станції на вул. Академіка Заболотного, 15#д у Голосіїв#
ському районі м. Києва (Д#5315).

135. Про зміну цільового призначення земельної ділянки громадянину
Епштейну Олегу Іллічу і використання її для реконструкції жилого будин#
ку під адміністративну будівлю на вул. Невській, 20 у Шевченківському
районі м. Києва (Д#4471).

136. Про передачу земельних ділянок приватному акціонерному това#
риству "ВІКТОРІЯ" для будівництва та експлуатації багатофункціональних
комплексів з паркінгом на вул. Миколи Василенка, 2 у Солом'янському
районі м. Києва (Д#4673).

137. Про надання земельних ділянок Національному природному пар#
ку "Голосіївський" для експлуатації та обслуговування Національного при#
родного парку "Голосіївський" у Голосіївському районі м. Києва (А#
19079).

138. Про надання земельної ділянки Міністерству закордонних справ
України для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку
МЗС України на площі Михайлівській, 1 у Шевченківському районі м. Ки#
єва (Д#5746).

139. Про надання Міністерству оборони України земельних ділянок для
експлуатації та обслуговування адміністративно#господарських будівель і
споруд військового містечка № 194 на вул. Федора Кричевського, З у
Святошинському районі м. Києва (А 19476).

140. Про передачу земельної ділянки громадянці Кравець Лідії Іванівні
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських бу#
дівель і споруд на вул. 1#го Травня, 10#н у Дарницькому районі м. Києва
(А#14221).

141. Про передачу громадянину Пархоменку Сергію Миколайовичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Маслівка,
28#б у Дарницькому районі м. Києва (А#9639).

142. Про передачу громадянці Матвієнко Олександрі Олексіївні у при#
ватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Миколи Ос#
тровського, 31#б у Дарницькому районі м. Києва (А#14156).

143. Про передачу громадянину Коваленку Анатолію Олександровичу у
приватну власність земельної ділянки для ведення колективного садів#
ництва на вул. Садовій, 51, діл. 1#д у Дарницькому районі м. Києва (А#
11504).

144. Про передачу громадянину Караманешту Євгенію Євгенійовичу
земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва на вул. Гав#
рилюка, 37#а у Солом'янському районі м. Києва (А#8413).

145. Про передачу громадянину Матвієнку Геннадію Дмитровичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Миколи Ос#
тровського, 31#а у Дарницькому районі м. Києва (А#12607).

146. Про передачу громадянці Горковенко Жанні Миколаївні у приват#
ну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житло#
вого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Вітавській, 45#а у
Голосіївському районі м. Києва (А#5413).

147. Про передачу громадянці Сідько Валентині Василівні земельної
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господар#
ських будівель і споруд на вул. Балакліївській, 10#а у Шевченківському
районі м. Києва (А#12407).

148. Про передачу громадянці Калатай Наталі Борисівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлово#
го будинку, господарських будівель і споруд на вул. Ялинковій, 4#г у Дар#
ницькому районі м. Києва (А#7976).

149. Про передачу громадянці Антоненко Марії Іванівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлово#
го будинку, господарських будівель і споруд на вул. Стратонавтів, 4#а у
Святошинському районі м. Києва (А#12171).

150. Про передачу громадянці Богдан Євгенії Іванівні у приватну влас#
ність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового бу#
динку, господарських будівель і споруд на вул. Риболовецькій, 41#в у Го#
лосіївському районі м. Києва (А#12684).

151. Про передачу громадянці Рудій Наталії Миколаївні у приватну
власність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва на
вул. Комсомольській, 27#б у Солом'янському районі м. Києва (А#10374).

152. Про передачу громадянці Колесник Любові Григорівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлово#
го будинку, господарських будівель та споруд на вул. Лисичанській, 22#А
у Солом'янському районі м. Києва (А#6901).

153. Про передачу громадянці Семенко Ользі Степанівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлово#
го будинку, господарських будівель і споруд на вул. Лермонтова, 72#а у
Дарницькому районі м. Києва (А#6394)

154. Про передачу громадянці Філіпповій Галині Пилипівні земельної
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господар#
ських будівель і споруд на вулиці Костянтина Ареф'єва, 42#В у Дарниць#
кому районі м. Києва (А#7450).

155. Про передачу громадянці Ісаєвій Валентині Гнатівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлово#
го будинку, господарських будівель і споруд на вул. Заливній, 21#б у Го#
лосіївському районі м. Києва (4076).

156. Про передачу громадянці Уляницькій Ользі Петрівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлово#
го будинку, господарських будівель і споруд на вул. Садовій, 16#а у Дар#
ницькому районі м. Києва (А#9664).

157. Про передачу громадянці Давиденко Любові Володимирівні у
приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Комуністич#
ній, 27#б у Дарницькому районі м. Києва (А#9402).

158. Про передачу громадянину Янушкевічу Євгену Георгійовичу у
приватну власність земельної ділянки для ведення індивідуального садів#
ництва на вул. Рожевій, 24#б у Подільському районі м. Києва (А#14053).

159. Про передачу громадянці Казімір Софії Павлівні у приватну влас#
ність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва на вул.
Малоземельній, 38#г у Дарницькому районі м. Києва (А#8017).

160. Про приватизацію земельних ділянок для будівництва та обслуго#
вування житлових будинків, господарських будівель і споруд у Солом'ян#
ському районі м. Києва (А#19164).

161. Про приватизацію земельних ділянок для будівництва та обслуго#
вування житлових будинків, господарських будівель і споруд у Голосіїв#
ському районі м. Києва (А#19111).

162. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 27.11.09
№ 875/2944 "Про передачу громадянину Ігнатенку Олексію Володимиро#
вичу у приватну власність земельної ділянки для ведення індивідуального
садівництва на вул. Дзержинського, 13#а у Деснянському районі м. Ки#
єва" (А#18716).

163. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
21.05.2009 № 480/1536 "Про передачу земельної ділянки та продаж цієї
земельної ділянки закритому акціонерному товариству "Автомобільна
група "ВІПОС" для експлуатації та обслуговування гаражних боксів на вул.
Оранжерейній, 1 (літера "З") у Шевченківському районі м. Києва (Є#
1123).

164. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
09.07.2009 № 994/2050 "Про поновлення договору оренди земельної ді#
лянки від 22.02.2005 № 85#6#00181 та продаж цієї земельної ділянки то#
вариству з обмеженою відповідальністю "Компанія "ДЖЕРЕЛО НАДІЙ" для
будівництва громадського центру з паркінгом на вул. Боричів Тік, 20 у По#
дільському районі м. Києва" (Є#1103).

165. Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок на вул.
Анрі Барбюса, 39/2 у Печерському районі м. Києва від 09.10.2007 № 82#
6#00450 та № 82#6#00451, укладених між Київською міською радою та то#
вариством з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"ЖИТЛОБУДІНВЕСТ" (А#19605).

166. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
18.09.2008 № 289/289 "Про передачу відкритому акціонерному товари#
ству "Завод Укркабель" земельних ділянок для реконструкції, будівниц#
тва та експлуатац торговельного, розважального та офісного центру на
просп. Московському, 15#а в Оболонському районі м. Києва" (А#
19578).

167. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю "Єв#
ротекстиль" договору оренди земельної ділянки на вулиці Оноре де Баль#
зака, 2#а у Деснянському районі м. Києва (А#13189).

168. Про поновлення та внесення змін до договору оренди земельної
ділянки приватному акціонерному товариству "Київський завод світлочут#
ливих матеріалів "Фотон" для будівництва, експлуатації та обслуговуван#
ня житлово#офісного комплексу з торговими приміщеннями, приміщен#
нями соціальної інфраструктури та підземним паркінгом зі знесенням іс#
нуючих нежитлових будівель на просп. Перемоги, 42 у Шевченківському
районі м. Києва (А#18774).

169. Про поновлення та внесення змін до договорів оренди земельних
ділянок № 79#6#00349 від 12.09.05 та № 79#6#00268 від 22.12.2004, укла#
дених між Київською міською радою та Фірмою "Т. М. М." товариством з
обмеженою відповідальністю для будівництва комплексу у складі житло#
вих будинків, оздоровчо#розважальних та торговельно#офісних об'єктів з
підземним паркінгом на вул. Горького, 52#54 та на вул. Горького, 54 у Го#
лосіївському районі м. Києва (А#19591).

170. Про поновлення договору оренди земельної ділянки товариству з
обмеженою відповідальністю "Бастіон#600" для будівництва, експлуатації
та обслуговування станції технічного обслуговування на вул. Кіровоград#
ській, 36 у Голосіївському районі м. Києва (А#16467).

171. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
"ЕКСКО ПЛЮС" договору оренди земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлового комплексу з вбудовано#при#
будованими приміщеннями громадського призначення та паркінгом на
просп. 40#річчя Жовтня, 60 у Голосіївському районі м. Києва (А#19151).

172. Про поновлення договору оренди земельної ділянки № 63#6#
00586 від 25.05.2010 товариству з обмеженою відповідальністю фірма
"Марія" для експлуатації та обслуговування автозаправного комплексу на
Дніпровській набережній, 16 у Дарницькому районі м. Києва (А#19039).

173. Про відміну рішення Київської міської ради від 08.12.2005
№ 578/3039 "Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
"КАТЕНА" земельної ділянки для будівництва житлового будинку з примі#
щеннями соціально#громадського призначення та підземним паркінгом
на вул. Березняківській, 30#в у Дніпровському районі м. Києва" (А#18783).

174. Про відміну рішення Київської міської ради від 09.07.2009
№ 802/1858 "Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки
від 30.09.2008 № 66#6#00493, укладеного між Київською міською радою
та товариством з обмеженою відповідальністю "Мега Луол" для будівниц#
тва, експлуатації та обслуговування автосалону зі станцією технічного об#
слуговування та торгово#виставковим павільйоном на вул. Серафимови#
ча у Дніпровському районі м. Києва" (А#19010).

175. Про відмову у передачі приватній аудиторській фірмі "Аудит Укра#
їни" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування вхідної групи
на вул. Тельмана, 5 у Голосіївському районі м. Києва (А#19261).

176. Про відмову у передачі товариству з обмеженою відповідальністю
"МЦД "Зірка" земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуго#
вування кафе та облаштування зони відпочинку водіїв у кварталі 129 Пу#
ща#Водицького лісництва Святошинського ЛПГ в Оболонському районі м.
Києва (А#19265).

177. Про дострокове припинення повноважень депутата Київської
міської ради Медведєва О. О.

178. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 31.03.11
№ 80/5467 "Про затвердження розподілу коштів на реалізацію у 2011 ро#
ці заходів міської Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я киян" на
2003#2011 роки".

179. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству "Притулок для
тварин" на вул. Автопарковій в Дарницькому районі м. Києва для будів#
ництва, обслуговування та експлуатації центру захисту тварин (К#19112).

180. Про надання державному видавництву "Преса України" Держав#
ного управління справами земельної ділянки для будівництва житлово#
офісно#торговельно#розважального комплексу на вул. Анрі Барбюса, 52/1
у Печерському районі м. Києва (Д#6102).

181. Про передачу земельної ділянки Головному управлінню капіталь#
ного будівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) для будівництва, обслуговування та екс#
плуатації Центру з надання послуг, пов'язаних із використанням авто#
транспортних засобів УДАІ ГУ МВС України в місті Києві, на вул. Жулян#
ській, 5 у Голосіївському районі м. Києва (Д#6065).

182. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від
05.02.2008 № 62#6#00463, укладеного між Київською міською радою та
акціонерним товариством холдинговою компанією "Київміськбуд" (А#
19653).

Київський міський голова Л. Черновецький

Про термінове виконання робіт з реконструкції з добудовою 
трамвайної лінії в систему легкого рейкового транспорту 

на житловому масиві Троєщина від вул. Милославської 
до пересадочного вузла на міську кільцеву електричку

Розпорядження № 361 від 5 березня 2012 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", у зв'язку із виникненням особливих економічних та со�

ціальних обставин, враховуючи необхідність термінового здійснення будівництва, в межах функцій органу місцевого самовряду�
вання:

1. Головному управлінню капітального будівництва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1.1. Здійснити до 30.05.2012 року роботи з реконструкції з добу#
довою трамвайної лінії в систему легкого рейкового транспорту на
житловому масиві Троєщина від вул. Милославської до пересадочно#

го вузла на міську кільцеву електричку (І та ІІ черги будівництва об'#
єкта).

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

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.03.2011 № 406

Розпорядження № 105 від 23 січня 2012 року
Відповідно до статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 6 Закону України "Про дорожній рух",

враховуючи рішення Київської міської ради від 13.12.2007 № 1423/4256 "Про передачу відкритому акціонерному товариству "Аг�
рофірма "Теплиці України" земельної ділянки для будівництва та обслуговування об'єктів громадського і комерційного викорис�
тання, торговельно�розважальних комплексів, офісних центрів, об'єктів житлової забудови, паркінгу на вул. Берковецькій, 6 у Свя�
тошинському районі м. Києва", звернення відкритого акціонерного товариства "Агрофірма "Теплиці України" від 25.11.2011 № 139�
А, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести до розпорядження виконавчого органу Київської міської ра#
ди (Київської міської державної адміністрації) від 25.03.2011 № 406 "Про
прокладання дощової каналізації по вул. Берковецькій, 6 у Святошинсько#
му районі" такі зміни:

у пункті 1 розпорядження цифри "04.04.2011" замінити на цифри
"23.01.2012" та цифри "30.06.2011" замінити на цифри
"20.04.2012".

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пузано#
ву О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення у засобах масової Інформа#
ції змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної 
адміністрації від 09.02.2005 № 139

Розпорядження № 114 від 25 січня 2012 року

Відповідно до ст. 14 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" та враховуючи заяву голови парафіяльної ра�
ди, настоятеля релігійної громади парафії Святителя Миколая, архієпископа Мір Лікійських, Чудотворця у Печерському районі м.
Києва Української Православної" Церкви від 15.12.2011 та протокол парафіяльних зборів зазначеної релігійної громади від
28.01.2011 № 2, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати зміни до Статуту релігійної громади парафії Святите#
ля Миколая, архієпископа Мір Лікійських, Чудотворця у Печерському
районі м. Києва Української Православної Церкви, зареєстрованого роз#
порядженням Київської міської державної адміністрації від 09.02.2005
№ 139, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Внести зміни до розпорядження Київської міської державної адмі#
ністрації від 09.02.2005 № 139 "Про реєстрацію Статуту релігійної грома#
ди парафії Святителя Миколая, архієпископа Мір Лікійських, Чудотворця
у Печерському районі м. Києва Української Православної Церкви":

в назві та тексті розпорядження слова: "Святителя Миколая, архієпископа
Мір Лікійських, Чудотворця у Печерському районі м. Києва Української Пра#
вославної Церкви" замінити словами: "на честь Святителя і Чудотворця Ми#
колая Української Православної Церкви у Печерському районі міста Києва".

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

Голова О. Попов

Про внесення змін 
до розпоряджень виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 03.09.2011 № 1597 та 03.09.2011 № 1598

Розпорядження № 116 від 25 січня 2012 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про дорожній рух", враховуючи звернення акціонер�

ного товариства холдингової компанії "Київміськбуд" від 14.12.2012 № 9572/0/2�11, в межах функцій органу місцевого самовряду�
вання:

Внести зміни до розпоряджень виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.09.2011 № 1597
"Про будівництво інженерних мереж до житлових будинків з об'єктами
соціального призначення та підземним паркінгом на проспекті Червоно#
зоряному, 150#162 у Голосіївському районі" та від 03.09.2011 № 1598

"Про будівництво інженерних мереж до житлового будинку з паркінгом на
вул. Алма#Атинській, 109#б у Дніпровському районі", а саме:

у пункті 1 цих розпоряджень цифри "30.12.2011" замінити цифрами
"30.04.2012"

Голова О. Попов

Про впровадження 
інформаційної системи 

"Міський WEB�портал адміністративних послуг в місті Києві"
Розпорядження № 122 від 26 січня 2012 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 737 "Про заходи щодо упорядкування адміністративних по�
слуг" та з метою оптимізації процесу надання адміністративних послуг шляхом впровадження системи електронного документо�
обігу та автоматизованого обміну даними між суб'єктами надання адміністративних послуг, в межах функцій органу місцевого са�
моврядування:

1. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та районним в місті Києві дер#
жавним адміністраціям забезпечити ведення документообігу та обліку
звернень фізичних або юридичних осіб у сфері надання адміністративних
послуг в інформаційній системі "Міський WEB#портал адміністративних
послуг в місті Києві".

2. Головному управлінню з питань регуляторної політики та підприєм#
ництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер#
жавної адміністрації) забезпечити доступ структурним підрозділам вико#
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс#

трації) та районним в м. Києві державним адміністраціям до інформацій#
ної системи "Міський WEB#портал адміністративних послуг в місті Києві".

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

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

Голова О. Попов

Про надання адміністративних послуг в Міському дозвільному центрі
Розпорядження № 115 від 25 січня 2012 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 737 "Про заходи щодо упорядкування адміністративних по�
слуг", доручень Адміністрації Президента України від 14.07.2011 № 41�02/529, Кабінету Міністрів України від 29.07.2011
№ 35234/1/1�11 до протокольного рішення від 10 червня 2011 року за результатами засідання Комітету з економічних реформ з пи�
тань реформування сфери надання органами державної влади, місцевого самоврядування адміністративних послуг та результа�
тів проведення регуляторної реформи та з метою поліпшення організаційних засад надання адміністративних послуг структурни�
ми підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1. Запровадити надання адміністративних послуг структурними під#
розділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) виключно в Міському дозвільному центрі.

2. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації):

2.1. Забезпечити надання адміністративних послуг виключно в Місько#
му дозвільному центрі.

2.2. Забезпечити розробку стандартів адміністративних послуг та по#
дати їх на затвердження до виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).

2.3. У разі, коли право надання адміністративної послуги надано двом
або більше суб'єктам, у тому числі місцевим органам виконавчої влади,

територіальним органам центральних органів виконавчої влади, власний
стандарт надання такої послуги розробити відповідно до типового стан#
дарту надання адміністративної послуги, затвердженого відповідальним
за надання адміністративної послуги центральним органом виконавчої
влади.

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

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

Голова О. Попов
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 11 квітня 2012 року

На Майдані розквітнув 
золотий лотос
В центрі столиці встановили скульптуру корейського художника
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

На Майдані Незалежності
з’явилася 10-метрова
с льпт ра ви ляді “зо-
лотої” віт и лотоса з р -
хомими пелюст ами о-
рейсь о о х дожни а та
дизайнера Чоя Джонґ Хва,
я він зробив спеціально
для першої Київсь ої між-
народної бієнале с часно-
о мистецтва ARSENALE
2012. На Майдані лотос
переб ватиме 10 днів, піс-
ля чо о б де переміщений
в льт рний омпле с
“Мистець ий Арсенал”.

Такі “міські скульптури” Чоя

Джонґ Хва вже неодноразово при�

крашали міста під час видатних по�

дій в царині культури, суспільного

життя та спорту. У 2005 році лотоси�

гіганти справили незабутнє вражен�

ня на відвідувачів Венеційської бі�

єнале. Жовтий лотос був виставле�

ний на олімпійському стадіоні в Пе�

кіні під час Олімпіади 2008 року.

Влітку 2010�го художник представив

чотириметрові лотоси в Сіднеї, а

кількома місяцями раніше — в То�

кіо. Торік навесні в історичному

центрі Парижа з’явилися два велич�

них лотоси — чорний і білий. Для

створення своїх інсталяцій Чой

Джонг Хва використовує різні мате�

ріали: пластик, синтетичні матері�

али, надувні кульки. Улюблений ма�

теріал дизайнера часто викликає по�

див, адже це — сміття. На Олімпіаді

в Пекіні 2008 року Чой Джонґ Хва

спроектував величезну яскраву ін�

сталяцію з використаних матеріалів.

Встановлення “Золотого Лотоса”

на Майдані Незалежності покликано

продемонструвати мешканцям та

гостям української столиці приклад

того, як можуть співіснувати мистец�

тво та міський простір, як мистецтво

перетворюється на один із знаків

міста, що воно доступне кожному.

“Для створення цієї скульптури я

обрав образ квітки — це універсаль�

ний символ, зрозумілий більшості

людей в усьому світі. Я прагну не ли�

ше залучити людей до діалогу, а й

змусити замислитися про певні важ�

ливі речі. І квітка є символом, що

допомагає у цьому, — говорить Чой

Джонґ Хва. За словами митця, на

вибір кольору його надихнули золо�

ті куполи української столиці

Майстер геометричних форм
В Києві триває персональна виставка 
Адама Всьолковського

Закінчивши школу живописного

колоризму у Вацлава Таранчев�

ського, видатного представника

польського капізму, Адам Всьол�

ковський, однак, вийшов на шлях

самостійних творчих пошуків і

здобув визнання як майстер гео�

метричних структур з домінацією

таємничого світла. Оригінальна

манера мистецтва художника по�

значена логікою й дисципліною

просторової конструкції, ясністю

й логікою її виконання. У його

творчості тектонічні композиції

наче відображають технологічні

вияви цивілізаційного простору.

“Він демонструє гармонію при�

родних об’єктів”,— впевнений ку�

ратор виставки Олександр Федо�

рук.

Врегульовані відношення різних

геометричних структур на площині

постають у вивіреній чистоті раціо�

нальної пропозиції, що яскраво де�

монструють композиції “Явище

XIII g”, “Не�присутність СD”,

“Місто не�знане III В”, “Місто не�

знане IV А”, “Присутність II F”,

“Фелек і я “. Роботи мають форму

кола чи прямокутника, в яскравих

кольорах або ж у чорно�білому зоб�

раженні.

Сьогодні Адам Всьолковський —

ректор Краківської академії мис�

тецтв, учасник понад 150 виставок у

Польщі та за кордоном, отримав 20

нагород у галузі живопису, рисунку і

плакату. Твори Адама Всьолков�

ського зберігаються в багатьох музе�

ях і приватних колекціях Європи, а

цього тижня понад 30 його доробок

можна побачити в залі Національної

академії мистецтв (вул. Воровсько�

го, 20). До Києва завітав і сам май�

стер, який із задоволенням поділив�

ся досвідом зі столичними студента�

ми академії мистецтв

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Мин ло о тижня в приміщенні Національної а адемії
мистецтв від рилася е спозиція відомо о польсь о о
х дожни а і рафі а, ре тора Кра івсь ої а адемії мис-
тецтв імені Яна Матей а Адама Всьол овсь о о. Карти-
ни приваблюють незвичними формами та ольорами,
чіт ими еометричними стр т рами.

На великому
екрані — кіно
наших сусідів
В місті стартують дні 
польського та австрійського кіно
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Сьо одні розпочинається фестиваль “Дні польсь о о і-
но”, я ий пройде з 11 по 17 вітня в інотеатрі “Кіно-
палац” та презент є сім польсь их стрічо двох остан-
ніх ро ів. А з 12 по 18 вітня в інотеатрі “Київ” по а-
ж ть п’ять най чніших австрійсь их артин в рам ах
“Тижня австрійсь о о іно”, в том числі най спішні-
ший фільм льтово о режисера Міхаеля Хане е “Біла
стріч а” та ла реат Гран-прі иївсь о о МКФ “Моло-
дість” “Дихання”.

Польський інститут в Києві, Інститут Адама Міцкевича у Варшаві та ме�

режа кінотеатрів “Кінопалац” запрошують кіноманів побувати на “Днях

польського кіно”! В програмі: історія дорослішання хлопчика у перші пово�

єнні роки (“Гімназійний випускний 1947” Януса Маєвського, 11.04), мас�

штабна інсценізація з вражаючою реконструкцією драматичних подій у

Ґдині 1970 року, що закінчилися брутальним розгоном маніфестантів відді�

лами внутрішніх військ і міліції, внаслідок яких загинули люди (“Чорний

четвер. Янек Вишневський загинув”, 12.04), післявоєнна історія кохання

колишнього солдата Армії Крайової та дружини загиблого німецького сол�

дата (“Роза” Войцеха Смажовського), пошуки енергійної молодої матері�

одиначки справжнього кохання (“Кі” Лелека Давида, 14.04), історія сімей�

ної трагедії, яка змінює життя головного героя (Erratum Марека Лехкого,

15.04). В картині “Заскок” Гжегожа Зглиньского (16.04) брати Альфред і

Єжи стають учасниками неприємного інциденту на залізниці, коли хуліга�

ни чіпляються до дівчини, і Єжи, який стає на її захист, викидають з потя�

га, а в центрі стрічкі “Чудове літо” Рішарда Брильського (17.04) — любов�

ний трикутник працівників похоронного бюро та дівчини з нелегким ха�

рактером, приправлений чорним гумором. Почесний гість фестивалю —

директор Студії документальних и художніх фільмів в Варшаві Влодзимеж

Нідерхаус.

Найкращими стрічками Австрії останніх років порадує шанувальників і

“Тиждень австрійського кіно” в кінотеатрі “Київ”. Зокрема покажуть кар�

тину Міхаеля Ханеке “Біла стрічка” (15.04, 19.00, 18.04 19.00), яка отрима�

ла Золоту пальмову гілку, Золотий глобус та номінувалася на Оскар. Події

стрічки розгортаються в північній Німеччині напередодні Першої світової

війни: серед дітей церковного хору трапляється загадковий нещасний випа�

док, що нагадує ритуал, і мешканці міста намагаються з’ясувати, хто за цим

стоїть. Хіт австрійського прокату “Незаплановане викрадення Ельфріди

Отт” (14.04, 19.00) розповідає про місцевого політика, який приховував

смерть бабусі, щоб отримувати її пенсію, доки не вирішив привітати її з 95�

річчям, винайнявши для цього акторку, яку викрадають. Авантюрна драма

“Фальшивомонетники” (12.04, 19.30, 16.04 19.00), нагороджена премією

“Оскар” як найкращий закордонний фільм, заснована на реальних подіях і

оповідає про берлінського короля фальшивомонетників. Історична драма

“Малер на кушетці” (13.04, 19.00) присвячена лікуванню відомого віден�

ського композитора Густава Малера у не менш легендарного лікаря Фрей�

да. І, нарешті, чорна комедія “Дихання” (15.04, 17.00), яка стала перемож�

цем минулорічної “Молодості”, оповідає історію юного правопорушника,

що після колонії влаштовується в бюро ритуальних послуг, і ця робота, по�

в’язана зі смертю, підказує юнаку шлях до нормального життя

Впродовж 10 днів "Золотий лотос" Чоя Джонґ Хва див ватиме иян та остей міста

Для омпозицій Адама
Всьол овсь о о хара терне
відношення різних еометричних
стр т р на площині

Відповіді на сканворд 

х р е щ а т и л о х
с о р е б а р н
е р и с т и а а н н а
р п а б а р а
ф л о р а е н д е м
і п о о н і т е с
н м о л я д н

і с т р і о н і т с

Під час "Тижня австрійсь о о іно" ияни побачать артин Міхаеля Хане е "Біла
стріч а", я а отримала Золот пальмов іл та Золотий лоб с

Дніпровсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача Римар О.М. (в л.
Райд жна, 37, в. 36, м. Київ) по цивільнії справі за позовом ПАТ "Бан Кредит Дніпро" до
Римар О.М. про стя нення забор ованості за редитним до овором.

С дове засідання відб деться 13.04.2012 ро о 9.15 в приміщенні Дніпровсь о о
районно о с д м. Києва за адресою: м. Киів, в л. Сер ієн а, 3, аб. № 7.

У разі неяв и в с дове засідання, справа, з ідно з вимо ами ЦПК У раїни, б де
роз лян та відс тність відповідача.

При п блі ації о олошення про ви ли до с д відповідач вважається повідомленим про
час і місце роз ляд справи.

С ддя Л.О. Антипова.

Дніпровсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача Киричен о О.Г.
(в л. Астрахансь а, 5, в. 76, м. Київ) по цивільній справі за позовом ПАТ КБ "ПриватБан "
до Киричен о О.Г. про стя нення забор ованості за редитним до овором.

С дове засідання відб деться 19.04.2012 ро о 9.30 в приміщенні Дніпровсь о о
районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Сер ієн а, 3, аб. № 7.

У разі неяв и в с дове засідання, справа, з ідно з вимо ами ЦПК У раїни, б де
роз лян та відс тність відповідача.

При п блі ації о олошення про ви ли до с д , відповідач вважається повідомленим про
час і місце роз ляд справи.

С ддя Л.О. Антипова

Київсь а місь а державна адміністрація

повідомляє, що, за рез льтатами он рс по зал ченню інвестора для
здійснення б дівництва ромадсь их б дівель і спор д з літньою
терасою, заїздами та остьовою стоян ою на в л. Полз нова, 1
Солом'янсь ом районі переможцем визначено ТОВ "Київ-Арт",
рез льтати затверджені розпорядженням Київсь ої місь ої державної
адміністрації від 26.03.2012 № 479.

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

Оголошення орендодавця — 
"Державне підприємство "Експериментальний завод медпрепаратів ІБОНХ НАН України"

про намір передати в оренду державне майно, щодо яких надійшли заяви

Заяви про оренду кожного із зазначених обєктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 15!А. 

Додаткова інформація за тел: 566!99!68.

У разі надходження двох і більше заяв на один об'єкт оренди буде оголошено конкурс на право оренди.

⌦ Посвідчення лі відатора на
ЧАЕС, ате орія 2, серія А,
№ 200188 на ім’я Гончар а
Оле сандра Михайловича
вважати недійсним.

⌦ Втрачений державний а т
на земельн ділян серія
KB № 139188 адреса: Київ,
в л. О. Бло а, 2/2, на ім'я
Ярощ а Анатолія Петро-
вича вважати недійсним.

№
п/п

Назва органу
управління

Балансоутримувач
(назва, юридична адреса,

телефон)

Дані про об'єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Найменування та місце2

знаходження об'єкта
оренди

Реєстровий
номер майна

Загальна
площа, кв. м

Вартість майна за
незалежною оцінкою,

грн

Максимально
можливий

строк оренди

Мета
використання

1
Національна

академія наук
України

ДП "ЕЗМП ІБОНХ ПАН
України" вул. Зрошувальна,

15!А, тел. 566!99!68

Частина приміщення
вул. Зрошувальна, 15!А

1122 72 190000,0 три роки виробництво

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
repro.kreschatic.kiev.ua

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць................................6 рн. 50 оп.

на 3 місяці ..........................19 рн. 50 оп.

на 6 місяців ........................39 рн. 00 оп.

на 12 місяців ......................78 рн. 00 оп.

на місяць..............................21 рн. 50 оп.

на 3 місяці ..........................64 рн. 50 оп.

на 6 місяців ......................129 рн. 00 оп.

на 12 місяців ....................258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

Передплатні ціни
на місяць..............................10 рн. 90 оп.

на 3 місяці ..........................32 рн. 70 оп.

на 6 місяців ........................65 рн. 40 оп.

на 12 місяців ....................130 рн. 80 оп.

на місяць..............................40 рн. 90 оп.

на 3 місяці ........................122 рн. 70 оп.

на 6 місяців ......................245 рн. 40 оп.

на 12 місяців ....................490 рн. 80 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї

ПЕРЕДПЛАТА НА 2012 РІК
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Спортивні новини

Теніс. Марина Заневська 
двічі перемогла на турнірі 
Міжнародної тенісної федерації
В Тессендерло (Бель ія) завершився т рнір серії Міжнародної теніс-

ної федерації (ITF). 18-річна раїн а Марина Заневсь а зробила пе-
реможний д бль, ви равши зма ання в одиночном розряді і в парі.
Марина Заневсь а, я а пробилася в основн сіт т рнір через валі-
фі ацію, вирішальном поєдин роз ромила 194-т ра ет світ
24-річн нім еню Тетян Мале з рах н ом 6:2, 6:2. А в парі з олланд-
ою Демі Сх рс наша тенісист а обі рала німець о-ліхтенштейнсь ий
д ет Тетяна Мале /Стефані Фо т з рах н ом 6:4, 6:3. На адаємо, що
призовий фонд т рнір становить $25 000

Регбі. Збірна України 
стала переможцем 
міжнародних змагань в Одесі
Жіноча збірна У раїни здоб ла впевнен перемо в міжнародном

товарись ом т рнірі, я ий відб вся в Одесі, повідомляє офіційний
сайт ФРУ. У зма аннях взяли часть чотири оманди — перший і др -
ий с лади збірної У раїни, збірна Гр зії і збірна Молдови. На р пово-
м етапі основний с лад У раїни здоб в три перемо и з трьох можли-
вих — над Гр зією (33:7), над Молдовою (38:0) і над др ою омандою
У раїни (33:7). Гр зія перемо ла двічі — У раїн -2 (22:0) і Молдов
(24:12). Др ий с лад У раїни, в свою чер , обі рав Молдов (24:12).
У матчі плей-офф за третє місце У раїна-2 вдр е обі рала Молдов —
31:0. У фінальній з стрічі У раїна впевнено пере рала р зино — 22:0.
У підс м овій таблиці зма ань на першом місці У раїна, на др ом
Гр зія, на третьом У раїна-2, на четвертом Молдова

Хокей. Визначився склад 
юніорської збірної для участі 
в чемпіонаті світу
Юніорсь а збірна У раїни днями поверн лася з останньо о навчаль-

но-трен вально о збор , що відб вcя Херсоні. Старший тренер
оманди Оле сандр Годиню оприлюднив основний с лад, до я о о
ввійшли 22 хо еїсти, я і зі рають на чемпіонаті світ (Д1, В) з 11 по 17
вітня 2012 ро в орсь ом місті Се ешфехервар. Отже, до У орщи-
ни поїд ть воротарі: Данило Єлісєєв (“Білий Барс”), Ед ард Захарчен-
о (“Нєфтєхімі ”, Росія), Михайло Шевч (“Динамо-СДЮСШОР”); за-
хисни и: Антон Ди ий (“Вінниць і Гайдама и”), Валентин Сірчен о
(“Со іл”), Данило С рипець (“Кристал”, Росія), Валентин К зьмен о
(“Білий Барс”), Дмитро І натен о (“Білий Барс”), Володимир Вариво-
да (СДЮСШОР “Крижин а”), Р слан Заб лонов (СДЮСШОР “Крижин-
а”); нападаючі: Ві тор Захаров (“Со іл”), Ма сим Мартиш о (“Хар ів-
сь і А ли”), Дмитро Чернишен о (“Вінниць і Гайдама и”), Юрій Пет-
ран овсь ий (“Шахтар”, Білор сь), Володимир Черда (“Форвард”, Ро-
сія), Оле Комарчев (“Білий Барс”), Владислав К цевич (“Ірбіс”, Росія),
Антон Бой ов (СДЮСШОР “Крижин а”), Кирило Бондарен о (“Тра -
тор”, Росія), Сер ій К зьми (“Білий Барс”), Оле Корж (“Білий Барс”),
Владислав Ма оревич (“Білий Барс”)

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У п’ятницю стали відомі імена
8 спортсменів, я і винес ть прапор
однієї зі збірних під час фінально о
матч УЄФА ЄВРО-2012. Компе-
тентне ж рі Все раїнсь о о дитячо-
о ф тбольно о т рнір “Ш іряний
м’яч — К бо Coca-Cola” відібрало
ращих юних ф тболістів з більш
ніж 70 часни ів.

На території спорткомплексу ім. В. Баннікова у

Києві відбулися змагання серед 70 кандидатів у

прапороносці 1998–2000 років народження, які за�

рекомендували себе на регіональних поєдинках

турніру “Шкіряний м’яч — Кубок Coca�Cola” се�

зону 2011/2012 рр. Щоб потрапити до числа обра�

них, юні футболісти спочатку демонстрували свої

технічні навички та змагалися на влучність вико�

нання ударів. Опісля у кожній з трьох вікових груп

шляхом жеребкування були сформовані по дві

команди, які провели двосторонні ігри. Це дозво�

лило журі оцінити технічні можливості претенден�

тів і переглянути їх у ігрових умовах. До складу суд�

дівської колегії ввійшли відомі спортивні журна�

лісти та телевізійні оглядачі Валентин Щербачов,

Андрій Ковальський, Микола Васильков, Олек�

сандр Денисов, Микола Моторний, Петро Мага та

відомий український футболіст Владислав Ващук.

Тож право стати прапороносцем фіналу УЄФА

ЄВРО�2012 отримали: Владислав Омельченко

(Кіровоград), Богдан Кокошко (Чернівці), Олек�

сандр Шульга (Закарпатська обл.), Владислав Сє�

їн (Донецька обл.), Аркадій Пєтухов (Київ), Ан�

дрій Луцький (Івано�Франківськ), Олександр Ре�

мезов (Чернігів) та Роман Савейко (Київська

обл.). “Сьогодні ми побачили чимало цікавих,

перспективних футболістів, які не займаються

професійно, однак демонструють непересічний

футбольний хист. Хлопчакам ще, звичайно, є ку�

ди рости і чому вчитися, проте характеру, азарту

та спортивної впертості їм не позичати”, — сказав

Владислав Ващук.

“Я дуже вдячний усім учасникам, які приїхали

на цей турнір. Хочу вас запевнити, що ви усі гід�

ні представляти нашу країну на полях, але перед

нами стояло певне завдання визначити найкра�

щих, і ми намагалися об’єктивно оцінити усіх”,

— повідомив Олександр Каденко, перший за�

ступник голови комітету масового футболу

ФФУ.

На прес�конференції були присутні усі обрані

футболісти, їхні батьки та тренери. “Я просто

щасливий. Тепер я зможу побачити найкращих

футболістів Європи на власні очі, а не по телеба�

ченню”, — говорить Олександр Шульга, один з 

8 щасливчиків.

Приємним сюрпризом від партнера турніру,

компанії “Кока�Кола Україна”, було надання

можливості стати прапороносцями на інших

матчах УЄФА ЄВРО�2012 ще 32 хлопчикам. От�

же, окрім 8 учасників фінального матчу, кращі з

кращих на турнірі “Шкіряного м’яча — Кубка

Coca�Cola” будуть виносити прапори національ�

них збірних ще на 4 іграх європейської футболь�

ної першості

Температура +4°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 77 %

Температура +10°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 51 %

Температура +4°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 72 %

Прогноз погоди на 11 квітня 2012 року

ОВНИ, не вірте поч том , а проп с айте отриман інфор-
мацію різь подвійний фільтр професіоналізм та розс дливо-
сті. Лише та ви з мієте відо ремити серйозні пропозиції від
порожньо о базі ання, достовірні відомості — від пліто і ч -
то .
У ТЕЛЬЦІВ день психоло ічної трансформації — щось не атив-

не відімре, звільнивши місце в д ші світлим поч ттям. Вам та ож
не завадить додат ова обережність в спіл ванні з випад овими
поп тни ами, е спедиторами, представни ами інших міст і раїн,
працівни ами подат ових інстанцій.
БЛИЗНЯТА, дбайте про шлюбне щастя, ваш партнер має три-

мати першість в союзі, том віддайте йом ермо правління, нехай
верховодить. Проте найбільш небезпе представляє бра від-
вертості. Адже оточення здатне мовчати про свої недолі и, при-
ховати нечесні наміри стосовно вас.
РАКИ, самоствердження в ампл а професіонала є небесним

завданням, а бажання зійти на ар’єрний олімп — пот жним сти-
м лом до дій. Особливо оли реаліз ються творчі таланти, за ла-
дені природою. Одна не заб вайте про домашні проблеми, де
про р ч ються армічні сюжети.
ЛЕВИ, я що ви о рилені, омпле си не ноблять, відч ваєте

себе сильною самодостатньою особистістю, для я ої моральні
принципи є святими, значить дов ола п блі а висо о о д хов-
но о рівня, я а не дозволить витати в оманливих хмарах абст-
ра ції. Втім, через підст пні обставини дня доведеться змири-
тися з відс тністю щирості та чесності в людях, я им зви ли до-
віряти.
ДІВИ, матеріальний стан і реа ція на роші безпосередньо

впливають на реалізацію вашої життєвої мети (до 19 вітня). Я що
ви здатні вист пити бла одійни ом заради спіх партнерсь ої
співпраці, і при цьом мер антильні інтереси вас не отр юють, зна-
чить, все ч дово! Проблеми домочадців нама айтеся виріш вати в
перш чер . Сьо одні ретельно прод м йте всі ар менти в діало-
зі або с перечці, ос іль и б дь-я е ваше слово може тл мачитися
співбесідни ом невірно.
ТЕРЕЗИ, я що існ є онфронтація, с вайте її омпромісом ін-

тересів. Тема шлюбних взаємин, ділової співпраці є для вас найа -
т альнішою (до 19 вітня), заряджає енер ією, проб дж є творч
сна . Але для прод тивно о рез льтат ви маєте стати ще й
справжнім д ховним др ом бла овірним, адже др жба є вищою
іпостассю любові.
СКОРПІОНИ, я що сл жите іншим, не плаз йте, смиренно з

поч ттям власної ідності та задоволенням робіть добро, але
за це має б ти неодмінна плата від людей. Реалізація життє-
вої мети потреб є е вівалентної віддачі з бо тих, ом допо-
ма аєте, а на роботі відповідно о посадово о стат с та зар-
платні. Іна ше б ти не може, вима айте відповідної плати за
свою працю, бо виснажитесь і захворієте! І не люньте на а-
чо шахраїв, що обіцяють вам неч ваний приб то при мінім -
мі витрат.
СТРІЛЬЦІ, я що ви, завдя и на опиченом досвід , маєте влас-

н філософію б ття, здатні пояснити за ономірність різноманітних
подій, значить можете по рати на сцені життя в свою насолод .
Режис йте сит ації на свій лад, зма айтеся, саме в азартні момен-
ти он ренції ваша с тність наповнюється пот жною осмічною
енер ією, харизма б яє!
КОЗОРОГИ, день армічний, займіться інвентаризацією мин -

ло о, наведіть порядо в д ші, переосмисліть доп щені за попе-
редній місяць помил и, оцінивши всі плюси та мін си реальності.
Ввечері вас осяють “ори інальні” навіжені ідеї, в лючивши пот ж-
ний стим л до термінових дій, що нес ть... р йнацію, особливо
стосовно проблем житла, сім’ї, домашніх модернізацій.
ВОДОЛІЇ, я що в олі нових знайомих не знайшлося ідних

партнерів для співпраці, це не ативний симптом, що свідчить про
розбазарювання доро оцінної енер ії на вітер. Ваше життєве с д-
но р хається лобально наміченим рсом. Треба ріпити зв’яз и
з людьми, я і щиро розділяють ваші інтереси, і порвати взаємини
з тими, хто випад ово став членом вашої оманди.
РИБИ, я що ви задоволені роботою, сл жбові обов’яз и в ра-

дість, професійна я ість на висо ом рівні, роботодавці задоволе-
ні (засл жено платять), значить самооцін а вас об’є тивна, що
дає право витрачати зароблене на свій сма ; тр сіть аманцем та
задовольняйте свої примхи. А на ч же не зазіхайте, розпоряджати-
ся можна лише власно заробленим

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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ранок день вечір

У столичному дербі "Київ" 
переміг "Будівельник"
У Суперлізі України відбулося одне з найпринциповіших 
протистоянь сезону

Заключне протистояння цього се�

зону між “Києвом” та “Будівельни�

ком” стало не менш інтригуючим,

ніж попередні. Незважаючи на від�

сутність у складі “гладіаторів” двох

лідерів — Джека МакКлінтона та За�

ка Морлі, підопічні Звєздана Мітро�

вича дали справжній бій номіналь�

ним господарям майданчика. Гру

активніше розпочали гравці “Ки�

єва”, і після двох атак рахунок став

7:0. Однак “будівельники” зуміли зі�

братися і швидко наздогнали

суперника. Загалом перша чверть

проходила за рівної боротьби і жод�

ній із команд не вдавалося здобути

значну перевагу, тому рахунок 18:17

на користь “Києва” повністю відоб�

ражав перебіг подій на майданчику.

У другій десятихвилинці ініціативу

перехопили гравці “Будівельника”.

Особливо активним у складі “гладі�

аторів” був Луїс Флорес. Саме за�

вдяки результативним кидкам домі�

ніканського захисника гості зуміли

здійснити ривок 10:0, і наставнику

“вовків” Віталію Чернію не залиша�

лось нічого, як взяти тайм�аут. Хоча

короткі настанови тренера аж ніяк

не вплинули на перебіг подій на

паркеті, на велику перерву команди

пішли за рахунку 43:35 на користь

“Будівельника”.

У третій чверті Звєздан Мітрович

почав випускати на майданчик мо�

лодих баскетболістів. Помітно бу�

ло, що “гладіаторам” не вистачає

злагодженості в грі, чим і скориста�

лися суперники. Точні кидки з

триочкової зони Владислава Подо�

ляна та Вернона Гудриджа дозволи�

ли “вовкам” перед останньою чвер�

тю зрівняти рахунок 55:55. Відчув�

ши свою перевагу, гравці “Києва”

дуже потужно розпочали заключну

десятихвилинку. Завдяки високій

реалізації дальніх кидків вони зумі�

ли відірватися від суперника на 9

очок. Натомість у “будівельників”

відверто не пішла гра, і до кінця

матчу їхнє відставання зросло до 15

очок. Таким чином у третьому в ни�

нішньому сезоні столичному дербі

перемогу здобув “Київ”. До речі,

через цю поразку “Будівельник”

втратив одноосібне лідерство у Су�

перлізі і його наздогнав “Донецьк”.

Але вже завтра ці клуби в очному

поєдинку виявлять переможця ре�

гулярного чемпіонату. Головний

тренер “Будівельника” Звєздан

Мітрович прокоментував поразку в

матчі: “Це наша сімнадцята гра за

38 днів. Не було сил, особливо в

останній чверті, коли “Київ” почав

використовувати жорсткий захист.

До того ж, у нас дуже поганий від�

соток дальніх влучань, точніше, ну�

льовий — 0 з 13. Нам не вистачило

лідерів, щоб не програти в останній

чверті. Але відверто можу сказати: я

максимально зосереджений на по�

єдинку з “Донецьком”. Це той ви�

падок, коли одна гра вирішує долю

сезону

1103 — битві на річці С тень
р сь і др жини роз ромили поло-
вець е війсь о ( битві за ин ло
до 20 половець их ханів)
1867 — Росія продала США

Аляс та Але тсь і острови
1891 — аз Оле сандра III про

за лад Вели о о сибірсь о о
шлях (Транссиб)
1915 — на е рани США вийшов

фільм за частю Чарлі Чапліна “Во-
лоцю а”, де вперше з’явився пер-
сонаж, що став “візит ою” Чапліна
1968 — народився Сер ій

Л ’янен о, російсь ий пись-
менни -фантаст ("Нічний до-
зор", "Денний дозор")
2008 — вперше за історію не-

залежної У раїни б ло визначено
100 вели их раїнців. Відб лося
це з 21.35 в прямом ефірі теле-
анал “Інтер”, переможцем став
Ярослав М дрий

Відповіді на с анворд на 7-й стор.

Цей день в історії 11 квітняС К А Н В О Р Д
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Визначилися перші учасники фіналу
Євро�2012
Kращі гравці турніру "Шкіряний м’яч — Кубок Coca#Cola" 
стали прапороносцями футбольного Єврофоруму

Олександр ПИРЛИКИРЛИК
“Хрещатик”

У понеділо в рам ах
38 т р бас етбольної С -
перлі и У раїни відб лися
дві за лючні ри. В Києві
з стрілися два столичні
л би — “Київ” та “Б ді-
вельни ”. За рах но ви-
со ої реалізації дальніх
ид ів перемо здоб ли
“вов и” — 80:65. У іншо-
м матчі “ДніпроАЗОТ”,
пост паючись протя ом
сієї ри БК “Одеса”, з -
мів не лише зрівняти ра-
х но , а й відсвят вати
спіх 111:103.

В останньом цьом сезоні столичном дербі "Київ" перемі "Б дівельни " з рах н ом 80:65
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