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Велика толока 
у Чистий четвер
Разом з головою КМДА Олександром Поповим прибрати місто вийшли 
тисячі киян, зірки естради та спорту

Голова КМДА Олександр Попов осо�

бисто взяв участь у прибиранні та виса�

дженні дерев в кількох місцях, де прохо�

дила акція. Найперше очільник міськад�

міністрації висадив липи та каштани в

Ландшафтному парку, що в Солом’ян�

ському районі. У прибиранні на цій ді�

лянці взяли участь понад 1 тис. 500 людей,

всього ж у районі на міську толоку ви�

йшли понад 14 тисяч киян.

Як зауважив Олександр Павлович, за�

гальноміська толока — це завершення

першого етапу прибирання міста після

зими. “Ми запланували до Великодня

прибрати місто, провести роботи з виве�

зення сміття, висадки зелених насаджень

та зробити комплексний благоустрій те�

риторій. Мені приємно, що саме у Чистий

четвер ми завершуємо наводити лад у міс�

ті, — наголосив Олександр Попов. — Але

це тільки початок. Ще ми запланували

здійснити реконструкцію парків та скве�

рів, відремонтувати й запустити фонта�

ни”.

Голова КМДА переконаний, що подіб�

ні акції є виховними, адже якщо людина

бере участь в облагородженні міста, под�

вір’я свого будинку, то ніколи тут не смі�

титиме. Такої ж думки дотримується й

начальник ГУ контролю за благоустроєм

Сергій Садовой. “Приємно, що люди са�

мі виходять прибирати своє місто. І якщо

вони тут прибрали, то рука вже не підні�

меться кинути папірець”, — зауважив

Сергій Миколайович.

Разом з Олександром Поповим у цьому

парку працювали й Володимир Данилець

та Володимир Мойсеєнко (дует “Кроли�

ки”), а також співачка Катерина Бужин�

ська. “Ми з задоволенням приєдналися

до прибирання та висадки дерев. Й я осо�

бисто приємно здивований, що багато

молоді взяли участь у передсвятковому

прибиранні й вийшли, щоб зробити свій

внесок у розвиток нашого міста”, — ска�

зав Володимир Данилець.

Студент Тоху Бєкір зазначає, що такі

акції дуже потрібні в місті:”Я разом зі сво�

їми друзями прийшли сюди, щоб допо�

могти зробити наше місто чистим, осо�

бливо це актуально напередодні футболь�

ного чемпіонату, щоб ми могли пишатися

красою і величчю нашого Києва”.

Також Олександр Попов долучився до

толоки у Дніпровському районі, яка від�

бувалася у парку вздовж вул. Андрія Ма�

лишка. Голова КМДА разом з громад�

ськістю, представниками комунальних

ЗМІ та членами гурту “С. К. А. Й” очис�

тили зелену зону від бруду, який після се�

бе залишили будівельники. Нагадаємо,

на місці теперішнього парку нещодавно

забудовники планували звести торго�

вельний центр, проте киянам, за під�

тримки міської влади, вдалося відстояти

цю територію.

“У Чистий четвер сам Бог велів викину�

ти з дому все непотрібне. Київ — це наш

спільний дім. Тому дуже знаково, що сьо�

годні, разом з киянами, ми вичищаємо за�

лишки будівельного майданчика, аби на

вулиці Малишка розквітнув парк”,— від�

значив Олександр Попов.

Долучилася до загальноміської толоки

й заступник Київського міського голо�

ви — секретар Київради Галина Герега.

Вона разом із Світланою та Віталієм Біло�

ножками працювали у парку Кіото.

До слова, голова КМДА Олександр

Попов висловив сподівання, що приби�

рання міста всією громадою стане тради�

ційним. Адже за українською традицією

велику роботу люди намагалися робити

разом. Й відновивши цю традицію, ми

повернемо Києву звання найзеленішого

міста в Європі

Людмила ДЕНИСЮК: 
"Утвердження нових, 
більш чесних правил гри на ринку
будівництва — невідворотний
процес" 
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У Києві відзначили День авіації 
та космонавтики 
Передові фахівці ал зі висадили березов алею
та поспіл валися зі ст дентами
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У номері

Новини

Президент ветував поширення 
субсидій на внески 
учасників ОСББ
Президент Ві тор Ян ович застос вав право

вето до За он “Про внесення змін до дея их за-
онодавчих а тів щодо об’єднань співвласни ів
ба ато вартирно о б дин ”, я им с бсидії на
оплат ЖКП поширюються на внес и та платежі
часни ів ОСББ, с азано в повідомленні прес-
сл жби Президента. У свою чер 12 вітня на
брифін перший заст пни лави Адміністрації
Ірина А імова повідомила, що Ян ович дор чив
Кабмін доопрацювати ветований за он до 15
червня.
“За дор ченням Президента, Кабмін до 15

червня повинен ці питання доопрацювати і пред-
ставити цей за он знов на роз ляд, де всі пи-
тання, пов’язані із правом власності та захистом
прав ромадян, б д ть ре льовані”,— с азала
вона. Та ож А імова зазначила, що Президент
особлив ва зверн в на необхідність подаль-
шо о широ о о ромадсь о о об оворення до-
опрацьовано о за он . Воно б де проводитися
до 15 липня, а до 15 серпня за он має б ти пе-
реданий для роз ляд Верховною Радою. Серед
основних за важень Президента до за он —
необхідність більш чіт о о визначення прав
власності, ре лювання питань створення та
хвалення рішення щодо діяльності ОСББ. Та-
ож, на д м Ві тора Ян овича, необхідно
зверн ти ва і на питання розроб и механізм
нарах вання с бсидій, повідомляють У раїнсь і
новини

Кабмін затвердив нові правила 
надання і отримання 
телекомунікаційних послуг
На засіданні ряд прийнято Постанов “Про

затвердження Правил надання і отримання теле-
ом ні аційних посл ” і с асовано постанов
Кабмін від 9 серпня 2005 р. № 720, я ою визна-
чалися попередні Правила надання і отримання
теле ом ні аційних посл . Про це повідомили
прес-сл жбі Національної омісії, що здійснює
державне ре лювання сфері зв’яз та інфор-
матизації (НКРЗІ). Нова реда ція Правил б ла
розроблена для ви онання заходів Державної
про рами е ономічно о і соціально о розвит
У раїни, спрямованих на розвито інформаційно-
о с спільства. Мета розроб и до мента — при-
ведення діючої нормативно-правової бази сфе-
рі теле ом ні ацій відповідність із за онодав-
чими змінами і с часним рівнем розвит інфор-
маційно-теле ом ні аційних техноло ій в У ра-
їні

Україна буде експортувати 
електроенергію 
до Литви
У раїна отова е спорт вати еле троенер ію до

Литви, після проведення онс льтацій із Білор с-
сю. Про це заявив прем’єр-міністр У раїни Ми о-
ла Азаров на спільній прес- онференції з прем’-
єр-міністром Литовсь ої Респ блі и Андюсом К -
білюсом. “Ми об оворювали з прем’єр-міністром
Литви це питання, але між У раїною та Литвою
розташована Білор сь. Прем’єр-міністр Литви
поставив перед нами певні питання, і ми ці пи-
тання об оворимо з нашими білор сь ими парт-
нерами”, — зазначив Ми ола Азаров. На адаємо,
У раїна за січень-лютий 2012 р. збільшила е с-
порт еле троенер ії на 46% — до 1,03 млрд Вт.
од
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Статистика запитів у міській бізнес�довідці 123 де�

монструє підвищену активність аудиторії всіх релігій,

чиї храми є у столиці. Найчастіше запитують Свято�Ус�

пенську Києво�Печерську лавру, Центральну синагогу

та Свято�Покровську Голосіївську пустинь. Віруючих

цікавить час проведення богослужінь та можливий про�

їзд до храмів (особистим та громадським транспортом).

“Вдвічі проти звичайного рівня зростають запити, що

стосуються цвинтарів (як доїхати, розклад поминальних

днів). На 24% підвищується попит на продуктові ринки,

запити щодо магазинів та супермаркетів — на 5 відсот�

ків”,— повідомили “Хрещатику” в інформаційному

холдингу “Міськдовідка”..

Крім того, в період Великодніх свят дозвілля змі�

щується в бік активних видів відпочинку на свіжому

повітрі. У “Міськдовідці” зазначають, що “ресторан�

ні” запити демонструють зниження на 12 %. Цікаво,

що це не стосується закладів японської кухні, попит

на яку напередодні цьогорічного Великодня трохи

зріс.

Запити по спортивних центрах в період свята Пасхи

знижуються на 21 %, по кінотеатрах — на 32 %. Натомість

стають популярними інші напрямки дозвілля: бази та та�

бори відпочинку — 76,5 %, пляжі — 63 %, кінно�спортив�

ні клуби — 39 %, прокат яхт — 30 %, парки і зони відпо�

чинку — 23 %, зоопарк — 22 %, санаторії — 21 %.

Багато киян використовують Великодні свята для по�

їздок, в тому числі й за кордон. Зокрема кількість дові�

док по авіаперельотах зросла на 14 %. Однак більшість

туристів подорожують в період Пасхи Україною: попит

стосовно автобусних перевезень зріс на 34,4 %, заліз�

ничних — на 29 %.

Найзатребуваніші внутрішні напрямки — Одеса,

Львів, Донецьк, Дніпропетровськ, Крим. Серед зару�

біжних напрямків в період Пасхи цього року лідирують

Туреччина, Ізраїль, Греція, Італія, Португалія

Оле сандр Попов разом з поп лярним народі д етом "Кроли и" – Володимиром Данильцем і Володимиром Мойсеєн о та співач ою Катериною Б жинсь ою висадж вав дерева
ландшафтном пар на Солом’янці

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Напередодні свята Пасхи до 10% запитів
иян припадає на вели одню темати .
Про це повідомляють в інформаційном
холдин “Місь довід а”. Найчастіше за-
пити стос ються бо осл жінь столичних
храмах — людей ці авить час дійства і
оптимально зр чний маршр т проїзд .

На Пасху кияни підуть до храмів, будуть відпочивати на природі 
та подорожувати

Оксана ЛИСИНЮК
“Хрещатик”

Учора столиці пройшла масштабна толо а. За ініціативи о-
лови КМДА Оле сандра Попова, ом нальні сл жби, працівни и
державних та приватних станов, ст дентство та просто небай-
д жі ияни разом з зір ами спорт та естради Чистий четвер
вийшли на в лиці, аби прибрати місто напередодні Вели одня,
зробити йо о чистішим та зеленішим. До а ції дол чилися ти-
сячі иян. У рам ах масово о прибирання зібрали та вивезли
сміття, об опали л мби та азони, висадили дерева та щі,
пофарб вали лави, дитячі та спортивні майданчи и.
Передсвят ова толо а охопила понад 2 тис. ло ацій.

Ф
о

то
 Б

о
р

и
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А



2

МІСТО
Хрещатик 13 квітня 2012 року

Привітання

Доро і ияни
та ості столиці!

Прийміть найщиріші вітання з на оди
велично о та радісно о православно о
свята — світло о Вос ресіння Христово-
о!
Свято Вели одня для ба атьох з нас є

символом перемо и добра над злом. У
цей день наші д ші сповнюються радіс-
тю, ми свят ємо почато ново о життя,
торжество віри над смертю.
Щоро Пасхальна подія несе любов

та світло наші домів и, щирість та доб-
ро взаємини, а Господня лас а зі ріває наші серця й спон ає ож-
но о із нас на чисті помисли. Цей всеперема аючий д х надії й радості
дає нам сил й енер ію, твердж є вірність християнсь им традиціям.
Я щиро зич вам міцно о здоров’я, мир , добра, здійснення мрій,

достат та бла опол ччя!
Нехай Божа милість та бла ословення, взаємопова а й зла ода до-

помож ть нам перебороти всі тр днощі, а щира любов до У раїни й
рідно о Києва надихає нас на добрі праведні справи!

Христос Вос рес!

З повагою голова Київської міської 
державної адміністрації 

Олександр ПОПОВ

Шановні ияни
та ості столиці!

Щиро вітаю вас із Вели однем!
Нехай світле Христове Вос ресіння

наповнить ваші серця вірою, надією та
любов’ю, а оселю — зла одою, радістю
і щастям!
Доброб т вам та Божо о бла осло-

вення на всі ваші добрі починання!

Христос Вос рес!

Київський міський голова 
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

Доро і ияни!

Від щиро о серця вітаю вас з вели им
святом — Вос ресінням Христовим!
Вели день — найбільше та най люб-

леніше свято для мільйонів раїнців.
Цьо о дня ми заб ваємо про всі не а-
разди та т рботи і звертаємося до Бо а
з одна овими словами — з подя ою за
бла ословення, з надіями на раще май-
б тнє, з молитвами про здоров’я та
доброб т наших близь их.
Ми щиро зичимо оточ ючим мир і

добра та віримо, що всі наші побажання
обов’яз ово втіляться в життя.
Я д же хоч , щоб сі най ращі слова, я і ви поч єте цими днями,

справдилися. Щоб ваших родинах пан вали мир та спо ій, щоб Гос-
подь захищав вас та підтрим вав всіх добрих починаннях.
Нехай Вели день надихає вас на добрі справи, а свят ові традиції

дар ють ч довий настрій. Розпис йте писан и, печіть пас и, при ра-
шайте оселю вербою та з стрічайте весн ваших домів ах та ва-
ших д шах.
Бажаю вам арно о свята, добро о настрою та Божо о бла ословення!

Христос Вос рес!

З повагою заступник Київського 
міського голови — секретар Київради 

Галина ГЕРЕГА
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За два роки проблему безпритульних
тварин у столиці буде вирішено
У міській ветлікарні запрацювало нове відділення, 
де щоденно будуть стерилізувати до 40 собак
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Місь а влада а тивно працює над
зменшенням чисельності безпри-
т льних тварин Києві манними
методами. Днями на базі КП “Київ-
сь а місь а лі арня ветеринарної
медицини”, що на в л. Еле тротех-
нічній, 5-А, запрацювало відділення
післяопераційної перетрим и тварин.
Нове приміщення дасть можливість
збільшити іль ість стерилізацій, і за
два ро и плідної роботи профільних
сл жб сі безприт льні тварини
столиці б д ть простерилізовані.

Нині у цьому закладі щодня роблять від 20 до 30

стерилізацій. Та, як зазначають ветеринари, місця

для перетримки тварин не вистачало. Нове відді�

лення вирішить усі їх проблеми й кількість опера�

цій, які тут можна буде виконати, збільшиться до

40. Як зазначає директор КП “Київська міська лі�

карня ветеринарної медицини” Ірина Макарина, у

новому стаціонарі площею 90 кв. м є операційна

кімната, вісім вольєрів для перетримки тварин (ко�

жен розрахований в середньому на п’ять собак).

Приміщення відповідає усім існуючим нормам. Тут

навіть підлога з підігрівом, тож взимку тваринам бу�

де тепло.

До слова, проект створення цього відділення бу�

ло реалізовано за кошти Європейської громадської

організації із захисту тварин та природи ETN за під�

тримки КМДА. “Відкриття цього відділення є чер�

говим кроком столичної влади щодо вдосконален�

ня принципів гуманного поводження з тваринами.

У програмі по регулюванню чисельності безпри�

тульних тварин, яку депутати нещодавно прийняли

на сесії Київради, передбачено низку заходів для

збільшення пунктів стерилізації, залучення до ро�

боти німецьких та австрійських фахівців, а також

побудову комунального притулку”,— зазначив під

час відкриття відділення перший заступник голови

КМДА Олександр Мазурчак.

Нагадаємо, 5 квітня цього року депутати Київра�

ди затвердили “Програму контролю за утриманням

домашніх тварин та регулювання чисельності без�

притульних тварин гуманними методами на

2012–2016 роки”. Документом передбачено ство�

рення у місті значної кількості пунктів стерилізації,

у тому числі пересувних лабораторій. Заплановане

залучення іноземних фахівців, масштабна робота з

громадськістю. До того ж, на стадії будівництва пе�

ребуває притулок, який зможе частково працювати

у період проведення чемпіонату Євро�2012 й розра�

хований на 1 тис. 500 собак.

Директор Європейської організації захисту тва�

рин та природи ETN Дітер Ернст наголосив, що ду�

же добре, що уже є проект нового притулку. “Важ�

ливо, аби хворі собаки й ті, які уже за віком не мо�

жуть жити на вулиці, знайшли свій куточок в при�

тулку”, — сказав пан Ернст.

Принцеса Майя фон Гогенцоллерн, яка теж взяла

участь у відкритті, наголосила, що заклад має усі не�

обхідні умови для нормального життя тварин. До то�

го ж, принцеса запропонувала міській владі продов�

жити співпрацю щодо популяризації ідей необхід�

ності гуманного ставлення до безпритульних тва�

рин. Як приклад для усіх киян, принцеса Майя за�

кінчує оформляти усі необхідні документи й бере на

виховання безпритульного київського дворняжку,

якого вподобала ще восени, коли приїздила до міс�

та. Зараз у Майї 11 собак, три коти та два хом’ячки.

Зазначимо, з кожним роком кількість просте�

рилізованих тварин у столиці збільшується. Так,

у 2010 році було простерилізовано 2 тис. собак, у

2011 – 4 тис., а за три місяці поточного року —

вже 2,5 тис. собак

У Києві відзначили День авіації 
та космонавтики
Передові фахівці галузі висадили березову алею 
та поспілкувалися зі студентами
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Учора в Національном авіаційном
ніверситеті відб лися рочистості з
на оди Всесвітньо о дня авіації і
осмонавти и. З професійним свя-
том ви ладачів та ст дентів привіта-
ло ерівництво міста та район , а
та ож Герої У раїни — перший ос-
монавт незалежної У раїни Леонід
Каденю та льотчи -випроб вач
Оле сандр Гал нен о.

Урочистості відбулися в Національному авіа�

ційному університеті. Адже понад шістдесят років

навчальний заклад готує спеціалістів для авіації,

які проводять низку наукових досліджень в на�

прямках технології, конструювання та ремонту

авіаційної техніки. А також фахівців для керуван�

ня польотом малими безпілотними літальними

апаратами. Протягом багатьох років у стінах уні�

верситету успішно проводяться роботи з дистан�

ційного отримання інформації про внутрішню

структуру хмар, опадів та виявлення небезпечних

для авіації метеорологічних явищ.

Запевнив у підтримці освіти і студентства міс�

та, зокрема авіаційного університету, заступник

голови КМДА Леонід Новохатько. Він також на�

голосив на тому, що українцям варто пам’ятати

про свої здобутки і виховувати патріотизм у мо�

лодшого покоління. “Всі пам’ятають наш літак

“Мрія”, який демонстрували у США. І кожен

другий американець думав, що “Мрію” виробила

американська компанія, а не українська. Тоді

українські льотчики вивісили карту на борту для

пасажирів, на якій обвели контури України і Ки�

єва. Тож наша задача — виховувати підростаюче

покоління з таким патріотизмом, щоб ми раділи

кожному своєму здобутку, зокрема в авіації і кос�

монавтиці”,— підкреслив Леонід Михайлович.

Із зацікавленістю слухали студенти Героя

України — першого космонавта незалежної

України Леоніда Каденюка. Він поділився сво�

їми відчуттями, які виникли у вакуумному прос�

торі в перші години перебування у космосі. Лео�

нід Костянтинович наголосив на нероздільності

двох основоположних галузей — авіації і космо�

навтики. “Авіація є колискою космонавтики.

Разом вони є локомотивом еволюційного проце�

су на планеті Земля”, — зауважив пан Каденюк.

Поважні гості університету висадили березову

алею на території навчального закладу. А студен�

там голова Комітету Верховної Ради з питань на�

уки та освіти Максим Луцький подарував м’ячі

та відеокамеру

У Великодню ніч громадський 
транспорт працюватиме довше
У неділю 15 квітня автобуси, тролейбуси, метро розпочнуть роботу
на годину раніше

Зміни в русі громадського транс�

порту на Великдень торкнуться на�

ступних маршрутів громадського

транспорту:

тролейбусні маршрути №№ 1, 3,

5, 8, 11, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 30, 37,

38, 40, 41, 43к, 45, 46;

трамвайні маршрути №№ 1, 8, 12,

14, 16, 18, 22, 28, 29, 33;

автобусні маршрути №№ 21, 45,

55, 62, 99.

Також відбудуться зміни в русі ав�

тобусів, які працюють в режимі мар�

шрутного таксі. Зокрема, це марш�

рути №№ 150, 155, 157, 159, 166,

179, 181, 182, 183, 208, 209, 211, 212,

220, 225, 239, 246, 249, 433, 453, 457,

474, 501, 506, 515, 532, 537, 548, 550,

556, 562, 574, 597.

Роботу фунікулера у ніч з 14 на 15

квітня буде організовано до 02.00

год. 15 квітня та розпочато з 5.00 год.

15 квітня.

Також на тролейбусних маршру�

тах №№ 1, 12, 42, 43к буде впрова�

джено додаткову зупинку в режимі

роботи “На вимогу” біля Храму Всіх

Святих в районі шляхопроводу по

проспекту Дружби Народів біля АЗС

у напрямку станції метро “Либід�

ська”, яка діятиме з 14 до 16 квітня,

а також у нічний час з 14 на 15 квіт�

ня.

Крім того, 14 та 15 квітня тимча�

сово буде перенесено зупинку тро�

лейбусів маршрутів №№ 5, 8 “Вул.

Франка” у напрямку площі Перемо�

ги на 50 м вперед.

Тимчасово 14 та 15 квітня на пері�

од перекриття руху автотранспорту

непарною стороною вул. Бальзака в

районі Свято�Троїцького храму рух

автобусів маршруту № 73 в напрям�

ку станції метро “Оболонь” буде ор�

ганізовано трасою: вул. Радунська

(від вул. Милославської) — вул. Гра�

динська — вул. Бальзака (парна сто�

рона) — вул. Каштанова — просп.

Маяковського — просп. Генерала

Ватутіна, а далі за звичайним мар�

шрутом.

Після завершення церковних бо�

гослужінь 15 квітня з 5.00 до 10.00

буде збільшено кількість рухомого

складу на маршрутах наземного гро�

мадського транспорту, які проляга�

ють біля місць їх проведення відпо�

відно до пасажиропотоку

З ожним ро ом іль ість простерилізованих тварин столиці збільш ється
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З кожним роком кількість
простерилізованих тварин у столиці
збільшується. Так, у 2010 році було

простерилізовано 2 тис. собак, у
2011 – 4 тис., а за три місяці

поточного року – вже 2,5 тис. собак

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

Для забезпечення належних пасажирсь их перевезень
меш анців та остей столиці під час свят вання Вели-
одня, відповідно до розпорядження КМДА, ніч з 14
на 15 вітня робот наземно о ромадсь о о транспорт
я звичайно о режим р х , та і режим маршр тно о
та сі, я і проходять біля станцій метрополітен , б де
продовжено на 1 один . Та ож б де забезпечено паса-
жирсь і перевезення наземним транспортом після про-
ходження останніх поїздів метрополітен . 15 вітня
транспорт розпочне робот на 1 один раніше.

Столична влада запрошує 
киян та гостей столиці 
відсвяткувати Великдень на Хрещатику
Київсь а місь а влада запрош є иян та остей столиці відсвят ва-

ти Вели день на Хрещати . Ор анізатором свят вання центрі міс-
та з на оди світло о Христово о Вос ресіння вист пить Управління
справах національностей та релі ій.
Та , 15 вітня о 13.00 на майданчи перед б дівлею КМДА, що на

в л. Хрещати , 36, з на оди свят вання Вели одня иян з стрічатиме
війсь овий д ховий ор естр. Колорит свята забезпеч ватиме ан-
самбль “Арс-Нова” своїми “Вели одніми дзвонами”.
Крім то о, під час заход відб деться презентація диво-писан и роз-

міром 4 метри заввиш и, я розпис вали иївсь і х дожни и разом з
відомою писан ар ою О саною Біло с. Це одна з тих величезних пи-
сано , що з 15 березня рам ах Все раїнсь о о фестивалю писано
подорож ють У раїною та розпис ються місцевими х дожни ами.
Та ож відвід вачів приємно вразить свят ова і рова вистава за мо-

тивами історичних часів Київсь ої Р сі, в я ій візьм ть часть а тори
иївсь их театрів і творча молодь.
На завершення рт “Козаць і забави” представить свою Вели одню

про рам , до я ої ввійшли люблені раїнсь і народні пісні

У Києві відбудуться 
передвеликодні ярмарки
Я повідомили “Хрещати ” в ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово о об-

сл ов вання населення КМДА, 12, 13 та 14 вітня столиці відб д ться
ярмар и.
Зо рема 13 вітня (п’ятниця) в Голосіївсь ом районі на просп. 40-річ-

чя Жовтня, 116; в Деснянсь ом — на в л. О. Саб рова (в межах в л. Оно-
ре де Бальза а та просп. В. Мая овсь о о); в Дніпровсь ом — на в л.
Алма-Атинсь ій, 109; в Печерсь ом — на в л. Л. Первомайсь о о; в По-
дільсь ом — на просп. Правди, 5—11; в Святошинсь ом — на в л. Під-
лісній; в Солом’янсь ом — на в л. Стадіонній; в Шевчен івсь ом — на
в л. Воровсь о о, 2—4, в л. Ризь ій,1, в л. Я іра, 19, в л. В. Пі а, 18, ро-
зі в л. Щ сєва та Тираспольсь ої;
14 вітня (с бота) ярмар ватим ть в Дарниць ом районі на просп.

П. Гри орен а, 32-д; Деснянсь ом — на розі просп. В. Мая овсь о о
та в л. М. Цвєтаєвої; Дніпровсь ом — на в л. А. Малиш а, 5—15; в
Оболонсь ом — на в л. Л. Гавро, 1—9

Новини



Рішення Київради

Ділові новини

Мішель Платіні високо 
оцінив рівень підготовки
України до Євро�2012

Президент У раїни Ві тор Ян -
ович та президент УЄФА Мішель
Платіні взяли часть від ритті
ново о термінал міжнародно о
аеропорт “Львів” ім. Данила Га-
лиць о о. Ві тор Ян ович на о-
лосив, що проп с на здатність
цьо о об’є т становитиме
близь о 2100 пасажирів на оди-
н . За словами президента У ра-
їни, сьо одні перед місцевою
владою стоїть масштабне зав-
дання поб д вати нав оло аеро-
порт с часн інфрастр т р . “І
ми це б демо робити зараз”,—
під реслив лава держави. Зі
сво о бо президент УЄФА ви-
со о оцінив робот , проведен
У раїною в онте сті під отов и

до Євро-2012. “Дивовижно, що
може зробити малень ий ф т-
больний м’яч”,— зазначив Платі-
ні. Він висловив пере онання, що
Євро-2012 в У раїні стане
справжнім вели им святом для
ф тбольних вболівальни ів

МНС України підписало 
угоду з Hewlett�Packard 
щодо служби “112”
У ода з амери ансь ою орпо-

рацією Hewlett-Packard стос єть-
ся впровадження системи е с-
треної допомо и населенню за
телефонним номером “112”. За
словами міністра МНС Ві тора
Бало и, ошти б де освоєно про-
тя ом 2012-2013 рр. “С ма он-
тра т — 650 млн рн, період
введення — 2 ро и. Основна ро-
бота б де проведена в 2012 р.,

том що в цьом році з бюджет
У раїни виділено 450 млн рн на
дан систем ”,— с азав міністр.
За йо о словами, орпорація б -
де надавати весь омпле с по-
сл для створення системи: про-
рамне забезпечення, схем по-
б дови системи і т. д. Та ож з
омпанією б д ть співпрацювати
і надавати додат ові посл и інші
світові омпанії, та і я , напри-
лад, Microsoft. На адаємо, тен-
дер на постав обладнання для
створення сл жби “112” ви рала
амери ансь а омпанія Hewlett-
Packard

ДПСУ зібрала до зведеного
бюджету 68,3 млрд грн

За оперативними даними, за
І вартал 2012 р. до за ально о
фонд держбюджет зібрано 47,6

млрд рн. Це на 4,3 млрд рн, або
на 9,9 %, більше, ніж за три пер-
ших місяці 2011 ро . Бюджет до-
дат ово отримав 654,7 млн рн,
передає прес-сл жба ДПСУ. До
зведено о бюджет У раїни про-
тя ом січня-березня сплачено
68,3 млрд рн платежів, що он-
тролюються подат овими ор а-
нами. Держбюджет отримав 49,4
млрд рн, місцеві — 18,9 млрд
рн. У повном обсязі ви онано
завдання зі збор подат на
приб то , рентної плати за при-
родний аз, що видоб вається в
У раїні, збор за спеціальне ви-
ористання лісових рес рсів та
води, платежів за орист вання
надрами тощо.
На адаємо, в У раїні в січні-бе-

резні 2012 р. відш од вання ПДВ
зросло на 21 % — до майже 11,4
млрд рн

Бензин А�95 подорожчав
Середня вартість найпоп ляр-

нішої мар и бензин А-95 на
раїнсь их АЗС 12 вітня порів-

нянні з 11 вітня зросла на 6 опі-
йо і становить 11,14 рн за літр.
Про це повідомили в КГ “А-95”.
Ма симальна ціна А-95 в Донець-
ій області — 11,39 рн за літр;
мінімальна — Полтавсь ій об-
ласті — 10,93 рн за літр. Серед-
ня ціна бензин мар и премі м —
11,96 рн за літр; ма симальна —
12,45 рн за літр — Тернопіль-
сь ій області; мінімальна — 11,5
рн за літр С мсь ій області.
Роздрібна ціна бензин мар и А-
80 в середньом становить 10,25
рн за літр. Найдорожчий А-80 на
Одещині — 10,41 рн за літр, най-
дешевший С мсь ій області —
10,04 рн за літр. “Дизель” на
раїнсь их АЗС в середньом

ошт є 10,22 рн за літр. Ма си-
мальна ціна ДП Донець ій об-
ласті — 10,39 рн за літр; міні-
мальна — в С мсь ій області —
10,1 рн за літр

Обрано нового голову 
Рахункової палати України

Глава рах н ової омісії Вер-
ховної Ради (ВР) У раїни Ми ола
Шерш н о олосив про обрання
оловою Рах н ової палати У ра-
їни Романа Ма ти. “На підставі
рез льтатів таємно о олос ван-
ня омісія вирішила вважати при-
значеним на посад олови Ра-
х н ової палати Ма т Романа
Ми олайовича”,— с азав Шер-
ш н. У зв’яз з цим спі ер ВР
Володимир Литвин привітав но-
вообрано о лав Рах н ової па-
лати Романа Ма та

Рішення Київради від 15.03.2012 № 315/7652 “Про надання Інституту соціо�
логії Національної академії наук України земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування будівлі інституту на вул. Шовковичній, 12 у Печерському районі
м. Києва”.

Київрада затвердила проект землеустрою і прийняла рішення надати у

постійне користування Інституту соціології Національної академії наук

України земельну ділянку на вул. Шовковичній, 12 у Печерському районі

столиці. На згаданій території, площею 0,12 гектарів, Інститут соціології

має намір експлуатувати та обслуговувати будівлі закладу. Рішення прий&

нято у зв’язку із закріпленням за інститутом майна на праві оперативного

управління за рахунок міських земель, не наданих у власність чи користу&

вання. Згідно з документом, Інституту соціології Національної академії

наук України доручено звернутися до ГУ земельних ресурсів із клопотан&

ням щодо організації робіт по винесенню меж земельної ділянки на місце&

вість. Зазначимо, що землекористувач зобов’язаний забезпечити вільний

доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженер&

них мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки. Землевлас&

ника попереджено, що використання землі не за цільовим призначенням

тягне за собою припинення права користування нею. Контроль за вико&

нанням цього рішення покладено на постійну комісію Київради з питань

земельних відносин, містобудування та архітектури

Розпорядження КМДА від 21.03 2012 № 437 «Про стипендію голови Ки�
ївської міської державної адміністрації видатним спортсменам міста Киє�
ва». 

Починаючи з цього року видатним спортсменам столиці за результа&

тами попередніх досягнень буде нараховуватися щорічна стипендія го&

лови КМДА в сумі – одна тисяча гривень. Відповідне розпорядження

підписав голова  Київської міської державної адміністрації Олександр

Попов. 

Згідно з документом, Головному управлінню у справах сім’ї молоді та

спорту доручено затвердити Положення про стипендію голови

Київської міської державної адміністрації  видатним  спортсменам Киє&

ва, утворити конкурсну комісію з призначення стипендії, а також перед&

бачити видатки на виплату згаданої  винагороди в межах асигнувань,

затверджених в бюджеті столиці по галузі «Фізична культура і спорт», на

2012 та наступні  роки. У розпорядженні також зазначено, що кількість

призначених виплат не може перевищувати 60&ти стипендій на рік. 

Контроль за виконанням цього розпорядження покладено на заступ&

ника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька

Леоніда Михайловича

Розпорядження КМДА

Тенденції на ринку
роздрібного 
кредитування
Цього року найактивніше 
розвиватиметься споживче кредитування
готівкою або через точки продажу
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Рино роздрібно о редит вання пост пово відновлює-
ться, одна до ризово о рівня він ще не дося . За
останні ро и за альний обся роздрібно о редитно о
портфелю с оротився на 20 %. При цьом середня с -
ма одно о ново о редит менша за об’єм пози и, що
видавалася бан ами в 2007-2008 ро ах.

Експерти зазначають, що передумов для активного зростання ринку креди&

тування поки немає, що викликано декількома факторами. Тим не менше на

ринку присутні позитивні тенденції поступового відновлення обсягів спожив&

чого кредитування. Банки фокусуються на високомаржинальних продуктах,

які наразі представлені кредитами готівкою в чистому вигляді або через точки

продажу в торговельних мережах.

На прикладі кредитного портфелю Ерсте Банку (порівнюючи результати

2011 та 2010 рр.) можна відмітити зростання споживчого кредитування в 6 ра&

зів — до 66 млн грн та зростання обсягу виданих кредитів підприємцям і мало&

му бізнесу в 14 разів — до 111 млн грн. “Очікується, що в 2012 році роздрібний

кредитний портфель банку збільшиться, в першу чергу за рахунок кредитів

мікро&бізнесу та кредитів готівкою, проте сума погашення по авто й іпотечних

кредитах буде перевищувати суму нових кредитів”,— коментують в прес&служ&

бі фінустанови.

Після суттєвого скорочення протягом останніх трьох років обсяги нових ав&

токредитів поступово збільшуються, при цьому на перший план виходять

партнерські та акційні продукти з автосалонами. Щодо довгострокового кре&

дитування, то банки частіше пропонують фінансування з плаваючою відсотко&

вою ставкою. В першу чергу це стосується іпотечного кредитування, коли кре&

дити строком від 5 до 20 років можна отримати лише під плаваючу відсоткову

ставку.

Активізувавши роздрібне кредитування, банки переглянули свої підходи до

оцінки позичальників. Наразі на рішення банку про видачу кредиту впливає не

стільки оцінка й вартість заставного майна, як було раніше, а в першу чергу, фі&

нансовий стан позичальника та його кредитна історія.

Слід також зазначити, що фінансові установи все більше приділяють увагу

підприємцям та малому бізнесу. Кредитування в секторі малого бізнесу по&

ступово розвивається, але вимоги до позичальників залишаються достатньо

високими. Лише ті підприємці, які зацікавлені в розвитку бізнесу та готові

працювати відкрито, можуть розраховувати на фінансування банками

Новини компаній
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Тренди кондиціонерного
ринку
Приваблювати клієнтів виробники планують новинками, 
у фокусі — енергозбереження та комфортне управління
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

За оцін ами аналіти ів лі-
матично о рин , оловною
особливістю цьо о ро
стане с ладність про ноз -
вання обся ів зб т онди-
ціонерної прод ції. Це
може потя н ти за собою
дея е зниження рента-
бельності бізнес . Розши-
рювати оло споживачів
виробни и ондиціонерів
б д ть за рах но оновле-
ної прод ції. Пра тично
всі цьо орічні тренди он-
диціонерно о рин осна-
щені енер озбері аючими
техноло іями та мають
специфічні особливості
правління.

Ціни на кондиціонери 
можуть зрости

Минулого року вітчизняний ри&

нок кондиціонерів знизився — на&

віть в “гарячий” літній сезон обсяг

продажів не досяг попередніх очі&

кувань. За оцінками спеціалістів

компанії “Leacond”, 2012 рік буде

складним для прогнозувань. У

зв’язку з цим, зазначають у компа&

нії, виникнуть складності з управ&

лінням, що, у свою чергу, може по&

тягнути за собою зниження рента&

бельності кондиціонерного бізнесу.

За словами директора компанії

“Leacond” Володимира Степури, та&

ка ситуація склалася на ринку вна&

слідок збігу кількох факторів. “Це

непроста фінансова ситуація в Укра&

їні, чутливість нашої економіки до

зовнішніх факторів, світові ціни на

сировину”,— коментує “Хрещати&

ку” Володимир Степура.

Вітчизняний кліматичний ринок

в цифровому вираженні можна оха&

рактеризувати так: представлених

марок кондиціонерів — 60, дис&

триб’юторських компаній — 10, ін&

сталяційних компаній — більше

1500. Об’єм ринку складає приблиз&

но 500 тис. одиниць техніки.

Як зазначають експерти, поточна

ситуація на “кліматичному” ринку

України залишається складною. На

цей рік попередньо сформовано три

можливих сценарії розвитку подій,

але навіть оптимістичний передба&

чає падіння ринку на 10 %. За ре&

алістичним прогнозом падіння буде

на рівні 15 %, за песимістичним —

20 %.

Окрім уже згаданих факторів

впливу на ситуацію, учасники ринку

відзначають ще й той факт, що на

складах залишилася продукція ми&

нулого року. Відтак у цьому сезоні

зусилля дистриб’юторів будуть

спрямовані на погашення минуло&

річних затрат.

Зазначимо, що ринок кондиціо&

нерів України представлений у

трьох цінових діапазонах: високо&

му, що має 20 % продажів; серед&

ньому та низькому, що мають по 40

% продажів. Вартість продукції у

високому діапазоні стартує від

$500, ціни у низькому сегменті —

до $380. Цьогоріч цінова політика

компаній може змінитися. Це сто&

сується переваж&

но дешевої про&

дукції, вона здо&

рожчає на 10&20

%.

Ще однією тен&

денцією ринку є

переважання збу&

ту через профіль&

ні фірми. Раніше

лідерство мали

торгові центри та

магазини техніки.

Звернемо увагу,

що фахівці наполегливо радять не

купувати кондиціонери в Інтернет&

магазинах. “Це особлива продук&

ція, яка передбачає, крім всього ін&

шого, й грамотне встановлення.

Магазини, які займаються “всім

потроху”, не мають достатньо ква&

ліфікованих працівників для цьо&

го”,— каже спеціаліст інсталяцій&

ної компанії Анатолій Кравенко.

Акценти 
на енергозбереженні

Незважаючи на непростий роз&

виток ринку, окремі бренди конди&

ціонерів і найбільш професійні

компанії&оператори все ж мають

шанс відвоювати свою частку рин&

ку. Як зазначають аналітики, це

можливо за умови активних марке&

тингових кроків і правильної полі&

тики збуту. “У світі, зокрема в Япо&

нії, що є найбільшим виробником

кондиціонерів,

в і д б у в а є т ь с я

п о с и л е н н я

впливу еколо&

гічної складо&

вої на розвиток

цього бізнесу.

Споживачі по&

чали звертати

більшу увагу на

е к о & х а р а к т е &

ристики кліма&

тичної техніки.

Це відкриває

нові можливості для виробників

обладнання в галузі кондиціону&

вання, опалення та вентиляції”,—

повідомив керівник відділу марке&

тингу компанії “Leacond” Олексій

Новожилов.

Йдеться, зокрема, про викорис&

тання технологій, які дозволяють

знизити викиди в атмосферу шкід&

ливого CO2 та зекономити елек&

троенергію в середньому на 30 %.

Виробники пропонують такі рі&

шення як для побутових, так і для

приладів промислового та комер&

ційного призначення. Нагадаємо,

що екологічний та енергозберіга&

ючий рух посилився в Японії після

землетрусу та цунамі, що сталися

на північному сході цієї країни ми&

нулого року.

“Розумні” технології

Виробники кліматичної продук&

ції енергоефективними технологі&

ями не обмежилися. Розробники

кондиціонерів цього року предста&

вили нові проекти, скеровані на

покращення сервісу управління.

На ринку України нові марки таких

приладів мають з’явитися влітку.

Якщо детальніше, то нові роз&

робки вміють реагувати на голос,

визначати місцезнаходження лю&

дини в приміщенні і скеровувати

туди холодний чи гарячий потік

повітря. Новинки також оснащені

приладами для збирання та оброб&

ки інформації про вологість повіт&

ря у приміщенні, температуру за

межами кімнати, спектр та інтен&

сивність сонячного світла тощо.

На основі цих та інших даних “ро&

зумний” кондиціонер обиратиме

найоптимальніший режим роботи.

Деякі виробники вдосконалили

також рівень очищення повітря

всередині кондиціонера. Більше

того, одна з нових марок підтримує

режим “пічного нагріву”. Ідея в

тому, щоб споживач мав можли&

вість замінити таким чином зати&

шок гарячого каміна.

Сучасні дизайнерські рішення

також зазнають трансформацій.

Перевага надається класичним

формам, зменшенню габаритів та

досягненню ефекту “невидимо&

сті”. Приміром, побутові конди&

ціонери намагаються зробити ком&

пактними і універсальними для

будь&яких інтер’єрів.

Вкладаючи кошти в нові розроб&

ки, виробники розраховують по&

вернути на ринок докризовий по&

пит. Сподівання на поточний

рік — утримати результати 2010&го

і не допустити падіння ринку в

грошовому вираженні

Вкладаючи кошти в нові
розробки, виробники

розраховують повернути
на ринок докризовий
попит. Сподівання на

поточний рік – утримати
результати 2010&го і не

допустити падіння ринку
в грошовому вираженні
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 13 квітня 2012 року

— Людмило Всеволодівно, яка на сьогодні скла�
лася ситуація у місті з МАФами?

— Відсутність впродовж п’яти років чіткої

нормативно�правової бази в цьому питанні при�

звело до того, що захаращеність міста кіосками

сягнула граничної межі. За останні п’ять років

чотири рази(!) змінювався порядок видачі до�

звільної документації на встановлення МАФів, і

з кожним разом він ставав усе складнішим. Це

призвело до того, що багато комерційних струк�

тур, користуючись відсутністю чітких правил на

ринку, встановлювали свої МАФи, де це можли�

во, і неможливо. Це кияни й бачать на вулицях

міста.

На сьогодні є чіткий наказ Мінрегіонбуду про

те, що потрібно розробити схему розміщення

тимчасових споруд та провести їх паспортиза�

цію, а також визначити: де саме будуть стояти ці

кіоски, який вигляд вони матимуть і чим в них

можна торгувати. Крім того, визначити, наскіль�

ки це буде безпечно для громадян і відповідати�

ме державним будівельним нормам.

У місті створена комісія по врегулюванню ро�

боти у МАФах, яку я очолюю. До неї входять:

громадські організації, представники КМДА,

Київради, підприємці. Також паралельно пра�

цює комісія, яку очолює перший заступник го�

лови КМДА Олександр Мазурчак, вона займа�

ється питаннями саме тих кіосків, які мають бу�

ти демонтовані. Задача цих комісій навести лад у

сфері розміщення ларків у столиці.

— Чи відома вам точна кількість МАФів у Ки�
єві?

— На жаль, чітких даних щодо кількості кіо�

сків нині немає. Ми оперуємо різними даними:

одна цифра є у Главкиївархітектури, друга — в

Головному управлінні контролю за благоустро�

єм, третя — у “Київенерго”, яка підключає ці

об’єкти до електроенергії. Над створенням єди�

ної бази даних ми зараз працюємо. Інститут

“Київгенплан” почав розробляти схему розмі�

щення МАФів, паралельно йде реєстрація закон�

них МАФів, тих що сплачують пайову участь.

Отже, з часом ми будемо мати чітку цифру щодо

кількості кіосків, і вона буде набагато меншою,

ніж є на сьогодні.

Нові правила на ринку

— Міська влада розпочала активну роботу з впо�
рядкування кіоскового ринку з січня цього року.
Що змінилось з того часу?

— Ми даємо своєрідну амністію кіоскерам, які

повинні за цей рік узаконити свою діяльність.

Залишитись мають лише кращі з них. Критерії

відбору такі: скільки підприємець працює на

ринку, як він вирішує соціальні питання, як при�

бирав територію навколо свого об’єкта, як

справно сплачував пайову участь тощо.

Я вважаю, що голова КМДА Олександр Попов

вчинив дуже правильно, і його в цій справі підтри�

мали депутати Київради. А вирішили наступне: до

2013 року будемо розробляти схему розміщення

МАФів по всьому місту, а тим часом ми надаємо

підприємцям чіткий перелік місць, де мають бути

прибрані кіоски. У рамках програми впорядкуван�

ня тимчасових споруд у столиці ми виробили обо�

в’язкові критерії, за якими забороняється встанов�

лювати кіоски. Мова йде про зони у радіусі 20 мет�

рів від виходів із станцій метро, 1,5�км зону навко�

ло НСК “Олімпійський” та в’їзні групи до міста.

Усі ці вимоги будуть враховані у схемі розміщення

тимчасових споруд у столиці. Решта підприємців

мають працювати і сплачувати місту пайову

участь, яка на сьогодні є зовсім невеликою. Під�

приємці погодились на такі умови. Але будемо від�

верті, дане питання настільки корумповане, на�

стільки багато зацікавлених у ньому сторін, що

процес демонтажу постійно пробуксовує...

— Певно, за цим стоять чималі гроші...
— Судіть самі, якщо у людини 100�200 кіосків

і за оренду кожного вона отримує на місяць 1 ти�

сячу доларів — це просто астрономічні прибутки!

Зрозуміло, що будь�який громадянин просто так

кіоск не поставить. Для цього потрібно багато

техніки та людського ресурсу. До того ж, непо�

мітно кіоск поставити неможливо. Але вони чо�

мусь продовжують з’являтися по ночах. Це яс�

краво підтверджує те, що досі діють корупційні

схеми, які міська влада буде нещадно зносити,

незважаючи на те, що власником кіосків є на�

родний депутат, бізнесмен чи навіть високий чин

з міліції. Позиція столичної влади однозначна —

цей бізнес має бути узаконеним, і кіосковій вак�

ханалії незабаром прийде кінець.

До речі, ми отримали підтримку з боку столич�

ної прокуратури. ЇЇ очільник заявив: якщо під

час перевірок з’ясується, що за встановленням

незаконних МАФів стоять люди у погонах, то та�

кі правоохоронці будуть негайно звільненні з

займаних посад. Тому, повторюсь, ми рішуче на�

лаштовані розірвати всі ці корупційні схеми. У

кожному з десяти районів столиці зараз працює

по десять робочих груп фахівців, які перевіряють

законність розміщення МАФів, і вже на сьогодні

виявлено понад 1000 незаконних кіосків, які бу�

дуть демонтовані.

Пайова участь
— Яка на сьогодні склалася ситуація зі сплатою

пайової участі?
— На оформлення пайових внесків вже пода�

но понад 3 тисяч заяв, і до бюджету міста сплаче�

но три мільйони гривень. Влада йде назустріч

відповідальному бізнесу та створює максималь�

но комфортні умови для роботи чесних підпри�

ємців. Ми продовжили термін подачі заяв на

оформлення пайової участі до 1 травня цього ро�

ку. Крім того, підприємці, які подадуть заяви до

цієї дати, отримують знижку — 25 % від сплати

внеску. Крайні строки подачі заяв — 1 червня по�

точного року. Якщо ж підприємці не сплатять

пайовий внесок до цього дня — їх тимчасові спо�

руди будуть демонтовані.

І я вважаю, що це абсолютно справедливо. Ми

значно спростили процес отримання дозвільних

документів для підприємців. Раніше, аби узакони�

ти кіоск, потрібно було зібрати купу дозволів і ви�

тратити на це багато часу. Зараз підприємці звер�

таються до міського дозвільного центру і надають

відповідні документи: фотофіксацію кіоску, довід�

ку про те, коли було зареєстроване його підприєм�

ство, та чим він торгує. Документи приймаються

та передаються в управління торгівлі, обробляють�

ся. Виходячи з їх аналізу підприємцю вираховуєть�

ся пайовий внесок, і після того, як він його спла�

тив, видається довідка про функціональне призна�

чення. До речі, найменша пайова участь за кіоски,

в яких торгують пресою — 300 гривень на рік. А в

середньому розмір сплати пайової участі складає з

кіоску 5�7 тисяч гривень на рік. Якщо ж великога�

баритний МАФ розміщений в центрі міста і в ньо�

му торгують цигарками або алкоголем, то за такий

кіоск потрібно заплати на рік пайову участь у роз�

мірі приблизно 20 тисяч гривень.

Нагадаю, МАФи, власники яких добровільно

не підуть на сплату пойової участі і будуть надалі

“вирішувати” питання з міліцією, пожежниками

чи з іншими контролюючими структурами, пі�

дуть під демонтаж. У кожному районі вже ство�

рені бригади, до складу яких увійшли правоохо�

ронці, представники благоустрою, райадмініс�

трацій, які будуть займатись демонтажем.

Бульдозерами по кіосках
— Місто вже почало це робити. Нещодавно були

знищені бульдозерами перші 40 незаконних кіосків.
Чи виправдані такі радикальні дії влади?

— Гадаю, що так. А як ще чинити з тими, хто

встановлює кіоски по ночах без будь�яких до�

кументів? Таких у місті з початку року з’яви�

лось понад 330 штук, хоча у столиці діє морато�

рій на встановлення МАФів. Недобросовісні

підприємці викуповують свої демонтовані кіо�

ски з штрафмайданчика і тулять їх на вільних

ділянках по всьому місту. Ми в ці ігри гратися

більше не будемо! Тому міська влада завершила

процес переговорів з нечесними власниками

кіосків і при підтримці правоохоронних орга�

нів і комунальних служб розпочала фізичне

знищення незаконних кіосків за допомогою

бульдозерів.

Знаєте, ми могли вчинити з МАФами так, як

це зробив у Білорусі пан Лукашенко — дав

команду, і за одну ніч кіосків у Мінську не ста�

ло. Але ми пішли європейським шляхом, адже

розуміємо, що у цьому бізнесі працює понад 80

тисяч осіб і їм потрібно годувати свої сім’ї. Тож

ми взяли на озброєння досвід Варшави, де міс�

цева влада поступово навела лад у цій сфері.

Так буде і у Києві. Для цього є політична воля,

стабільність, є команда, яка активно над цим

працює.

Європейський стандарт

— Деякі експерти зазначають, що демонтовані у
столиці кіоски плавно перекочують в регіони, де
влада більш до них лояльна...

— Ті МАФи, що не мають власника, ми будемо

демонтувати, а інші — відправляти на штраф�

майданчики, і вже право господаря, що з ним ро�

бити надалі. Можливо, будуть відправляти і в ре�

гіони, хоча там місцева влада, розуміючи дер�

жавну політику, буде теж наводити у цій сфері

порядок.

Звичайно, кіоски є не тільки у Києві, а й у

Львові, Харкові, Одесі, але у столиці вони мають

більше впливу. МАФи на наших вулицях та дво�

рах з’являлись через те, що на них був великий

попит і через брак продуктових магазинів. Але

ситуація змінюється, і кіосковий бізнес має ста�

ти цивілізованим. Столична влада системно та

послідовно наближатиметься у цьому питанні до

європейських стандартів.

— Чи розуміють це самі підприємці?
— Одне з першочергових завдань столичної

влади — вивести кіосковий бізнес з тіні. Ми дали

певну амністію тим, хто працює в цій сфері, і час,

аби перевести їх бізнес у законне русло. Місто

розраховує на порозуміння з боку підприємців і

приємно, що такий конструктивний діалог від�

бувається. Підприємці хочуть одного — спокійно

працювати. Люди готові змінювати зовнішню

форму кіосків, вносити пайову участь, але при

цьому вони хочуть гарантій, що будуть працюва�

ти на цьому ринку не півроку, а як мінімум 3�5

років. Місто дає їм таку гарантію. Адже в інтере�

сах столиці отримати МАФи європейського

зразка і регулярні надходження до міського бю�

джету

Спілкувався 
Олександр МАРУЩАК,  “Хрещатик”

У Деснянському районі 
пройшов І відкритий фестиваль
дитячо*юнацької творчості 
“Наша родина”
До фестивалів дитячо-юнаць ої творчості, я і

вже стали традиційними Деснянсь ом районі,
додався ще один — “Наша родина”. Захід одраз ж заявив про себе на
повний олос, представивши творчість дитячих х дожніх оле тивів
при л бах за місцем проживання з сіх районів столиці. Започат вав
І від ритий фестиваль дитячо-юнаць ої творчості “Наша родина” освіт-
ньо- льт рний центр “Дивосвіт” за сприяння Деснянсь ої РДА та Ки-
ївсь о о місь о о центр соціальних сл жб для сім’ї, дітей та молоді.
Понад 500 вихованців дитячих творчих оле тивів л бів за місцем
проживання Подільсь о о, Печерсь о о, Голосіївсь о о, Оболонсь о о,
Солом’янсь о о, Дарниць о о, Святошинсь о о та Дніпровсь о о
районів подар вали лядачам справжнє свято мистецтва. Хорео ра-
фічні омпозиції “Нічний Париж”, “У самовара”, “Вели а перерва”,
“Dance mix”, “Китайсь ий хіп-хоп”, “Весела сінь”, “Метели и” ви о-
нанні юних танцюристів та спортсменів подар вали лядачам радість.
У ви онанні почесних остей фестивалю засл жених артистів У раїни

Дмитра та Назарія Яремч ів прозв чала пісня “Родина”, ставши своє-
рідним імном фестивалю. Кожен оле тив за часть І від ритом
фестивалі дитячо-юнаць ої творчості “Наша родина” б в на ородже-
ний дипломом та солод ими подар н ами

Шевченківцям роздали 
2560 пасок
У Шевчен івсь ом районі вже стало доброю

традицією напередодні Вели одніх свят вітати
представни ів малозахищених верств населення.
Та , напередодні Вели одня олова Шевчен ів-
сь ої РДА Сер ій Зімін поб вав територіальних

центрах соціально о обсл ов вання № 1 та № 2, що на в л. Котов-
сь о о, 33 та в л. Ванди Василевсь ої,11-а, та вр чив пасхальні набо-
ри малозахищеним ате оріям ромадян. Цьо о дня до терцентрів б -
ли запрошені інваліди за ально о захворювання, ветерани ВВВ, чорно-
бильці, сім’ї за иблих війсь овосл жбовців мирний час. Сер ій Зімін
привітав прис тніх з наст паючим Вели однем, побажав здоров’я,
щастя, радості та Божо о бла ословення. Він із задоволенням посл -
хав пісні ви онанні х дожньо о самодіяльно о ансамблю “Вербичень-
а”, що прозв чали терцентрі № 2. А в територіальном центрі № 1
для відвід вачів л нали пісні та відб лось театралізоване дійство ви-
онанні чнів Д ховної семінарії з П щі Водиці. Підопічні терцентрів по-
верталися додом в піднесеном настрої, з пас ами та набором мо-
лочної прод ції

Мешканці Подільського району
взяли участь  у загальноміській
толоці
У Чистий четвер, 12 вітня, з 13.00 за частю

працівни ів Подільсь ої РДА, КП “Дире ція з об-
сл ов вання житлово о фонд Подільсь о о

район ”, КП по триманню зелених насаджень, ЖЕКів, ромадсь их ор-
анізацій відб лося очищення від сміття території Подільсь о о район .
У цей день т т прибирали с вери, пар и, азони та п стирі, поряд о-
в вали дитячі майданчи и, між вартальні проїзди та в лиці. Роботи
проводилися на в л. Нижньоюр івсь ій (прибирання схилів зеленої зо-
ни), на схилах зеленої зони біля олони Ма деб рзь о о права, в Си-
рець ом аю, на в л. Газопровідній та в пар Моря ів

На Подолі пройшли майстер*класи 
з виготовлення писанок

У клубах за місцем проживання “Виноградар”, “Вікторія”, “Амазон�

ки”, “Товариш” Подільського районного центру соціальних служб для

сім’ї, дітей та молоді відбулись майстер�класи “Ой, яка чудова писанка

кольорова”. Заходи організовано та проведено задля ознайомлення ді�

тей з різноманітною технікою виготовлення писанок у різних етнічних

районах України, вивчення символів писанки та символіки кольорів,

популяризації народного декоративно�прикладного мистецтва, на�

вчання дітей поважати традиції, розвивати творче мислення, повагу до

історії та звичаїв.

Кращі роботи вихованців та їх батьків представлені на виставці писа�

нок і крашанок “Доторкнись до древнього мистецтва рідного народу” у

клубі за місцем проживання “Виноградар” (пр�т Свободи, 26�б)

В Голосієві готуються 
до Великодня
До свята Світло о Христово о Вос ресіння в Го-

лосіївсь ом районі пройд ть різноманітні заходи.
Зо рема в бібліоте ах район ор анізовані
ниж ові вистав и-привітання та тематичні полиці
“Писан а мальована з любов’ю подарована”,

“Пасхальна весел а”, “Христос Вос рес! Співає вся природа! Величний
імн полин в до небес!”. Вихованцями Централізованої системи дитя-
чо-юнаць их л бів “Щасливе дитинство” ор анізовані вистав и твор-
чих робіт “Писан ові омпозиції” та вистав а свят ових с венірів. У мі -
рорайоні “Конча-Заспа” біля Б дин льт ри для меш анців район
відб деться свят ове дійство “Свята Пасха йде до хати, б демо Вели -
день справляти”. Значн ва районна влада приділила дітям з осо-
бливими потребами. Та , для дітей, я і відвід ють відділення соціально-
медичної реабілітації, дітей з ДЦП, роз мово-відсталих дітей та дітей з
ор анічним раженням ЦНС з пор шенням психі и ор анізовані е с р-
сії до Феофаніївсь о о Пантелеймонівсь о о жіночо о монастиря та
Свято-Троїць о о чоловічо о монастиря (Китаївсь а П стинь)

У Святошині визначився 
переможець шкільного 
футбольного турніру, 
приуроченого до Євро*2012
У захоплюючих напр жених двобоях пройшли

зма ання з ф тбол серед ш олярів Святошин-
сь о о район на здоб ття Національно о К б

ш ільно о ф тбол Євро-2012. Після рочисто о від риття зма ань і
наст пно о жереб вання, я е провів оловний с ддя І (районно о)
етап зма ань тренер з ф тбол Ю. Ясь о, поєдин ах взяли часть
20 оманд за альноосвітніх та позаш ільних за ладів.
Всі матчі відб лись період 24 — 30 березня. Відбір овий етап,

під час я о о б ло визначено 8 ращих оманд, пройшов на спорт-
майданчи ах КГСМ № 1, ліцею “Е о” № 198, Київсь ої імназії
№ 154, СШ № 254 та інших. За підс м ами фінальних з стрічей, я і
пройшли за олімпійсь ою системою, б ло о олошено призерів і пе-
реможця. ІV місце посіла оманда КГСМ № 1, ІІІ місце — оманда лі-
цею “Е о” № 198. Рез льтат двобою цих оманд — 3:1 на ористь лі-
цеїстів.
Перше місце і звання Переможця виборола оманда СШ № 254

( ерівни — вчитель фізичної льт ри І. Качинсь ий), я а з рах н ом
4:2 ви рала с перни ів з імназії № 287.
Команда-переможець представлятиме Святошинсь ий район на

місь ом етапі Національно о К б ш ільно о ф тбол Євро-2012.
Всі оманди- часни и районно о т рнір ш ільно о ф тбол на о-
роджено дипломами Федерації ф тбол У раїни

Новини районів

"На оформлення пайових внесків
вже подано понад 

3 тисяч заяв, і до бюджету міста
сплачено 3 мільйони гривень.

Влада йде назустріч
відповідальному бізнесу 
та створює максимально

комфортні умови для роботи
чесних підприємців"

Людмила ДЕНИСЮК: 

"Одна з першочергових задач
столичної влади — вивести
кіосковий бізнес з тіні"
На мин лом тижні столична влада
вдалася до ардинальних заходів
стосовно МАФів. За допомо ою
б льдозерів б ло знищено перших
40 неза онних іос ів, в я их тор -
вали ал о олем та си аретами по-
р ч з столичними навчальними за-
ладами. За словами олови КМДА
Оле сандра Попова, та і а ції про-
водитим ться щомісяця, по и неза-
ононні іос и не зни н ть з мапи
Києва. Про те, що наразі відб ває-
ться цій сфері бізнес , “Хрещати-
” розповіла олова омісії з пи-

тань оординації заходів щодо впо-
ряд вання тимчасових спор д Ки-
єві, начальни ГУ промислової, на-
ово-технічної та інноваційної полі-

ти и КМДА Людмила Денисю .
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Про відзначення Дня Перемоги
Розпорядження № 557 від 6 квітня 2012 року

Відповідно до ст.38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 1 Закону України "Про увічнення Перемоги у Ве�
ликій Вітчизняній війні 1941—1945 років", міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011—2015 роки, затвердженої рі�
шенням Київської міської ради від 17.02.2011 № 23/5410 (зі змінами та доповненнями), з метою вшанування історичного подвигу
народу у боротьбі проти фашистських загарбників та відзначення державного свята — Дня Перемоги у столиці України — місті�ге�
рої Києві:

1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення загаль�
номіських заходів із відзначення Дня Перемоги (далі — Організаційний ко�
мітет) та затвердити його склад, що додається.

2. Затвердити план загальноміських заходів із відзначення Дня Пере�
моги, що додається.

3. 3 метою виконання плану загальноміських заходів із відзначення
Дня Перемоги просити:

— Головне управління Держтехногенбезпеки у м. Києві встановити
контроль за станом пожежної та техногенної безпеки під час проведення
заходу на Майдані Незалежності;

— Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві
забезпечити охорону громадського порядку під час проведення масових
заходів, цілодобову охорону засобів їх технічного забезпечення та святко�
вого оформлення;

— Управління Державної автомобільної інспекції Головного управління
Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві забезпечити супровід
автотранспорту при перевезенні учасників заходів від районів м. Києва до

місць святкування, перекриття дорожнього руху з 6.00 до 23.00 по вул.
Хрещатик, Майдану Незалежності, Європейській площі на час проведен�
ня святкових заходів;

— Центральне управління військової служби правопорядку по місту
Києву і Київській області забезпечити проведення ритуалів Пам'яті.

4. Районним в місті Києві державним адміністраціям розробити захо�
ди з нагоди відзначення Дня Перемоги та забезпечити їх проведення.

5. Виконавцям плану загальноміських заходів із відзначення Дня Пере�
моги забезпечити їх здійснення в межах загальних асигнувань, передба�
чених у бюджеті міста Києва на 2012 рік.

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

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 06.04.2012 р. № 557

СКЛАД
Організаційного комітету з підготовки та проведення загальноміських заходів 

із відзначення Дня Перемоги
ПОПОВ Олександр Павлович � голова Київської міської державної адміністрації, голова організаційного комітету
НОВОХАТЬКО Леонід Михайлович � заступник голови Київської міської державної адміністрації, заступник голови організаційного комітету
ГОЛУБЄВА Ірина Євгенівна � в. о. начальника управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці
БАННІКОВА Тетяна Варисівна � заступник начальника управління кадрової роботи і нагород апарату — начальник відділу нагород
БИКОВА Марія Іванівна � заступник голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
БУРКАЛЬ Сергій Дмитрович � заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
ВОВК Володимир Семенович � начальник Головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту
ВОДОВОЗОВ Євгеній Наумович � начальник Головного управління транспорту та зв'язку
ГОРЮНОВА Віра Зіновіївна � начальник Головного управління освіти і науки
ДАВИДЕНКО Віктор Іванович � заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
ТИТАРЕНКО Олег Миколайович � начальник Головного управління з питань реклами
ПАЩЕНКО Віктор Миколайович � начальник військово�музичного управління Генерального штабу Збройних сил України (за згодою)
ДЗЮБА Василь Маркович � заступник голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
ДУБЛЯН Олександр Володимирович � начальник Центрального управління військової служби правопорядку по м. Києву і Київській області — 

військовий комендант м. Києва (за згодою)
ЗБІТНЄВА Оксана Іванівна � начальник управління преси та інформації
ЗОРІНА Світлана Іванівна � начальник Головного управління культури
КАЧКАН Олег Володимирович � голова постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних,

міжнародних зв'язків та інформаційної політики (за згодою)
ПРОТАСОВА Валентина Аркадіївна � начальник відділу взаємодії з громадськими організаціями ветеранів війни та інвалідів управління у 

справах жінок, інвалідів ветеранів війни та праці
КОВАЛЬЧУК Іван Петрович � генеральний директор Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної 

війни 1941�1945 років" (за згодою)
КОПАНИЦЯ Олександр Васильович � начальник Головного управління виховної та соціально�психологічної роботи Збройних сил України 

(за згодою) 
КОСТЮРЕНКО Тетяна Миколаївна � начальник Головного управління праці та соціального захисту населення
КРАЩЕНКО Ігор Вікторович � директор ПрАТ "Київміськоформлення" (за згодою)
КУРІННИЙ Анатолій Володимирович � начальник управління ДАІ ГУ МВС України в м. Києві (за згодою)
МАЛЬОВАНИЙ Віктор Олександрович � голова Київської організації ветеранів війни (за згодою)
МАРТИНОВ Микола Єгорович � голова Київської міської організації ветеранів України (за згодою)
МАРЦИНІВ Олег Дмитрович � директор Всеукраїнської театрально�концертної компанії "Київ" (за згодою)
МОХОРЄВ Віталій Андрійович � начальник Головного управління охорони здоров'я
МОШКОЛА Михайло Іванович � заступник голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
АНДРЕСЮК Борис Павлович � директор Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України (за згодою)
НОВИЦЬКИЙ Дмитро Юрійович � начальник Головного управління комунального господарства
ОНУФРІЙЧУК Вадим Михайлович � заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
ОТРОК Надія Дмитрівна � заступник голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
ПАСЛЬОН Олександр Олександрович � заступник начальника Головного управління МВС України в м. Києві — начальник міліції громадської 

безпеки (за згодою)
ПРОКОПЕНКО Олександр Владленович � заступник начальника Головного фінансового управління
РОМАНЕНКО Данило Володимирович � начальник Київського військового ліцею ім. Івана Богуна (за згодою)
РУДЕНКО Анатолій Петрович � заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
САВИЦЬКА Олена Володимирівна � заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
СИТНИК Роман Васильович � начальник управління організаційної роботи апарату
ТАРАНЕЦЬ Владислав Володимирович � голова молодіжної громадської організації Київський клуб "Червона зірка" (за згодою)
ТИТАРЕНКО Юрій Дмитрович � заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
ТКАЧЕНКО Микола Миколайович � начальник Центру технічної експлуатації радіофікації Київської міської філії ВАТ "Укртелеком" (за згодою)
ТОПОЛОВ Олександр Семенович � начальник ГУ МНС України в м. Києві (за згодою)
ТУРОВСЬКИЙ Володимир Юхимович � голова Київської міської організації інвалідів війни та Збройних сил (за згодою)
ФЕДОРЕНКО Олександр Анатолійович � заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
ЄРМОЛАЄВ Дмитро Іванович � виконуючий обов'язки начальника управління ритуальних послуг
ХОНДА Марина Петрівна � начальник Головного управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю
ТОМАШОВ Микола Сергійович � голова ради Київської обласної організації ветеранів (за згодою)
ШЛАПАК Алла Василівна � голова постійної комісії Київської міської ради з питань гуманітарної політики (за згодою)

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)від 06.04.2012 № 557

План загальноміських заходів із відзначення Дня Перемоги

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов
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№
з/п

Зміст заходів Термін
виконання

Виконавці

1. Забезпечити придбання путівок на оздоровлення ветеранів війни та
праці в установленому порядку відповідно до Закону України "Про
здійснення державних закупівель".

До
31.12.2012р.

Головне управління праці та соціального
захисту населення

2. Підготувати дикторський текст супроводу ходи ветеранів Великої
Вітчизняної війни, тематично оформлених святкових колон від
кожного району м.Києва по вул. Хрещатик 9 травня 2012р.

До
23.04.2012р.

Управління у справах жінок, інвалідів,
ветеранів війни та праці, 
Головне управління з питань внутрішньої
політики та зв'язків з громадськістю, 
ТОВ "Всеукраїнська концертно5театральна
компанія "Київ" (за згодою), 
Київська міська організація ветеранів
України (за згодою)

3. Організувати: медичне забезпечення під час проведення загально5
міських заходів, передбачених цим планом; 5 привітання ветеранів
війни, які перебувають на лікуванні у лікувальних закладах міста; 5
вручення продовольчих наборів ветеранам війни, які перебува5ють
на лікуванні у Київському міському клінічному шпиталі інвалі5дів
Великої Вітчизняної війни, госпітальному відділенні Київської
міської клінічної психоневрологічної лікарні №1, госпітальних
відділеннях Київських міських клінічних лікарень №10 та № 11.

25.04.2012 5
09.05.2012р.

Головне управління  охорони здоров'я

4. Тематична  зустріч  Героїв  Радянського  Союзу,  вдів Героїв
Радянського Союзу та Героїв Соціалістичної праці "Званню Героя
Радянського Союзу 5 78 років".

25.04.2012р.
14.00515.30
Майдан Не5
залежності, 2.

Управління у справах жінок, інвалідів,
ветеранів війни та праці

5. Вжити заходів щодо приведення до належного стану пам'ятників,
військових меморіалів та могил воїнів, загиблих у боях.

27.04.2012р. Районні в місті Києві державні
адміністрації, Управління ритуальних
послуг

6. Організувати вітання ветеранів Великої Вітчизняної війни 5
мешканців столиці України зі святом Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 194151945 років через засоби масової інформації,
телебачення, об'єкти зовнішньої реклами, у міському
пасажирському транспорті та метрополітені.

27.04.2012р. Управління преси та інформації, Головне
управління з питань реклами, Головне
управління транспорту та зв'язку,
Комунальне підприємство "Київський
метрополітен", Управління у справах
жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці.

7. Забезпечити розміщення соціальної реклами на постерах за
розміром: 1,2 м х 1,8 м у кількості 300 одиниць та 6 м х 3 м у
кількості 300 одиниць.

27.04.2012р. Головне управління з питань реклами,
Комунальне підприємство "Київреклама"

8. Вітання ветеранів війни, які знаходяться на лікуванні у Київському
міському клінічному шпиталі інвалідів Великої Вітчизняної війни.
Виступ майстрів мистецтв. Вручення продовольчих наборів.

03.05.2012р.
11.005 12.00.
Пуща Води5
ця, вул. Чер5
вонофлот5
ська, 26

Управління у справах жінок, інвалідів,
ветеранів війни та праці, Головне
управління охорони здоров'я

9. Забезпечити проведення святкової зустрічі керівництва Київської
міської ради та виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) з Героями
Радянського Союзу, Героями Соціалістичної праці, учасниками
бойових дій, представниками громадських організацій ветеранів
війни та праці м.Києва. Концертна програма, святковий обід,
вручення солодких подарунків.

04.05.2012р.
15.00517.00.
Колонна зала
Київради,
вул. Хре5
щатик, 36

Управління у справах жінок, інвалідів,
ветеранів війни та праці

10. Забезпечити проведення культурно 5 мистецьких заходів,
присвячених Дню Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 5 1945
років, у закладах культури та мистецьких навчальних закладах:
концерти, творчі зустрічі з ветеранами, кінопокази, тематичні
виставки тощо. 
Організувати безкоштовний показ художніх та документальних
фільмів про Велику Вітчизняну війну 1941 5 1945  років у
кінотеатрах та інших закладах культури державної та комунальної
форм власності.

05.05.512.05.
2012р.
протягом
травня

Головне управління культури

11. Забезпечити художньо5декоративне оформлення міста Києва. До
07.05.2012р.

Управління преси та інформації, Головне
управління з питань реклами, 
Приватне акціонерне товариство
"Київміськоформлення" (за згодою),
Районні в місті Києві державні
адміністрації, 
Управління у справах жінок, інвалідів,
ветеранів війни та праці

12. Забезпечити узгодження   місць і часу проведення масових акцій
об'єднання громадян в центральній частині міста Києва.

До
09.05.2012р.

Головне управління з питань внутрішньої
політики та зв'язків з громадськістю

13. Ритуали Пам'яті з покладанням квітів до пам'ятника героям5
танкістам, стели Перемоги, пам'ятника генералу армії 
Ватутіну М.Ф., могили Невідомого солдата.

09.05.2012р.,
08.00 5 09.30.
Проспект
Перемоги,
площа
Перемоги,
вул. Гру5
шевського,
парк Вічної
Слави

Управління у справах жінок, інвалідів,
ветеранів війни та праці, 
Управління організаційної роботи апарату,
Управління справами, 
Центральне управління військової служби
правопорядку по місту Києву і Київській
області (за згодою)

14. Організувати урочисте проходження тематично оформлених
святкових колон від кожного району м.Києва, військових
оркестрів, Київського академічного муніципального духового
оркестру вулицею Хрещатик;

09.05.2012р.
10.00511.30

Управління у справах жінок, інвалідів,
ветеранів війни та праці, 
Районні в місті Києві державні
адміністрації

15. Святкові концертні програми художніх колективів України. 09.05.2012р.,
12.00517.00.
Національ5
ний музей
історії
Великої
Вітчизняної
війни

Управління у справах жінок, інвалідів,
ветеранів війни та праці, 
ТОВ "Всеукраїнська концертно5театральна
компанія "Київ" (за згодою)

16. Святковий концерт. 09.05.2012р.
14.00 5 22.00.
Майдан
Незалежності

Управління у справах жінок, інвалідів,
ветеранів війни та праці, ТОВ
"Всеукраїнська концертно5театральна
компанія "Київ" (за згодою)

17. Урочистий мітинг5концерт   "Ту славну весну не забути повік!"  за
участю ветеранів  війни, жертв нацистських переслідувань,
молоді, громадськості міста.

09.05.2012р.
10.00511.30.
вул.
Хрещатик,
Майдан
Незалежності

Управління у справах жінок, інвалідів,
ветеранів війни та праці, 
Районні в місті Києві державні
адміністрації.

18. Салют, святковий феєрверк "Салют Перемоги" 09.05.2012р.
22.00

Міністерство оборони України, Управління
у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни
та праці, ТОВ "Всеукраїнська концертно5
театральна компанія "Київ" (за згодою), 
Головне управління з питань
надзвичайних ситуацій.

19. Забезпечити участь ветеранів війни та праці, учнівської молоді,
громадськості м.Києва в урочистостях на вулиці Хрещатик і
Майдані Незалежності 9 травня 2012 року.

09.05.2012р. Головне управління освіти і науки,
Управління у справах жінок, інвалідів,
ветеранів війни та праці, 
районні в місті Києві державні
адміністрації.

20. Організувати радіотрансляцію музичних творів військово5
патріотичної тематики  на  вул.Хрещатик  та Майдані
Незалежності 9 травня 2012 року.

09.05.2012р. Головне управління з питань внутрішньої
політики та зв'язків з громадськістю,
Київська міська філія ВАТ "Укртелеком" (за
згодою),
Управління у справах жінок, інвалідів,
ветеранів війни та праці,
Головне управління культури.

21. Забезпечити   привітання   осіб,   які   мають   особливі заслуги
перед Батьківщиною (Герої Радянського Союзу, нагороджені   45
ма   медалями   "За   відвагу")   та   Героїв України 5 учасників
бойових дій Великої Вітчизняної війни зі святом Великої
Перемоги.

Травень
2012р.

Районні в місті Києві державні
адміністрації, Управління преси та
інформації, 
Головне управління освіти і науки

22. Забезпечити привітання ветеранів Великої Вітчизняної війни, які
перебувають у підпорядкованих спеціалізованих житлових
будинках для громадян похилого віку та інвалідів, будинках5
інтернатах та пансіонатах.

09.05.2012р. Головне управління праці та соціального
захисту населення

23. Святкова концертна програма за участю ветеранських художніх
аматорських колективів, присвячена Дню Перемоги

09.05.2012р.
12.00.516.00
Співоче поле
Печерського
ландшафтно5
го парку.

Головне управління культури

24. Забезпечити розміщення мобільних туалетних кабін на
вул.Хрещатик, Майдані Незалежності, Бессарабській площі з
дотриманням Правил благоустрою міста Києва, затверджених
рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051.

До
09.05.2012р.

Головне управління комунального
господарства, СВКП "Київодофонд".

25. Вжити заходів щодо забезпечення 9 травня 2012 року: 5
автотранспортного обслуговування делегацій ветеранів війни з
районів м.Києва 5 учасників загальноміських заходів, відповідно
до заяв районних в місті Києві державних адміністрацій; 5
безоплатного перевезення ветеранів війни всіма видами міського
пасажирського транспорту незалежно від форм власності та без
обмеження кількості; 5 вирішення питання безоплатного надання
послуг міжміського та  міжнародного (в  межах країн СНД)
телефонного зв'язку ветеранам війни міста Києва загальною
тривалістю до 15 хвилин.

09.05.2012р. Головне управління транспорту та зв'язку

26. Організувати взаємодію сил і засобів оперативного реагування на
можливе виникнення надзвичайних ситуацій.

09.05.2012р. Головне управління з питань
надзвичайних ситуацій

27. Організувати проведення спортивних заходів та змагань,
присвячених відзначенню Дня Перемоги. Забезпечити
проведення Третього Київського міжнародного марафону 5 2012,
присвяченого Дню Перемоги (спортивне змагання з бігу на
дистанцію, що складає 42 км).

09.05.2012р.
06.05.2012р.
10.00514.00,
Майдан
Незалежності,
вул.
Хрещатик

Головне управління у справах сім'ї, молоді
та спорту, Головне управління з питань
внутрішньої політики та зв'язків з
громадськістю, Управління преси та
інформації, Печерська районна в місті
Києві державна адміністрація,
Шевченківська районна в місті Києві
державна адміністрація.

28. Забезпечити охорону громадського порядку під час проведення
масових акцій до Дня Перемоги

09.05.2012р. Головне управління Міністерства
внутрішніх справ України   в м.Києві (за
згодою)

29. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації сторінок
історії Великої Вітчизняної війни, показ художніх і
документальних фільмів, присвячених героїзму та самовідданості
народу у боротьбі пороти фашизму, спогадів учасників бойових
дій   Великої   Вітчизняної війни, свідчень жертв нацистських
переслідувань; репортажів із урочистих заходів, передбачених
цим планом.

09.05.2012р. Управління преси та інформації 

30. Концертна програма Київського академічного муніципального
духового оркестру.

09.05.2012р.
14.00515.00
вул.
Хрещатик, 36

Управління у справах жінок, інвалідів,
ветеранів війни та праці

31. Проведення міжнародного військово5історичного фестивалю
"Велика Перемога.Травень 455го"

13.05.2012р.
вул. Черво5
нопрапорна,
188

Молодіжна громадська організація
"Київський клуб "Червона зірка",
Голосіївська районна в місті Києві
державна адміністрація, Головне
управління сім'ї, молоді та спорту

32. Запланувати створення та оновлення у навчальних закладах,
шкільних музеях та бібліотеках виставок та експозицій,
присвячених Перемозі у Великій Вітчизняній війні 194151945 років;
Організувати  проведення уроків пам'яті, зустрічей учнівської та
студентської молоді з ветеранами Великої Вітчизняної війни,
відвідування та привітання одиноких учасників бойових дій; 

Забезпечити участь школярів та учнівської молоді в урочистих
заходах на вулиці Хрещатик, Майдані Незалежності та відвідання
Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої
Вітчизняної війни 194151945 років".

Квітень 5
травень
2012р.

Головне управління освіти і науки
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 13 квітня 2012 року

Про оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків 
засобами обліку споживання теплової енергії, в тому числі на гаряче 

водопостачання
Розпорядження № 34 від 12 січня 2012 року

Відповідно до підпункту 2 пункту "а" статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядження виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 № 117 "Про Програму соціально�еко�
номічного розвитку міста Києва на 2011 рік" (із змінами та доповненнями) та в межах здійснення функцій місцевого самоврядуван�
ня:

1. Визначити замовником виконання робіт з оснащення інженерних
вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання
теплової енергії, в тому числі на гаряче водопостачання, згідно з перелі�
ком, що додається, комунальне підприємство "Група впровадження про�
екту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях 
м. Києва" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) (далі — КП "ГВП").

2. КП "ГВП":
2.1. Забезпечити виконання робіт з оснащення інженерних вводів ба�

гатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання теплової
енергії, в тому числі на гаряче водопостачання.

2.2. Роботи з оснащення інженерних вводів багатоквартирних житло�
вих будинків засобами обліку споживання теплової енергії, в тому числі на
гаряче водопостачання, виконувати відповідно до проектно�кошторисної
документації, затвердженої в установленому порядку.

2.3. Отримати комплекти теплових лічильників в кількості 47 (сорок
сім) штук, що були закуплені за кошти державного бюджету в 2007 році
та знаходяться на балансі ПАТ "КИЇВЕгІЕРГО", для комплектування засо�
бів обліку споживання теплової енергії на гаряче водопостачання.

2.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�
конання робіт.

2.5. При укладенні замовником договору підряду на виконання робіт з
оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засо�
бами обліку споживання теплової енергії, в тому числі на гаряче водопос�
тачання, обов'язково передбачати умови щодо надання підрядником га�
рантій якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуата�
ції засобів обліку споживання теплової енергії.

3. ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" передати комплекти теплових лічильників в кіль�
кості 47 (сорок сім) штук, що закуплені за кошти державного бюджету в

2007 році, до КП "ГВП" для комплектування засобів обліку споживання
теплової енергії на гаряче водопостачання.

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

5. Головному управлінню енергетики, енергоефективності та енерго�
збереження в разі необхідності подати до Головного управління економі�
ки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення
робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, до проектів Програми
соціально�економічного розвитку міста Києва на 2012 рік та наступні ро�
ки.

6. Взяти до відома, що все майно після завершення робіт, зазначених
у пункті 1 цього розпорядження, в тому числі комплекти теплових лічиль�
ників в кількості 47 (сорок сім) штук, що отримані від ПАТ "КИЇВЕНЕРГО",
зараховується до комунальної власності територіальної громади міста Ки�
єва.

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

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

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першо�
го заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака
О. В.

Голова О. Попов

Про відзначення Дня матері та Дня захисту дітей
Розпорядження № 547 від 5 квітня 2012 року

Відповідно до статті 22 Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ", статті 32 Закону України "Про місцеве само�
врядування в Україні", Указів Президента України від 30.05.1998 № 568 "Про День захисту дітей"та від 10.05.1999 № 489 "Про День
матері", з метою презентації дитячої творчості, створення умов для змістовного дозвілля дітей та батьків, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. Затвердити План проведення 5 травня 2012 року загальноміських
заходів, присвячених Дню матері та Дню захисту дітей, що додається.

2. Головному управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції):

2.1. Забезпечити монтаж тимчасових модульних сценічних конструкцій
па Майдані Незалежності та розважально�ігрових майданчиків на вул.
Хрещатик (від Майдану Незалежності до Бессарабської площі), необхід�
них для проведення загальноміських заходів, присвячених Дню матері та
Дню захисту дітей (далі — Заходи).

2.2. Здійснити фінансування видатків на проведення Заходів в межах
асигнувань, передбачених в бюджеті міста Києва на 2012 рік по Головно�
му управлінню, згідно з кошторисом витрат, що додається,

2.3. Залучити до проведення Заходів кошти підприємств, організацій
всіх форм власності, об'єднань громадян (спонсорів свята) в установле�
ному законодавством порядку.

2.4. Залучити до участі в Заходах бажаючих прийняти участь вихован�
ців дитячо�юнацьких спортивних шкіл, секцій та гуртків спортивного на�
прямку.

3. Головному управлінню освіти і науки виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) залучити до учас�
ті в Заходах творчі колективи загальноосвітніх навчальних закладів міста
Кисла.

4. Головному управлінню культури виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) залучити до участі в
Заходах творчі колективи підпорядкованих мистецьких навчальних закла�
дів міста Києва.

5. Головам районних в місті Києві державних адміністрацій забезпечи�
ти участь у Заходах бажаючих вихованців позашкільних навчальних закла�
дів, підліткових клубів за місцем проживання, роботу майданчиків (пала�
ток) "Містечка майстрів" та необхідними для цього засобами і транспор�
том.

6. КП "Київтранспарксервіс" забезпечити безкоштовне паркування
транспортних засобів, задіяних для підготовки та проведення Заходів, на
автостоянках на вул. Прорізній та вул. Архітектора Городецького.

7. ПАТ "Київспецтранс", головам Печерської та Шевченківської район�
них в місті Києві державних адміністрацій забезпечити встановлення до�
даткових урн і контейнерів для збору побутових відходів та їх вивезення,
а також прибирання Майдану Незалежності, вул. Хрещатик після прове�
дення Заходів.

8. Головному управлінню внутрішньої торгівлі та побутового обслуго�
вування населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) погоджувати розміщення тимчасових
спеціальних торговельних наметів учасників та спонсорів свята для тор�
гівлі продовольчими, непродовольчими товарами дозволеного асорти�
менту та сувенірами, за умови заборони продажу алкогольних напоїв, то�
варів у скляній тарі та дотримання суб'єктами господарювання під час
проведення Заходів санітарно�технічних вимог.

9. Організатору заходу забезпечити дотримання Правил благоустрою
міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від
25.12.2008 № 1051/1051 під час підготовки і проведення Заходів та від�
новлення порушення благоустрою.

10. Просити Головне управління МВС України в м. Києві забезпечити
охорону громадського порядку під час підготовки і проведення Заходів та
перекриття руху транспорту з 9.00 до 22.00 5 травня 2012 на вул. Хреща�
тик (від Майдану Незалежності до Бессарабської площі).

11. Головному управлінню охорони здоров'я виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити
чергування необхідної кількості машин швидкої медичної допомоги під
час проведення Заходів.

12. Управлінню преси та інформації виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації), ДКП "Телерадіоком�
панія "Київ" сприяти висвітленню підготовки та проведення Заходів.

13. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згід�
но з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

14. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

Про відкриття ділянок та колумбарних стін для поховань 
на кладовищах м. Києва

Розпорядження № 10 від 5 січня 2012 року
Відповідно до статті 8 Закону України "Про поховання та похоронну справу", пункту 11 статті 30 Закону України "Про місцеве са�

моврядування в Україні", Державних санітарних правил та норм "Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в
населених пунктах України" ДСанПіН 2.2.2.028�99, враховуючи проведену інвентаризацію місць поховань на кладовищах м. Києва,
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Відкрити для поховань ділянки 79, 111а, 112а Лісового кладовища.
2. Відкрити для поховань вільні ніші в колумбаріях Міського та Байко�

вого кладовищ.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака О. В.

Виконуючий обов'язки голови Л. Новохатько

Додаток 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 05.04.2012 року № 547

КОШТОРИС 
витрат на підготовку та проведення 5 травня 2012 року загальноміських заходів, 

присвячених Дню матері та Дню захисту дітей

№
п/п Назва заходу

Дата і час
прове�
дення

Місце проведення
Відповідальні 
за підготовку 

та проведення

1. IV міський карнавал дитячої
творчості (святкова карнавальна
хода: історичних персонажів,
музичних, театральних та
танцювальних колективів,
представників сучасних видів
спорту)

05.05.2012
12.00513.00 

Майдан Незалежності,
вул. Хрещатик (від вул.
Б. Хмельницького до
Майдану Незалежності)

Головне управління у справах сім'ї, молоді та
спорту, Головне управління освіти і науки, Головне
управління культури. Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,
районні в місті Києві державні адміністрації
спільно з Міжнародною громадською організацією
"Жінка ІІІ тисячоліття"

2. "Містечко майстрів" 05.05.2012
12.00516.00 

Майдан Незалежності,
вул. Хрещатик (від вул.
Прорізної до Майдану
Незалежності)  

Районні в місті Києві  державні адміністрації
спільно з Міжнародною громадською
організацією "Жінка ІІІ тисячоліття"

3. Встановлення та
функціонування дитячих
розважально5ігрових
майданчиків

05.05.2012
14.005
20.00 

вул. Хрещатик (від
Майдану Незалежності
до Бессарабської пл.) до
Майдану Незалежності)

Головне управління у справах сім'ї, молоді та
спорту спільно з Міжнародною громадською
організацією "Жінка ІІІ тисячоліття"

4. Гала5концерт дитячих талантів
та майстрів української естради
"Світ талантів 5 Цвіт нації"

05.05.2012
16.005
22.00 

сцена на Майдані
Незалежності

Головне управління  у справах  сім'ї, молоді та
спорту, Головне  управління освіти і науки спільно
з Міжнародною громадською організацією "Жінка
ІІІ тисячоліття"

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 05.04.2012 року № 547

План 
проведення 5 травня 2012 року загальноміських заходів, 

присвячених Дню матері та Дню захисту дітей

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

1. Підтримати ініціативу Громадської організації "Фестиваль "Сходи до
Неба" щодо проведення Міжнародного Фестивалю "Сходи до Неба" 3
червня 2012 року з 19.00 до 24.00 на Європейській площі.

2. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку та проведення за�
ходу взяла на себе Громадська організація "Фестиваль "Сходи до Неба".

3. Головному управлінню з питань внутрішньої політики та зв'язків із
громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) забезпечити координацію роботи структур�
них підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) щодо проведення Міжнародного Фестивалю
"Сходи до Неба" на Європейській площі.

4. Просити Головне управління МВС України в м. Києві забезпечити:
— охорону громадського порядку 3 червня 2012 року на Європейській

площі, а також охорону обладнання, техніки на період монтажу/демонта�
жу та під час проведення заходу;

— перекриття руху транспорту на Європейській площі з 18.00 3 червня
2012 року до 05.00 4 червня 2012 року.

5. Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
забезпечити заходи безпеки під час проведення заходу.

6. Громадській організації "Фестиваль "Сходи до Неба" забезпечити
дотримання Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням
Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 під час підготовки
та проведення заходу на Європейській площі з 8.00 25 травня 2012 ро�
ку до 05.00 8 червня 2012 року та відновлення порушеного благоуст�
рою.

7. Головному управлінню охорони здоров'я виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечи�
ти чергування машин швидкої медичної допомоги під час проведення за�
ходу.

№ з/п Види витрат Сума, грн

Оренда звукового та світлового обладнання: 
5  акустична система (40 кВт): 1 комплект х 2700,0 грн. 
5   підсилювач потужності (40 кВт): 10 шт. х 320,0 грн. 
5  мікшерний пульт 24 кан.: 1 шт. х 1200,0 грн. 
5  мікрофонні радіосистеми: 2 шт. х 250,0 грн. 
5  програвач міні5дисків: 2 шт. х 100,0 грн. 
5  комунікаційна лінія: 1 шт. х 1500,0 грн. 
5  мікрофонні стійки: 10 шт, х 50,0 грн. 
5  комунікаційні шнури: 1 комплект х 1200,0 грн. 
5  прилади динамічного світла: 5 шт. х 200,0 грн. 

12 000,00  
2700,00  
3200,00  
1200,00   
500,00   
200,00 
1500,00  
500,00 
1200,00 
1000,00 

Оренда розбірного сценічного комплексу: 
сценічні подіуми 10м х 12м х 2м 160 кв/м х 100,0 грн. 
сценічний дах 10м х 14м 140кв/м х 100,0 грн. 
сценічні портали 2м х 10м х 2 од. 20 кв/м х 400,00 грн. х 2 од. 
краш5бар'єри 100м/п х 120,0 грн. 

58 000,00  
16000,00  
14000,00  
16000,00  
12000,00 

Всього витрат: Сімдесят тисяч гривень 00 копійок 70 000,00

8. Головному управлінню транспорту та зв'язку виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) внести відповідні зміни
в роботу пасажирського транспорту загального користування під час проведен�
ня заходу з 18.00 до 24.00 3 червня 2012 року на Європейській площі.

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

Голова О. Попов

Про створення робочої групи з питань будівництва Центру олімпійської 
підготовки з водних видів спорту — водноспортивного стадіону 

на Трухановому острові (акваторія Матвіївської затоки)
Розпорядження № 4 від 5 січня 2012 року

Відповідно до статті 22 Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ", статті 31 Закону України "Про місцеве само�
врядування в Україні", Програми соціально�економічного розвитку міста Києва на 2011 рік, затвердженої рішенням Київської місь�
кої ради № 574/5386 від 30.12.2010, міської комплексної цільової програми "Київ спортивний: 2011�2015 роки", затвердженої рі�
шенням Київської міської ради № 7/5394 від 17.02.2011, та з метою розвитку водних видів спорту, в межах функцій органу місце�
вого самоврядування:

1. Створити робочу групу з питань будівництва Центру олімпійської підго�
товки з водних видів спорту — водноспортивного стадіону на Трухановому ос�
трові (акваторія Матвіївської затоки) та затвердити її склад, що додається.

2. Голові робочої групи з питань будівництва Центру олімпійської під�
готовки з водних видів спорту — водноспортивного стадіону на Трухано�
вому острові (акваторія Матвіївської затоки) в місячний термін розробити
план заходів та подати його на затвердження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

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

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

Виконуючий обов'язки голови 
Л. Новохатько

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 05.01.2012 року № 4

Склад
робочої групи з питань будівництва Центру олімпійської підготовки 

з водних видів спорту — водноспортивного стадіону на Трухановому острові 
(акваторія Матвіївської затоки)

ВОВК Володимир Семенович начальник Головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), голова робочої групи

ПАНЧЕНКО Людмила Володимирівна заступник начальника Головного управління — начальник управління спорту Головного управління у 
справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), заступник голови робочої групи

БУЦЕВА Юлія Миколаївна начальник відділу молодіжної політики Головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), секретар 
робочої групи

БУЯР Антон Олександрович заступник начальника технічного відділу Головного управління капітального будівництва виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

ГЕРАЩЕНКО Володимир Володимирович генеральний секретар Національного олімпійського комітету України (за згодою)
ДОМАШЕНКО Анатолій Васильович радник голови Державної служби молоді та спорту України (за згодою)
ДОВГОДЬКО Віктор Іванович віце�президент федерації академічного веслування України (за згодою)
ГЛУЩУК Тарас Федорович заступник директора об'єднання спортивно�господарських споруд федерації академічного веслування

України та федерації каное України (за згодою)
НАЗАРЕНКО Едуард Афанасійович генеральний директор ТОВ "Персей" (за згодою)
КОРИТНИЙ Валерій Федорович начальник служби інвестиційної політики і розвитку Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України (за згодою)
ПРИСЯЖНЮК Володимир Федорович перший заступник директора Інституту генерального плану міста Києва (за згодою)
ТКАЧЕНКО Валентин Зіновійович завідуючий кафедрою архітектурного проектування цивільних споруд Київського національного 

університету будівництва та архітектури (за згодою)
ЧОРНІЙ Богдан Петрович головний економіст відділу з питань координації інвестиційної роботи та проведення інвестиційних 

конкурсів Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

ШУЛЬГА Тамара Миколаївна інженер�будівельник спортивно�оздоровчого закладу "Спортивний комплекс управління по фізичній 
культурі та спорту"

Заступник голови — керівник апарату

Про виділення коштів резервного фонду міського бюджету 
для ліквідації аварійної ситуації на підвідному Лівобережному 

каналізаційному колекторі Д=3000 мм 
в районі насосної станції 1�го підйому Бортницької станції аерації 

у Дарницькому районі
Розпорядження № 124 від 26 січня 2012 року

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415 "Про
затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету" та з метою виділення коштів резервного фонду місько�
го бюджету для ліквідації аварійної ситуації на підвідному Лівобережному каналізаційному колекторі Д=3000 мм в районі насос�
ної станції 1�го підйому Бортницької станції аерації у Дарницькому районі, що сталася 17.01.2012, враховуючи протокольне дору�
чення Постійної комісії з питань техногенно�екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.01.2012 № 1:

1. Визначити Публічне акціонерне товариство "Акціонерна компанія
"Київводоканал" (далі — ПАТ "АК "Київводоканал") замовником виконання
робіт з ліквідації аварійної ситуації, що склалася на підвідному Лівобереж�
ному каналізаційному колекторі Д=3000 мм в районі насосної станції 1�го
підйому Бортницької станції аерації у Дарницькому районі.

2. ПАТ "АК "Київводоканал":
2.1. забезпечити виконання робіт з розробки проектно�кошторисної

документації та ліквідації аварійної ситуації на підвідному Лівобережному
каналізаційному колекторі Д=3000 мм в районі насосної станції 1�го під�
йому Бортницької станції аерації у Дарницькому районі та безперебійне
прийняття каналізаційних стоків;

2.2. визначити проектну та підрядну організації для проведення робіт,
передбачених у пункті 1 цього розпорядження, в установленому порядку.

3. Головному управлінню комунального господарства виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
спільно з ПАТ "АК "Київводоканал" провести перевірку причин аварійної

ситуації та в разі виявлення винних вжити заходів щодо відшкодування
витрат бюджету на ліквідацію наслідків аварійної ситуації.

4. Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) виділити Головно�
му управлінню комунального господарства виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) кошти резервно�
го фонду міського бюджету в сумі 16950 тис. грн для фінансування робіт
з ліквідації аварії та забезпечення безперебійного прийняття каналізацій�
них стоків.

5. Згідно з пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу Укра�
їни передати кошти у сумі 16950 тис. грн із загального фонду до бюдже�
ту розвитку спеціального фонду бюджету м. Києва.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першо�
го заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака
О. В.

Голова О. Попов

Про проведення Міжнародного Фестивалю "Сходи до Неба" 
3 червня 2012 року на Європейській площі

Розпорядження № 552 від 5 квітня 2012 року

Відповідно до Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ" та Порядку організації та проведення в м. Києві недер�
жавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно�просвітницького, спортивного, видовищного та іншого
характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.06.99 № 317/418, в межах функцій органу місцевого самовряду�
вання:
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 13 квітня 2012 року

Сьогодення фігуративного мистецтва
В "Я�галереї" відкрилася українсько�французька виставка 
"Оживаючі фігури"
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

У рам ах “Франц зь ої
весни” в столичній алереї
представлений прое т, що
об’єднав раїнсь их та
франц зь их х дожни ів,
я і працюють напрямі фі-
ративно о мистецтва,

тобто зображення нат ри,
найчастіше людсь о о ті-
ла. До я их творчих е спе-
риментів вдавалися авто-
ри, шан вальни и с часно-
о мистецтва мож ть поба-
чити до 23 вітня.

“Фігуративне мистецтво займає

важливе місце в історії мистецтв XX

століття. Незважаючи на те, що у

1970�1980 роках французькі устано�

ви залишили його поза увагою,

прославляючи концептуальне мис�

тецтво, фігуративне мистецтво не

зникло. За останні декілька років

все більше виставок та масштабних

ярмарків сучасного мистецтва кон�

статують пожвавлення фігуратив�

ного “руху” серед художників,— го�

ворить куратор виставки Франсуаза

Лакосте.— Виставка “Оживаючі фі�

гури” доводить це і демонструє

пристрасть молодих авторів до від�

ображення тіла. Усі представлені

художники, більшість із яких наро�

дилися в 1970�1980х роках, у своїх

роботах та дослідженнях обирають

виключно фігуративне мистецтво”.

Сьогодні фігуративне мистецтво

намагається дослідити психологізм

крізь призму форми людського тіла,

шукає універсальне в індивідуально�

му. На виставці представлені роботи

Мюр’єль Моде “Сплячий”, на яких

зображені люди в обіймах Морфея,

картини Ліни Анжан, де образ дівчи�

ни переплітається з образом тварин,

автопортрети Даніеля Дежана, який

порівнює себе з кактусом, фотодру�

ки Дені Бернар, враження від фото�

графії Освенцима, де перебувала ба�

буся, Емманюель Борнстайн.

Не менш різноплановими є й

українські художники. Ростислав

Котерлін з Івано�Франківська смі�

ливо змальовує то “тілесних пта�

шок”, то “марсіє” вигадану ним

форму життя на Марсі. Киянин

Анатолій Бєлов експериментує з

актуальною і соціально�критич�

ною графікою на грані ілюстрацій

та стріт�арту. Львів’янин Станіслав

Перфецький є послідовником поп�

арту з ідеалізацією форми та наша�

руванням фігуративних образів з

різних епох, як, наприклад, Мони

Лізи у сучасній інтерпретації. Його

земляк Володимир Костирко веде

гру у сфері містифікації та історії

мистецтва, пропонуючи свій по�

гляд на зображення янголів. Оці�

нити сучасне фігуративне мистец�

тво двох країн можна впродовж на�

ступних десяти днів у “Я�галереї”

(вул. Хорива, 49�б)

Киян запрошують у космос
У столиці відкрився Музей фантастики і космонавтики

Якби не було фантастики та мис�

тецтва уявляти, багато речей і досі

були б нездійсненними, вирішили

ініціатори створення нового му�

зею, поєднавши в ньому фантасти�

ку та космонавтику. “Зараз у нас

відкрита перша експозиція, а про�

тягом року ми плануємо зробити

майданчик, який допоможе дітям і

дорослим розвивати свою уяву,—

впевнена директор “Дивосвіту”

Анастасія Кислинська.— Крім то�

го, у 2013 році Київ отримав право

приймати європейську конферен�

цію наукової фантастики, тож ми

сподіваємося, що деякі події про�

ходитимуть і в нашому музеї”.

Творцем та керівником новоспече�

ного музею став Юрій Шевела,

власник величезної колекції фан�

тастичної літератури, якого, до ре�

чі, назвали на честь Юрія Гагаріна.

“Наша мета — поєднати науку та

літературу, створити “живий” му�

зей, який був би цікавий кожному.

Крім того, запрошуємо бажаючих

приєднатися до клубу любителів

фантастики, що діє при музеї”,—

сказав пан Шевела.

Сьогодні в експозиції представле�

ні науково�популярні книжки, при�

свячені певним особистостям, зок�

рема, окремий стенд — першому

космонавту Юрію Гагаріну, а також

книжки з астрономії, авіації та кос�

монавтики, літературні твори кос�

мічної фантастики, фотографії та

архівні документи, телескопи та ба�

гато речей “космічного часу”. В

1960�1970�х тема космонавтики була

дуже популярною в СРСР, з цією

символікою випускалися медалі,

значки, підстаканники, портсигари,

закладки, олівці, пенали, блокноти і

навіть тарілки. Так, на новорічному

посуді Діда Мороза зображено по�

ряд з ракетою, а ялинку — з космо�

навтом. У ті часи всі діти мріяли ста�

ти космонавтами. “На жаль, сього�

дні мало молоді цікавиться космо�

навтикою та технікою, все більше

обирають гуманітарні напрямки.

Сподіваюся, музей їх зацікавить”,—

вважає військовий інженер Віталій

Гладченко, який 25 років пропрацю�

вав на Байконурі.

Надалі музей планується розши�

рити вже за рахунок фантастики.

За словами Юрія Шевела, окрім

космічної фантастики, визначне

місце посідають утопії, твори�по�

передження на тему глобальних

катастроф, філософсько�соціальна

та пригодницька фантастика, тво�

ри, присвячені роботам, майбут�

ньому, а також фентазі. Зокрема

планується познайомити усіх до�

питливих і з історією української

фантастики та її визначними пись�

менниками.

З 12 до 15 квітня “Дивосвіт” (вул.

М. Малиновського, 24/7) запрошує

батьків та дітей на святкування “Дня

космонавтики”. В програмі — май�

стер�класи з авіамоделювання та

моделювання ракет, показ стрічки

про Юрія Гагаріна, відкрите засідан�

ня Клубу фантастики та космона�

втики, а також екскурсії музеєм

Захоплюючий детектив по�українськи
“Коронація слова” представляє роман Владислава Івченка 
та Юрія Камаєва
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

“Хрещати ” продовж є
знайомити читачів з мин -
лорічними ла реатами та
номінантами літерат рно о
он рс “Коронація сло-
ва”. Пропон ємо вашій
вазі ла реата 3 премії —
твір талановито о пись-
менниць о о тандем Вла-
дислава Івчен а та Юрія
Камаєва “Стовп самодер-
жавства, або 12 справ Іва-
на Карповича Підіпри о-
ри”.

В центрі сатирично�пригодниць�

кого детективу “Стовп самодержав�

ства” — філер київської охоронки

Іван Карпович Підіпригора. Іваном

Карповичем звали прадіда Влади�

слава Івченка, з якого він і брав при�

клад, вигадуючи героя. А літератур�

ними прототипами, за словами ав�

торів, стали бравий солдат Швейк,

трохи Санчо Панса, ціла армада

українських прапорщиків і унтер�

офіцерів та персонажі української

класичної комедії.

Дія роману відбувається на почат�

ку XX століття у Києві, що був на

той час провінцією Російської імпе�

рії. “Початок двадцятого століття та

початок двадцять першого мають

безліч дивовижних аналогій та збі�

гів. З головного — і тоді, й тепер —

було і є величезне суспільне розша�

рування, несправедливе становище

у суспільстві, та влада, котра заблу�

кала у часі й якій місце у далекому

минулому”,— розповів “Хрещати�

ку” Юрій Камаєв. 

Головний персонаж твору — прос�

тий філер, для друзів та керівництва

Ванько, який задоволений службою

та життям, постійно допомагає сво�

єму начальникові вибиратися з чер�

гової халепи та береться за розсліду�

вання найзаплутаніших справ, при�

правлених тонким та дотепним гумо�

ром. То він шукає автора фривольно�

го твору “Сладострастноє путєшес�

твіє” Жоржа Незабудкіна, то викри�

ває таємну групу, що намагається

вбити государя за допомогою риту�

алів вуду або прихильників Шевчен�

ка, що перетворюють на “українству�

ющих” через попіл спаленого “Коб�

заря”, а в одному з оповідань з’являє�

ться Володимир Ілліч разом з Надінь�

кою, і навіть Михайло Булгаков. Під

час справ Іван Карпович використо�

вує всі можливі методи — і горілочки

вип’є, щоб дістати потрібну інформа�

цію, і до пані Розочки Шпільман у са�

лон “Жозефіна” загляне...

Цікавою є й сама історія написан�

ня роману. ІТ�шник Юрій Камаєв та

журналіст Владислав Івченко по�

знайомилися у Львові на Форумі ви�

давців. І хоч мешкають вони в різ�

них містах — Кременці та Сумах,—

відстань не завадила письменникам

обмінюватися ідеями творів та до�

писувати оповідання один одного. З

усіх персонажів вижив та розвинув�

ся Підіпригора, який й став героєм

“12 справ”. А співавторство через

мережу ніяким чином не позначи�

лося на загальній стилістиці роману,

який читається легко та весело
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Е сперименти з тілами і фі рами раїнсь і та франц зь і х дожни и демонстр ють в "Я- алереї"

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

12 вітня відзначався Все-
світній день авіації та ос-
монавти и. Саме цьо о
дня радянсь ий осмонавт
Юрій Га арін 1961 році
вперше в світі полетів
осмос та зробив орбі-
тальний обліт Землі за
108 хвилин. До свята в сі-
мейном центрі розвит
та розва “Дивосвіт” пре-
зент вали перший в У ра-
їні М зей фантасти и та
осмонавти и, де відвід-
вачі змож ть раще діз-
натися про історію вито ів
осмонавти и через ни-
и, с веніри та речі то о
час .
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Відповіді на сканворд 

До ва и меш анців столиці, ерівни ів підприємств,
станов та житлово-е спл атаційних ор анізацій!

З метою під отов и до опалювально о сезон 2011/2012 р.
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

проводитиме щорічні випроб вання теплових мереж.

Випроб вання відб ватим ться:

- 23 вітня — 7 травня 2012 ро в частині Дарниць о о, Дніпровсь о о,
Солом'янсь о о районів (тепломережі від теплома істралей №2, 3, 4, 5, 6 ПАТ
"ЕКОСТАНДАРТ" та теплома істраль №1 РК "Відрадний", я і обсл ов ють житлові
масиви Лівобережний, Стара Дарниця, ДВРЗ, Хар івсь ий, Соцмісто, Нова Дарниця,
Відрадний);

- 23 вітня — 13 травня 2012 ро (з рах ванням термін проведення ремонтних
робіт на районній отельні) в частині Святошинсь о о район (тепломережі від
районної отельні "Вер он", я і обсл ов ють житловий масив Гала ани).

У зв'яз з цим постачання арячої води б де тимчасово припинено для
споживачів ПАТ "ЕКОСТАНДАРТ" — з 14.00, для споживачів районних отелень
"Відрадний" та "Вер он" — з 18.00 22 вітня.

Випроб вання теплових мереж здійснюватим ться межах:

- в лиць Панельної, Челябінсь ої, Мильча ова, Ми ільсь о-Слобідсь ої, Броварсь о о
проспе т , в лиць Раїси О іпної, Флоренції та здовж Р санівсь о о анал , в лиць
Шліхтера, Фанерної, Сивась ої, Алма-Атинсь ої, Машиністівсь ої, Сеномансь о о
пров л а, в лиць Літинсь ої, Новоросійсь ої, Мар анець ої, Ро озовсь о о,
Калачівсь ої, Ба инсь их омісарів, Празь ої, Сосюри, Сер ієн а, Червоно вардійсь ої,
проспе т Га аріна, в лиці Поп дрен а (Дніпровсь ий район);

- в лиці Рев ць о о, проспе т Бажана, Хар івсь о о шосе, в лиць Слав ородсь ої,
Тростянець ої, Полісь ої, Бориспільсь ої, Вересневої, Зрош вальної, При олійної та
здовж залізничної олії (Дарниць ий район);

- в лиці та пров л Омеляна Горбачова, в лиці Чистя івсь ої, проспе т Перемо и
(Святошинсь ий район);

- в лиць Козелець ої, Авторемонтної, б львар Лепсе, в лиць Василен а, Виборзь ої,
пров л Машиноб дівно о, в лиць Т пи ова, Леваневсь о о, Ніжинсь ої, Галана,
здовж залізничної олії, в лиці Пост-Волинсь ої (Солом'янсь ий район).

Випроб вання проводитим ться тепломережною водою, охолодженою до температ ри
не вище 40°С, з підвищеним на 25% тис ом, що відповідає нормативам. Це дозволить
виявити ма симально можлив іль ість пош оджень та лі від вати їх, запобі ши та им
чином появі під час опалювально о сезон . Через виявлені пош одження подавання
арячої води може затрим ватися на час, необхідний для їх с нення, про що КИЇВЕНЕРГО
додат ово повідомить ЖЕО.

Просимо власни ів підвальних та напівпідвальних приміщень, в я их або пор ч з я ими
проходять теплові мережі, вжити запобіжних заходів для збереження матеріальних
цінностей на випадо пош одження теплових мереж.

На в лицях, садибах, підвалах б дин ів, де проходять теплові мережі, може трапитися
пош одження підземних тр бопроводів з вини ненням провалин та ви идів води на
поверхню.

Б дьте важні та обережні!

У разі вини нення провалин та появи на поверхні води не наближайтеся самі та
не доп с айте до та их місць дітей! Повідомляйте про виявлені випад и фахівців
КИЇВЕНЕРГО за телефонами:
- Солом'янсь ом районі — 272-23-73, 497-60-72;
- Святошинсь ом районі — 450-38-93, 452-60-94, 497-60-72;
- Дарниць ом та Дніпровсь ом районах — 510-83-09, 566-13-48, 510-68-54,
291-08-47.

На ад ємо, що під час щорічних випроб вань тепломереж КИЇВЕНЕРГО не
нарахов є плат за споживання теплової енер ії житловим ор анізаціям для
отримання арячої води. Кори вання розрах н ів з меш анцями здійснюють
ЖЕО.

Про подальший рафі випроб вань тепломереж КИЇВЕНЕРГО інформ ватиме ЗМІ та
ЖЕО, я і з ідно із за онодавством зобов'язані повідомляти меш анців про тимчасов
відс тність арячої води.

Додат ов інформацію щодо проведення випроб вань тепломереж можна отримати за
телефонами інформаційно-довід ової сл жби ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" 15-88, з мобільно о
201-58-79 або на офіційном сайті Компанії www.kyivenergo.com.

Перепрош ємо за тимчасові незр чності!

ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

Відповідно до ст. 15 За он У раїни "Про державн сл жб " правління
ДАІ Головно о правління МВС У раїни в місті Києві о олош є он рс на
заміщення двох ва антних посад та однієї посади на період переб вання
відп стці по до ляд за дитиною до дося нення нею ві 3-ох ро ів
основно о працівни а, а саме:

спеціаліста 1-ої, 2-ої ате орії відділ фінансово-е ономічно о забезпечення
правління ДАІ.

У он рсі мож ть брати часть особи, я і не притя вались до римінальної
відповідальності, мають вищ освіт за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істр,
спеціаліст, володіють раїнсь ою мовою та нави ами роботи на ПК (про рама
"Пар с"), досвід роботи в державних ор анах на посадах б х алтера не менше 1
ро , або стаж роботи за фахом в інших сферах е ономі и не менше 2 ро ів.

Для часті он рсі необхідно подати до відділ адрово о забезпечення
правління ДАІ ГУМВС У раїни в місті Києві наст пні до менти: заяв про часть
он рсі, заповнен особов арт (форма П-2 ДС) з відповідними додат ами, 2
фото арт и розміром 4x6 см, завірені нотаріально опії до ментів про освіт ,
відомості про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансово о хара тер щодо
себе та членів своєї сім'ї, опії першої, др ої та десятої сторіно паспорта
ромадянина У раїни.
Термін подання заяви — до 4 травня 2012 ро .

За довід ами звертатися:
Управління ДАІ ГУМВС У раїни в місті Києві
м. Київ, в л. Б. Хмельниць о о, 54
тел. 278-39-61, 234-52-60
Відділ адрово о забезпечення правління ДАІ

Шановний а ціонер!
А ціонерне товариство холдин ова омпанія "Київмісь б д"

інформ є про доповнення поряд денно о чер ових за альних зборів
а ціонерів, що відб д ться 25.04.2012 р., об'ява про я і б ла
оприлюднена 06.03.2012 р. в № 45 "Відомості Державної омісії з цінних
паперів та фондово о рин " та № 32 азети "Хрещати ", а саме:

19. Про від ли ання Голови правління — президента Товариства.

20. Про обрання Голови правління — президента Товариства.

На лядова рада AT XK "Київмісь б д"

Київсь а місь а державна адміністрація повідомляє, що

термін видачі он рсної до ментації та отримання он рсних

пропозицій по он рс із зал чення інвестора для здійснення

заходів з облашт вання пішохідних підземних переходів (лот 4),

мови он рс оп блі овані азеті "Хрещати " від 13.01.2012

№3 (4023), продовжено до 23.04.2012 ро .

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація
о олош є про намір передати в оренд нежитлове підвальне приміщення площею
120,3 в. м за адресою: м. Київ, в л. Г совсь о о, 4 для ви ористання під офіс з
розрах н ом орендної плати в розмірі 12700,0 рн без ПДВ за перший місяць оренди.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15,

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація.
Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 280-15-39, 280-02-20.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Столичний"

( од єдино о державно о реєстр
підприємств та ор анізацій У раїни 01549359)

повідомляє, що печат а підприємства випад ово б ла за блена.
Прохання, хто знайшов цю печат підприємства, прош поверн ти за
вина ород . Конта тний номер телефон (067)444-12-91.

Генеральний дире тор товариства Коляда О.І.

⌦ Втрачене свідоцтво про право власності САА № 100221 на вартир за адресою
Київ, в л. Княжий Затон, б д. 2/30, в. 422 на ім'я Че ана Оле сандра
Ми олайовича вважати недійсним.

⌦ Втрачене свідоцтво про право власності на житло від 10.10.2006 ро , записане
реєстров ни за № 44730 24.11.2006 ро на праві спільної-част ової

власності на ім'я Ж Юлії Ми олаївни та Ж Дар'ї Оле івни вважати недійсним.

⌦ Втрачене посвідчення члена ба атодітної сім'ї № АА 010196 на ім'я Ро ожевсь ої
Катерини Єв еніївни, видане 27 січня 2011 ро Відділом справах сім'ї, молоді
та спорт Оболонсь ої районної в місті Києві Державної адміністрації, вважати
недійсним.

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

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)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2012 РІК
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
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Хрещатик 13 квітня 2012 року

Спортивні новини

Температура +10°С

Атм. тиск 737 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 81 %

Температура +17°С

Атм. тиск 737 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 65 %

Температура +11°С

Атм. тиск 737 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 87 %

Прогноз погоди на 13 квітня 2012 року

ОВНИ сяють харизмою, життєві с дини переповнені пот жною
енер ією, я слід спрям вати в раціональне р сло. А тивіз йте
пра тичн жил , поставте ви од на чільне місце — і вперед, на
тр довий фронт! Ні аплі сил, час на нерентабельні справи, прий-
шла пора “ онверт вати” свої олосальні енер орес рси в матері-
альні здоб т и.
ТЕЛЬЦІ, девіз тижня: “хай живе оновлення!” Ви від риті зовніш-

ньом світ , налаштовані на зміни, відч ваючи сильний вн трішній
поштовх до самоствердження — і стрим вати йо о не можна! По-
лопочіться про стильний ардероб, модн зачіс — це візитна
арт а. По аним звич ам — ні! Для підзаряд и сил частіше саміт-
нюйтеся, підтрим йте зв’язо з Всевишнім молитовними медита-
ціями, тоді не забл аєте в життєвих нетрях, а чіт о йтимете ви-
значеним шляхом.
БЛИЗНЯТА променіють чарівністю, одна нині не до романтич-

них блеф вань, події тижня мають армічний підте ст, смиренно
віддайте себе в р и долі, я а зм сить пережити по-новом давні
сит ації (що б ли забра овані), переосмисливши ставлення до ба-
атьох речей, людей.
РАКИ, с іпетр ромадсь о о лідера ваших р ах, м дро верхо-

водьте, об’єднавшись з людьми близь ими по д х та інтересам.
Ви — серце оле тив , ця місія вима ає відповідальності за долі
людей, і не лише на роботі, але й в родині.
ЛЕВИ на порозі професійних реор анізацій із зміною вид діяль-

ності, ерівництва, сл жбово о стат с . Це ревізія долі на правиль-
ність обраної професії (різ о тор неться тих, хто збився з правиль-
но о шлях ), де можна реаліз вати творче по ли ання.
ДІВИ, джерелом невичерпної енер ії є довірливі стос н и, ваше

завдання не розчинятися в партнері, потрапивши в залежність, а
б ти незалежною самодостатньою особистістю, я а чіт о ро є
власним шляхом, спираючись на с п тни а. Я що ви дві половин-
и одно о ціло о і відч ваєте одне биття серця на двох — значить
все ч дово, ваш союз непор шний і нія і матеріальні обмеження
йо о не підточать.
ТЕРЕЗИ, ви підходите до фініш поб дови партнерсь их союзів

в ділах та шлюбі на майб тній рі . Час обмаль, визначайтеся, з
им далі разом співпрацювати, а з им розл читися. Під лючайте
свій пра матизм плюс творчий ент зіазм партнерів і разом спів-
працюйте, втілюючи обопільні зад ми.
СКОРПІОНИ, на сл жбі аряча пора, оло зобов’язань росте, я

на дріжджах, одна вас, фахівця широ о о профілю, пол м’яно о
тр дя нія ою роботою не заля ати! Радо працюйте, і сили при-
б ватим ть, я азці, а аманець товстішатиме.
СТРІЛЬЦІ, я що ви на романтичній хвилі — це пре расно, одна

роль самоза охано о нарциса з бна. Ви олис йте в серці любов,
діліться тим ч ттєвим ба атством з оточенням (не потреб ючи
миттєвої віддачі), і чим більше ощасливите людей, тим раще, а їх-
ня подя а — то не ваш лопіт. Шлюбні зи вже не б д ть зашмор-
ом на шиї, обранець перетвориться на чарівне створіння, з я им
б дете блаженств вати й не знати оря. В ар’єрі теж ри а с рес-
не після 3-х місяців застою, тож в робочом оле тиві запан є мир
та зла ода.
КОЗОРОГИ, під сімейним дахом розжарена атмосфера, поста-

райтеся з армоніз вати стос н и з рідними, аде ватно реа йте на
їхні “вибри и”, я і нес ть насправді про ресивний імп льс. Дбайте
за родинне бла опол ччя, моліться, і Всевишній вам дасть все, що
треба! Головне — міло баланс вати між сім’єю та роботою, адже
ар’єра — це тяж ий хрест (до жовтня), де все дається з тяж ими
м ами, хоча працелюбним та відповідальним, майстрам своєї
справи боятися нічо о. Осилите!
ВОДОЛІЇ, сл хайте всіх, а потім, зробивши виснов и, робіть та ,

я під аз є серце! Розбіжності в по лядах на тлі ідейних пере о-
нань немин чі, і з цим слід змиритися. Я що нездатні схилити
партнерів до власної точ и зор , не марн йте сил (це армічне
альмо з 7 люто о до 25 червня), а постарайтеся зроз міти, поста-
вити себе на ч же місце. Зрештою ожен с дить по мірі своєї ви-
хованості, д ховної зрілості, роз мово о розвит , інформаційної
обізнаності.
РИБИ, вас між “дай” і “на” точиться запе ла боротьба, пра -

матизм і заощадливість схрестили ба нети з вели од шною щед-
рістю, і ніхто не хоче пост питися... По одж йтеся на “нічию”, м д-
ро баланс йте, аби задовольнити власні потреби й ні о о не обра-
зити. Адже більше, ніж засл жили, вам доля не дозволить взяти я
в сердечній, та і в матеріальній сфері

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  Т И Ж Д Е Н Ь  1 5 — 2 1  К В І Т Н Я

ранок день вечір

Збірна України взяла реванш у японців
У другому матчі вітчизняні хокеїсти перемогли з рахунком 3:1

Поразка у попередньому матчі

проти збірної Японії змусила Анато�

лія Хоменка внести певні корективи

у своїй команді. Так, склад націо�

нальної хокейної дружини покинули

Сергій Черненко та Олександр Ско�

роход (обидва “Сокіл”), також до

них приєдналися Максим Квітченко

(“Хімік”) та Сергій Бабинець (“Дон�

бас”). Проте у звітній грі національ�

ну команду змогли підсилити гравці

основного складу донецького “Дон�

басу”: Олександр Матерухін, Олег

Шафаренко, Олександр Побєдонос�

цев та Віталій Доніка. До того ж, у

ворота повернувся досвідчений ве�

теран Ігор Карпенко (“Сокіл”).

Звітний матч, як і попередній,

команди розпочали дуже активно.

Після обміну небезпечними кидками

ініціативу перехопили вітчизняні хо�

кеїсти, хоча на початку їм було дуже

важко швидко переходити до атаки

чужих воріт, адже гості вдало пресин�

гували у своїй зоні. Проте на 9�й хви�

лині українцям вдалося вийти впе�

ред. Костянтин Касянчук точним па�

сом вивів Віталія Доніка на ударну

позицію, і тому нічого не залиша�

лось, як відкрити рахунок у матчі.

Щоправда, японці одразу ж відігра�

лися, і знадобилося їм на це лише 19

секунд. Гості організували стрімку

атаку, і на добивання вдало зіграв

Сюхей Кудзі. Після обміну голами

обидві команди почали діяти більш

жорсткіше у захисті, що спричинило

цілу низку вилучень у складах обох

колективів. За таких умов гравцям

важко було атакувати, тому на кінець

першої двадцятихвилинки рахунок

залишився незмінним — 1:1.

Другий період розпочався ата�

ками з боку японської збірної.

Українцям вдалося стримати на�

ступ суперника, і вже згодом вони

самі почали створювати гострі мо�

менти для взяття воріт. Помітно

було, що гості не очікували такого

розвитку подій і дещо занервува�

ли. Напруга у стані японців вили�

лась у вилучення, яке вдало реалі�

зували наші хокеїсти — відзначив�

ся Олексій Міхнов. Гості ринулися

відігруватися, але майже відразу

наразилися на контратаку, в якій

дубль оформив Віталій Доніка.

Третій період пройшов у дуже ви�

сокому темпі, проте жодному із ко�

лективів так і не вдалося закинути

шайбу. Варто відзначити гру україн�

ців у меншості: якщо у попередньо�

му матчі саме це стало причиною

поразки (усі свої шайби японці за�

кидали у більшості), то у звітній грі

гості не змогли реалізувати свою

кількісну перевагу. Таким чином

збірна України впевнено перемогла

з рахунком 3:1 і в гарному настрої

вирушить до Словенії, де вже 15

квітня стартує чемпіонат світу з хо�

кею
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Цей день в історії 13 квітня
1519 — народилася Катерина

де Медичі, др жина ороля
Франції Генріха II
1681 — У Бахчисараї підписа-

но до овір, я ий завершив Мос-
овсь о-т рець війн . З ідно з
Бахчисарайсь ою одою, Ос-
мансь а імперія визнала У раїн
за Мос овією
1779 — народилася Єлизаве-

та Оле сіївна, російсь а імперат-
риця, др жина Оле сандра I
1808 — народився Антоніо

Ме ччі, італійсь ий вчений, я о о
вважають справжнім винахідни-
ом телефон
1814 — німець ий математи

Карл Вітте одержав ст пінь до -
тора філософії віці 12 ро ів
1923 — відб лося рочисте

від риття в Лондоні стадіон
Вемблі
1928 — Києві відб лася

прем'єра фільм Оле сандра
Довжен а "Звени ора"
1989 — У всій Вели обританії
омп'ютери б ли вперше паралі-
зовані вір сом "Friday the 13th"
("П'ятниця, 13-те"), відомим та-
ож під назвою "Jerusalem", от-
рий періодично а тивіз ється в
дні, оли 13 число припадає на
п'ятницю
2000 — Про свою відстав з

поста лави омпанії "Microsoft"
заявив її співзасновни і ба ато-
річний ерівни Білл Ґейтс

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У др ом спарин -матчі проти збірної Японії вітчизняні
хо еїсти з міли віді ратися за дещо несподіван пораз-

попередньом протистоянні. Зробивши певні зміни
с ладі оманди, Анатолію Хомен о вдалося налашт -

вати своїх підопічних, і “синьо-жовта” др жина впевне-
но перемо ла с перни а — 3:1. Та им чином збірна
У раїни здоб ла 9 перемо в очних поєдин ах зі збір-
ною Японії і в арном настрої поїде до Словенії, де
вже 15 вітня старт є чемпіонат світ .

Київське “Динамо” провело
відкрите тренування на НСК
“Олімпійський”

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Вчора на НСК “Олімпійський” київське “Динамо” провело відкрите тренування.

Тренер “біло�синіх” Юрій Сьомін разом з футболістами відповіли на запитання жур�

налістів щодо підготовки команди до матчу з “Ворсклою”, а також про психологічний

стан всередині колективу після прикрої поразки проти “Шахтаря”. Зі слів гравців, во�

ни повністю зконцентровані на завтрашньому протистоянні з полтавським клубом і

прагнутимуть набрати максимальну кількість очок у наступних іграх. Зокрема Юрій

Сьомін зазначив: “Звичайно, певне нервове напруження присутнє. Після 25�ти ігор

без поразок нам потрібно починати все з нуля. Але і від невдач потрібно вміти швидко

відходити і перебудовуватися на нову боротьбу за золоті медалі. Так що все, що було, то

минуло, зараз команда живе новим життям. Так, ми провели складний поєдинок про�

ти “Шахтаря”. Але, вважаю, вже немає сенсу про нього говорити. Ми вже пройшли че�

рез все це, так що гравцям і тренерам важливо про все забути”

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 7

Фото 8

Фото 6

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А

 т
а 

Н
ат

ал
ії 

К
О

ТЕ
Н

К
О

Від рите трен вання иївсь о о "Динамо" пройшло за невим шеної атмосфери

Юрій Сьомін: "Наразі найважливіше — збере ти наших
шан вальни ів на триб нах"

Наступний номер вийде 18 квітня

Волейбол. Стартувала фінальна частина 
чемпіонату України серед чоловічих команд
У Краснопере опсь почалися матчі першо о т р фінально о етап

за 1-4 місця в чоловічій С перлізі з волейбол . Першими на майданчи
вийшли хар івсь ий “Ло омотив” та чер ась ий “Імпе са роспорт”. Я і
очі валося, з стріч пройшла з перева ою хар ів’ян. Лише в третій пар-
тії, вед чи в рах н по сетах 2:0, підопічні Юрія Філіппова дозволили
собі трохи розслабитися, за що т т же б ли по арані с перни ами —
21:25. Проте вже в наст пній партії равці “Ло омотива” зі рали повн
сил і підс м перемо ли — 3:1. А ось матчі осподарів майданчи-
а “Кримсоди” проти л бенсь о о “Фаворит ” інтри а з асла вже на по-
чат ри. Кримчани настіль и впевнено провели цю з стріч, що пере-
мо а з рах н ом 3:0 ціл ом відображає перебі подій на пар еті

Фехтування. В Києві відбудеться 
Командний Чемпіонат світу
13 вітня 2012 ро о 14.00 в иївсь ом Палаці спорт відб деться

церемонія від риття Командно о Чемпіонат світ з фехт вання. До
часті від ритті запрошено олов Державної сл жби молоді та спор-
т У раїни Равіля Сафі лліна, президента Національно о олімпійсь о-
о омітет Сер ія Б б , Генерально о се ретаря Міжнародної феде-
рації фехт вання (FIE) Ма сима Параманова, олов Київсь ої місь ої
державної адміністрації Оле сандра Попова та президента Федерації
фехт вання У раїни Сер ія Міщен а. Командний Чемпіонат світ з
фехт вання проводиться під е ідою Міжнародної федерації фехт ван-
ня (FIE) та належить до спортивних зма ань вищої ате орії. У Рі
Олімпійсь их і ор чемпіонат світ проводиться серед оманд та их
видах зброї, що не входять до про рами Олімпійсь их і ор, 2012 ро-
ці це шабля жіноча та шпа а чоловіча.
Київ виборов право на проведення чемпіонат на он ресі FIE Мос-
ві в р дні 2010 ро , шляхом олос вання раїн-членів Міжнародної фе-
дерації фехт вання. За алом часть зма аннях підтвердили 35 раїн-
часниць: шпазі чоловічій — 23 оманди; шаблі жіночій — 14 оманд.
Та ож на зма аннях б д ть прис тні понад 500 членів офіційних деле а-
цій (представни и міжнародних деле ацій, спортсмени, тренери), за-
альна іль ість остей чемпіонат становитиме понад 1000 часни ів

Євро%2012. Мішель Платіні: 
“Україна наблизилась до ідеалу”
У раїна наблизилась до ідеальної ор анізації фінальної частини чем-

піонат Європи з ф тбол 2012 ро . На цьом орот ом оментарі
за підс м ами засідання На лядової ради УЄФА, що відб лося Льво-
ві, на олосив шеф європейсь о о ф тбол Мішель Платіні, повідомляє
Інформаційний центр “У раїна-2012”. Під час орот о о візит відб -
лася з стріч ор анізаторів майб тньо о т рнір , що б ла присвячена
останнім штрихам йо о під отов и. “У раїна вир шає вели доро .
В ор анізації Євро-2012 ми вима аємо дос оналості. Оцінюючи сьо о-
днішню сит ацію, можна впевнено оворити про те, що я що не все
зроблено дос онало, то д же близь е до цьо о. У нас б де ч довий
Євро-2012”,— під реслив президент УЄФА


