
Молодь залучать до розвитку столиці
Влада поглиблює співпрацю з КНУ імені Тараса Шевченка задля вирішення
актуальних проблем міста
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Київ відчиняє двері 
для інвесторів
Бізнесменам Кремнієвої долини презентували проект інноваційного парку
Bionic Hill
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Вчора Києві розпочав робо-
т Міжнародний інноваційний
фор м “Kyiv City Open
Doors”. Захід відвідали 15
ерівни ів зі спис 35 про-
відних венч рних фондів
Кремнієвої долини. Інвесто-
рам презентовано ІТ-ідеї та
прое ти столиці, зо рема
розроб висо отехноло ічно-
о пар Bionic Hill. Влада
Києва пере онана, що фор м
“Kyiv City Open Doors” підви-
щить стат с раїнсь о о ін-
новаційно о бізнес серед
амери ансь их інвесторів, я і
вже заці авилися иївсь ими
прое тами.

Міжнародний інноваційний форум

“Kyiv City Open Doors” відкрив учора за�

ступник голови КМДА Руслан Крама�

ренко. Під час презентації можливостей

української столиці для венчурних ін�

весторів Кремнієвої долини він зазна�

чив, що Київ є національним центром

підприємницької активності. Концен�

трація малих підприємств на 10 тисяч

осіб у столиці становить 250 одиниць,

тоді як в цілому по Україні — це лише 63

підприємства.

“Київ — своєрідний “селекційний

центр” держави, адже щороку до столи�

ці приїздять жити та працювати найкра�

щі та найталановитіші мешканці регіо�

нів. Сьогодні тут розташовані провідні

вищі навчальні заклади та офіси міжна�

родних компаній, що приваблює амбіт�

ну молодь та дає нам можливість у кон�

куренції з іншими регіонами бути пер�

шими”,— наголосив Руслан Крамарен�

ко.

Як запевнив посадовець, проект інно�

ваційного парку Bionic Hill у Києві має

бути успішним, бо в Україні сформував�

ся потужний інтелектуальний потенціал

і високі темпи зростання у сфері розроб�

ки програмної продукції — до 40 % на

рік. У рейтингу країн�розробників про�

грамного забезпечення наша держава

посідає 7�8 місце, а за іншими даними —

входить до п’ятірки лідерів.

Зазначимо, що більшість українських

ІТ�спеціалістів у пошуках роботи виїжд�

жають за кордон, тому створення Bionic

Hill докорінно змінить ситуацію. За сло�

вами Руслана Крамаренка, новий про�

ект дасть змогу створити у Києві майже

35 тис. робочих місць для висококлас�

них спеціалістів та отримати додаткові

надходження до бюджету міста щороку

в розмірі 600 млн грн.

“Сьогодні влада проводить низку за�

ходів для створення сприятливих умов

для розвитку цієї сфери. По�перше, за�

проваджується система електронного

урядування з повною автоматизацією

процесів та електронним документообі�

гом. Галузь ІТ ми визначили пріоритет�

ною у Києві та запроваджуємо проекти і

міські програми, які дадуть змогу мак�

симально розвивати цю сферу. А також

розробили низку програм із підтримки

діяльності бізнес�інкубаторів та іннова�

ційних парків, що буде сприяти розвит�

ку галузі. Ми бачимо себе ІТ�центром

Східної Європи”,— сказав Руслан Кра�

маренко, звертаючись до венчурних ін�

весторів Кремнієвої долини.

Нагадаємо, інноваційний парк Bionic

Hill — це унікальна платформа, в рамках

якої створюється максимально ком�

фортне середовище для ефективного ве�

дення та розвитку бізнесу у сфері висо�

ких технологій. За словами віце�прези�

дента Bionic Hill Віктора Галасюка, го�

ловними спеціалізаціями інноваційного

парку будуть фармацевтика, енергозбе�

реження, комунікаційні та біотехнології.

Такі пріоритети продиктовані насампе�

ред ринковими підходами. “Оскільки рі�

вень конкуренції між майданчиками для

розвитку високих технологій в глобаль�

ному масштабі дуже високий, наше зав�

дання — конвертувати цей інтерес у до�

віру і через взаємовигідне партнерство

поетапно вибудовувати інноваційну еко�

систему в парку високих технологій

Bionic Hill”,— зазначив Віктор Галасюк.

Він також додав, що створення парку

розпочнеться восени цього року, а пер�

шу чергу будівництва заплановано за�

вершити навесні 2014 року. Віктор Гала�

сюк поки що не називає компаній, які

можуть стати стартовими резидентами

Bionic Hill, однак запевняє, що зацікав�

лених вже багато. Вчора, окрім презен�

тації інноваційного парку Bionic Hill,

інвесторам Кремнієвої долини предста�

вили road�show найкращих проектів за

напрямками IT, Mobile, Cloud

Computing, SaaS, Games, Social

Networking, альтернативні джерела

енергії та біотехнології.

До речі, сьогодні представники вен�

чурних фондів США зустрінуться з го�

ловою КМДА Олександром Поповим і

приймуть участь у круглому столі “Ки�

їв — технологічний центр інновацій

України”. Столична влада очікує, що

результатом інноваційного форуму

“Kyiv City Open Doors” стане підвищен�

ня статусу вітчизняного технологічного

бізнесу серед американських інвесторів,

а також надасть можливість налагодити

ефективний діалог між учасниками ре�

алізації стратегії інноваційного розвит�

ку Києва
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Транспортну розв’язку 
на Наддніпрянському шосе 
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Іноземні волонтери 
допоможуть безпритульним 
тваринам 
З понеділ а столиці працюватим ть ветеринарні
лабораторії на олесах для стерилізації тварин
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Олександр Попов 
провів робочу зустріч 
на Андріївському узвозі
Місь а влада тримає під онтролем хід проведен-

ня робіт з ре онстр ції Андріївсь о о звоз . Вчо-
ра олова КМДА Оле сандр Попов відвідав одн з
найстаріших в лиць столиці та провів низ з стрі-
чей з представни ами ромадсь ості, я і меш ають
або працюють на Андріївсь ом звозі. Та ож Оле -
сандр Павлович з стрівся з членами Г манітарної
ради та членами Ор ан самоор анізації населення
Андріївсь о о звоз . Голова КМДА та представни-
и ромадсь их ор анізацій об оворити майб тній
стат с звоз та питання збереження йо о автен-
тично о ви ляд

Місто приберуть 
до травневих свят
Перший заст пни олови КМДА Оле сандр

Маз рча дор чив ом нальним сл жбам міста
створити омфортні мови для відпочин иян та
остей столиці під час травневих свят. Про це
йшлося під час засідання омісії з проведення
весняно о двомісячни а з бла о строю, озеле-
нення та поліпшення санітарно о стан столиці.
Зо рема ом нальне об’єднання “Київзеленб д”
розмістить достатню іль ість рн та онтейнерів
для відходів і забезпечить своєчасне їх вивезен-
ня, а ом нальне підприємство “Плесо” спільно з
райдержадміністраціями подбають про належні
мови відпочин меш анців біля водойм. Крім
то о, місто а тивіз є проведення ремонтних робіт
та фарб вання елементів дитячих і спортивних
майданчи ів, а та ож завезення піс пісочниці
та впоряд вання точ ів відпочин на приб -
дин ових територіях (ремонт лав, оформлення
вітни ів тощо). Особлив ва приділятим ть
відновленню бла о строю територій після роз-
риттів на інженерних мережах. За словами на-
чальни а Головно о правління онтролю за бла-
о строєм Сер ія Садово о, столиці залишаєть-
ся 396 прострочених аварійних онтрольних ар-
то з невідновленим бла о строєм: 293 — ПАТ
“Київенер о”, 63 — ПАТ “Київводо анал” та 40 —
інших. Оле сандр Маз рча дор чив а тивіз вати
робот із пор шни ами щодо терміново о віднов-
лення бла о строю
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Як відзначив Олександр Попов, наразі столиця стрім�

ко розвивається, тому активна співпраця з талановитою

молоддю може значно сприяти цьому процесу. “Сього�

дні ми будемо говорити про перспективу, а перспекти�

ва — це, насамперед, ви, молоде покоління, і саме з ва�

ми ми пов’язуємо розвиток Києва та України в ціло�

му”,— зазначив Олександр Попов.

Очільник міськадміністрації у своєму виступі ознайо�

мив студентів з основними секторами економіки, що

відображені у Стратегії розвитку Києва до 2025 року та

пов’язані з розвитком інфраструктури, впровадженням

енергозберігаючих технологій, підтримкою столичного

виробника, покращенням здоров’я киян та підтримкою

культурної сфери, і наголосив, що досягнути поставле�

них цілей можна лише впроваджуючи конкретні бізнес�

проекти. Окрім того, Олександр Павлович відмітив, що

міська влада зацікавлена у співпраці з молодими фахів�

цями і готова підтримувати їхні проекти, та закликав

студентів подавати власні ідеї на розгляд до мерії.

Голова КМДА відповів на запитання студентів, які

стосувалися всіх важливих аспектів розвитку міста, та

спільно з ректором університету Леонідом Губерським

підписав угоду про співпрацю. Відповідно до неї, міська

влада буде використовувати розробки молодих науков�

ців та фахівців навчального закладу для вирішення

проблем міського господарства, залучати спудеїв до

міжнародних конференцій, симпозіумів та семінарів, а

також надавати їм можливість проходити виробничу

практику в КМДА та комунальних підприємствах.

Студенти виявили згоду долучитися до такої співпра�

ці. Так, за словами Олени Шурин, голови студентського

парламенту юридичного факультету, молоді фахівці

тільки зраділи подібним зобов’язанням, оскільки уні�

верситет є науково�дослідним інститутом і вже сьогодні

має багато цікавих розробок. “У нас налагоджена робо�

та з міськадміністрацією, зі всіма відділами, і ми хочемо

її лише поглиблювати. Зокрема це ініціатива “Юридич�

на клініка”, де наші студенти готові надавати безкош�

товну правову допомогу соціально�незахищеним ки�

янам. Тому ми прагнемо до конкретних проектів, щоб

спільними зусиллями втілювати їх у життя”,— відмітила

Олена Шурин

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

КНУ імені Тараса Шевчен а — один із провідних в зів раїни з ба атолітньою істо-
рією, пот жною на овою базою та адровим потенціалом. У навчальном за ладі
здійснюється під отов а та перепід отов а 25 тисячі фахівців за 47 напрямами та
84 спеціальностями. Вчора олова КМДА Оле сандр Попов відвідав Червоний орп с
ніверситет , де прочитав ст дентам юридично о фа льтет ле цію щодо перспе -
тив розвит столиці та спільно з ре тором Леонідом Г берсь им підписав од про
по либлення співпраці між навчальною становою та мерією.

Заст пни олови КМДА Р слан Крамарен о: "Київ має стати ІТ-центром Східної Європи"
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У столиці збільшать кількість громадського
транспорту в поминальні дні
Для ор анізації роботи пасажирсь о о транспорт місь о о та при-

місь о о спол чення поминальні дні 22, 23, 24, 25 вітня та 9 травня
КП “Київпастранс” б де додат ово задіяно 238 вели их автоб сів, 48
тролейб сів, 38 трамваїв та 239 автоб сів режимі маршр тно о та -
сі.
Зо рема 22 вітня (протя ом дня) рс ватим ть:
автоб сний маршр т № 740 — “ст. м. “Вистав овий центр” — Пів-

денне ладовище”; автоб сний маршр т № 804т — “ст. м. “Лісова” —
Північне ладовище”; автоб сний маршр т “ст. м. “Оболонь” — Лісове
ладовище” (е спрес); автоб сний маршр т “ст. м. “Петрів а” — Лісо-
ве ладовище” (е спрес); автоб сний маршр т “Універсам Позня-
и” — Лісове ладовище” (е спрес); автоб сний маршр т “ст. м. “Чер-
ні івсь а” — Лісове ладовище” (е спрес); тролейб сний маршр т
№ 23 — “в л. Т полєва — ст. м. “Доро ожичі”; автоб сний маршр т
№ 90 — “ст. м. “Святошин” — Інтернаціональна площа”; автоб сний
маршр т № 5 — “в л. Ізюмсь а — в л. Бай ова”.
24 вітня (протя ом дня) б де ор анізовано робот транспор-

т за маршр тами:
автоб сний маршр т № 5 — “в л. Ізюмсь а — в л. Бай ова”; авто-

б сний маршр т № 29 — “в л. Бай ова — ст. м. “Печерсь а”; автоб с-
ний маршр т № 29 — “в л. Бай ова — Володимирсь ий рино ”.
25 вітня (протя ом дня):
автоб сний маршр т Е спрес № 30Е — “ст. м. “Нив и” — Місь е
ладовище”; автоб сний маршр т № 90 — “ст. м. “Святошин” — Ін-
тернаціональна площа”; тролейб сний маршр т № 23 — “в л. Т по-
лєва — ст. м. “Доро ожичі”.
О рім цьо о, перевезення до Південно о ладовища б д ть та ож

здійснюватись від станції метрополітен “Вистав овий центр” з ор а-
нізацією з пин и в районі Одесь ої площі

Цифра дня

50 900 000 
гривень — на таку суму у січні—лютому 2012 року будівельниками міста
були виконані роботи з капітального ремонту 
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Іноземні волонтери допоможуть
безпритульним тваринам Києва
З понеділка у столиці працюватимуть ветеринарні лабораторії 
на колесах для стерилізації тварин

Міжнародна організація надає

місту три мобільні клініки для сте�

рилізації тварин, а також машини

для вилову собак. Окрім того, пред�

ставники “Чотирьох лап” прово�

дитимуть спеціальні кампанії, спря�

мовані на підняття рівня обізнано�

сті городян щодо поводження з без�

притульними тваринами. “Для то�

го, щоб проект був успішним, ми

працюватимемо з місцевими вете�

ринарами та організаціями із захис�

ту тварин, залучатимемо волонте�

рів”, — розповів “Хрещатику” ке�

рівник проекту “Чотири лапи” Амір

Халіл.

Зі своєї сторони міська влада до�

помагатиме волонтерам розміщува�

ти зовнішню соціальну рекламу. А

також сприятиме видачі спеціаль�

них дозволів для роботи ветерина�

рів: паркування машини для вилову

собак у необхідних для цього міс�

цях. Проект стартує 23 квітня та

триватиме до 31 липня. Міжнарод�

на організація “Чотири лапи” бере

на себе витрати із закупівлі медика�

ментів для стерилізації 10 тисяч тва�

рин, а також всі транспортні витра�

ти.

У свою чергу перший заступник

голови КМДА Олександр Мазурчак

наголосив на важливості плідної

співпраці з міжнародними організа�

ціями. “Завдяки тісній співпраці з

іноземними колегами з Англії, Ні�

меччини, Австрії сьогодні у нас є

позитивні напрацювання у цьому

напрямку. Наприклад, за першу де�

каду цього року вже простерилізо�

вано 2 тисячі тварин, що вдвічі біль�

ше, ніж за аналогічний період ми�

нулого року. Завдяки допомозі за�

кордонних колег ми можемо за два

роки завершити процес стерилізації

усіх безпритульних тварин у міс�

ті”,— розповів пан Мазурчак.

Нагадаємо, що подібний мемо�

рандум про співпрацю КМДА під�

писала у лютому з німецьким со�

юзом захисту тварин. Окрім того,

німецькі волонтери долучилися до

активної стерилізації тварин у Ки�

єві

Місто збереже столичний
Центр серця
Його не передадуть у власність держави, натомість вирішать 
проблеми з фінансуванням
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Один із найнеобхідніших
медичних за ладів столи-
ці — Київсь ий місь ий
центр серця по и що не
перейде до державної
власності. Деп тати Київ-
ради не підтримали відпо-
відний прое т рішення. Во-
ни с мніваються йо о
правильності, адже здо-
ров’я та інтереси иян для
них пріоритетні. Про це
йшлося на засіданні по-
стійної омісії Київради з
питань манітарної полі-
ти и.

Київська міська клінічна лікарня

“Київський міський центр серця”

була створена у 2007 році. За час

свого існування ця установа зайняла

провідні позиції серед кращих кар�

діохірургічних закладів держави. За�

раз керівництво клінічної лікарні

просить передати заклад у державну

власність. Як зазначає начальник

ГУ комунальної власності Дмитро

Парфененко, проект рішення щодо

передачі комунальної установи як

цілісного майнового комплексу із

комунальної до державної власності

з підпорядкуванням Міністерству

охорони здоров’я України був роз�

роблений на виконання цілої низки

доручень уряду, а також з урахуван�

ням клопотання самого центру.

“У нашого закладу є кілька мотива�

цій, чому ми все ж таки хочемо пе�

рейти у власність держави. Ми є му�

ніципальною клінікою й фінансу�

ємося з міського бюджету, але разом з

тим уже чотири роки працюємо як

республіканський центр, приймаючи

до 70—80% хворих з різних регіонів

України, й нам не вистачає коштів на

їх обслуговування. Також значну роль

відіграє відсутність наукового відділу.

Ми не можемо залучити до роботи

науковців та провідних спеціалістів.

Та головний чинник, який нас під�

штовхує до цього рішення — недо�

статнє фінансування, через що ми не

можемо нормально функціонува�

ти”,— розповів “Хрещатику” голов�

ний лікар Київського міського цен�

тру серця Борис Тодуров.

У ГУ охорони здоров’я таку ініці�

ативу не підтримують й наголошу�

ють, що до вирішення цього питан�

ня потрібно підійти комплексно,

адже передача центру ускладнить

надання медичної допомоги хворим

киянам. “Такий центр має бути при

КМДА й передати його, попередньо

не вирішивши, як забезпечувати ки�

ян, що потребують кардіохірургічної

допомоги, не можна”,— заявив

“Хрещатику” начальник ГУ охоро�

ни здоров’я Віталій Мохорєв.

Не підтримали відповідну пропо�

зицію й члени комісії. Наголосив�

ши, що будувався заклад за гроші з

міського бюджету й отримувати ме�

дичну допомогу в першу чергу тут

мають кияни. “Ми не підтримали

відповідний проект рішення, наші

голоси розділилися, адже в першу

чергу ми думаємо про те, як краще

буде для киян. А керівництву кліні�

ки замість такого радикального рі�

шення ми пропонуємо ставити пи�

тання про дофінансування з місько�

го бюджету, можливо, через додат�

кові субвенції з держбюджету”,— за�

значив “Хрещатику” заступник го�

лови постійної комісії Київради з

питань гуманітарної політики Олек�

сандр Пабат

Столиця зустріла учасників 
автопробігу "Дорогами Перемоги"
Акція покликана об’єднати братні народи слов’янських держав
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Учора до столиці приб ли
часни и міжнародно о ав-
топробі “Доро ами Пере-
мо и”, я ий присвячений
67-й річниці Перемо и
Вели ій Вітчизняній війні.
Голова КМДА Оле сандр
Попов особисто привітав
автомобілістів і зазначив,
що в наст пном році міс-
то може дол читися до ав-
топробі . Крім то о,
рам ах а ції в центрі Ки-
єва роз орн ли найбільш
опію прапора Перемо и.

Незважаючи на дощ, учора біля

мерії зібралося керівництво міста,

ветерани та студенти. Вони прий�

шли зустріти учасників автопробігу

“Дорогами Перемоги”. Сім україн�

сько�російських екіпажів уже 16

днів провели в дорозі. Автопробіг

“Дорогами Перемоги” стартував 3

квітня в Севастополі. У рамках акції

заплановано проїхати 13 міст�геро�

їв, 35 міст військової слави і 10 міст,

нагороджених орденом Вітчизняної

слави І ступеня, розташованих на

території України, Росії та Білорусі.

Учасники акції планують подолати

16 тисяч кілометрів і 8 травня при�

їхати до Москви для участі в урочис�

тих заходах до Дня Перемоги.

“Ми подолали уже більше 6 тисяч

кілометрів, відвідали п’ять міст�геро�

їв — Севастополь, Керч, Новоро�

сійськ, Волгоград та Одесу, декілька

міст військової слави, чотири міста,

нагороджених орденом слави”, —

розповів “Хрещатику” один з органі�

заторів автопробігу Олег Слюсаренко.

Екіпажі автопробігу привітав го�

лова КМДА Олександр Попов. “Ми

дуже раді вітати учасників патріо�

тичної акції, яка сьогодні відбува�

ється на вулицях столиці України —

міста�героя Києва. Вона нагадує

нам про Перемогу, яку вдалося здо�

бути завдяки єдності народів, що

відстояли незалежність наших дер�

жав. Ми пам’ятаємо подвиг наших

дідів та прадідів і хочемо, щоб наші

діти зберегли цю пам’ять на довгі,

довгі роки”,— зазначив Олександр

Павлович.

Зауважимо, учасники автопробігу

привезли з собою “Книгу почесних

членів автопробігу”, у якій залиша�

ють записи ветерани та керівники

міст, через які пролягає маршрут ру�

ху “Дорогами Перемоги”. Залишив

свій запис у книзі й голова КМДА

Олександр Попов. “Я написав, що

такий проект потрібний не тільки

теперішньому, але й наступним по�

колінням, бо ми ніколи не повинні

забувати про Перемогу, про те,

якою ціною вона була завойована. В

цьому є спільна доля усіх народів,

які сьогодні проживають на терито�

рії колишнього Радянського Со�

юзу”,— розповів Олександр Павло�

вич.

Голова КМДА відзначив, що на�

ступного року столичні екіпажі при�

єднаються до учасників автопробігу.

Адже Київ, який має великі заслуги,

досягнуті в роки війни, повинен

брати в цій акції активну участь.

У ветеранів, які теж прийшли зу�

стріти автомобілістів у місті�герої

Києві і побачили прапори на автів�

ках, зринають у пам’яті події тих

страшних років. Та для них головне,

аби наступні покоління завжди

пам’ятали про їх подвиг. “Дуже при�

ємно, що є люди, які пам’ятають й

нагадують молоді про подвиги їх ді�

дів та прадідів, а ця акція, окрім про�

світництва, ще потрібна, аби об’єд�

нати братні народи. Адже наша сила

в єдності”,— зазначив “Хрещатику”

ветеран, герой Радянського Союзу

Борис Кошечкин.

Також у цей день в рамках акції

учасники автопробігу розгорнули в

центрі Києва найбільшу копію прапо�

ра Перемоги, площа якого 200 кв м

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Днями перший заст пни олови КМДА Оле сандр Ма-
з рча підписав меморанд м про співпрацю з міжна-
родною бла одійною ор анізацією Vier Pfoten
International “Чотири лапи”. Іноземні ветеринари добро-
вільно та безоплатно допомож ть з виловом та стерилі-
зацією тварин місті.

Голова КМДА Оле сандр Попов залишив свій запис "Книзі почесних членів автопробі "
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Транспортну розв’язку на Наддніпрянському
шосе відкриють до Дня Перемоги
“Б дівництво транспортної розв’яз и на перетині б львар Др жби

Народів і Наддніпрянсь о о шосе план ємо завершити травні, до Дня
Перемо и. Власне, розв’яз а же працює, заторів на ній немає, я це
б ло раніше. Нам ще потрібно по ласти верхній шар асфальтобетонно-
о по риття, ви онати роботи з бла о строю. Б дівництво відб ваєть-
ся д же інтенсивними темпами із застос ванням нових техноло ій і ма-
теріалів, а та ож спецтехні и, що дає змо забезпечити висо я ість
робіт”,— зазначив ендире тор КК “Київавтодор” Геор ій Глінсь ий. За
йо о словами, майб тній автодорожній в зол має вдвічі збільшити про-
п с н спроможність ділян и, а отже, вирішити проблем заторів при
в’їзді на міст Патона. Та ож рам ах зведення розв’яз и б де прове-
дено ре онстр цію існ ючих підземних пішохідних переходів та поб -
довано ще два нових, що с ттєво по ращить безпе р х пішоходів.
Разом з тим, техні а “Київавтодор ” продовж є лі відацію ям овості на
доро ах міста. Першочер ово ремонтні роботи здійснюються на в ли-
цях з інтенсивним р хом, де ба ато маршр тів ромадсь о о транспор-
т . Уже ви онано робіт з лі відації ям овості на площі 42 тис. в м

Частину пляжу “Центральний” залишать 
вільною для відпочинку
На звернення шведсь ої ор анізації вболівальни ів “Camp Sweden”

національної ф тбольної збірної Швеції, я а ратиме Києві три ф т-
больні матчі, з метою надання допомо и можливості розміщення спе-
ціально о наметово о табор для вболівальни ів місь ою владою прове-
дено низ з стрічей. Після перемовин та аналіз запропонованих місць
ло ації шведи обрали місце, я ом вони хотіли б розміщ ватися Ки-
єві під час Євро-2012. Б ло дося н то принципово о рішення щодо об-
лашт вання тимчасово о фан- емпін на Тр хановом острові на тери-
торії пляж “Центральний”. Безпосередньою ор анізацією та облашт -
ванням емпін займатиметься КП “Плесо”. Пріоритетною вимо ою,
вис н тою ор анізацією шведсь их вболівальни ів до облашт вання
фан- емпін , б ла о ороджена за рита територія. З цією метою пери-
метр майб тньо о наметово о містеч а же почали обносити о орожею
та ви он вати відповідні роботи з облашт вання території для розмі-
щення наметів, проведення аналізації та освітлення, бла о строю те-
риторії. Разом з тим, КП “Плесо” ствердж ють, що частин пляж
“Центральний” залишать вільною для відпочин иян, а після прове-
дення Євро-2012 територію звільнять від о орожі

Киян запрошують на ярмарки
Я повідомили “Хрещати ” в ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово о об-

сл ов вання населення КМДА, п’ятницю та с бот в столиці відб д ть-
ся традиційні ярмар и. Зо рема 20 вітня (п’ятниця) ярмар ватим ть в
Голосіївсь ом районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; в Дніпровсь ом —
на просп. Возз’єднання, 2; в Печерсь ом — на в л. Німансь ій, 5—7; в
Подільсь ом — на просп. Правди, 5—11; в Святошинсь ом — на в л.
Зодчих, 62—64; в Солом’янсь ом — на в л. Освіти, 8—20; в Шевчен ів-
сь 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 та на розі в л. Щ сєва та в л. Тираспольсь ої. 21 вітня (с бо-
та) свіжі прод ти від сіль оспвиробни а можна б де придбати в Голосі-
ївсь ом районі на в л. Пань івсь ій, 18—20; в Дарниць ом — на просп.
П. Гри орен а, 32-д; в Деснянсь ом — на просп. В. Мая овсь о о, 63/12
та на розі в л. М. Цвєтаєвої та просп. В. Мая овсь о о; в Дніпровсь о-
м — на б льв. Праці, 3—9; в Оболонсь ом — на просп. Оболонсь ом ,
23—43; в Подільсь ом — на просп. Мос овсь ом , 5; в Святошинсь о-
м — на в л. Генерала На мова, 23; в Солом’янсь ом — на просп. Кос-
монавта Комарова, 28; в Шевчен івсь ом — на в л. М. Подвойсь о о,
2—12

Столична влада задекларувала свої доходи 
Керівництво Київсь ої місь ої державної адміністрації та Київсь ої

місь ої ради оприлюднило свої де ларації про майно, доходи, витра-
ти і зобов’язання фінансово о хара тер за 2011 рі . Та , за альна с -
ма с пно о доход олови Київсь ої місь ої державної адміністрації
Попова Оле сандра Павловича с лала за мин лий рі 242 755 рн. За-
альна с ма с пно о доход Київсь о о місь о о олови Черновець-
о о Леоніда Михайловича становить 11 531 820 рн. За альна с ма
с пно о доход заст пни а Київсь о о місь о о олови – се ретаря
Київсь ої місь ої ради Гере и Галини Федорівни с лала 7 005 781
рн



Рішення Київради

Ділові новини

Вітчизняною пшеницею 
будуть торгувати 
на Чиказькій біржі
У раїнсь і а ро омпанії вже в

червні змож ть тор вати
ф'ючерсами на свою пшеницю на
Чи азь ій товарній біржі. Про це
о олосив оператор амери ан-
сь их товарно-сировинних бірж
CME Group. Учасни и рин спо-
діваються, що це підвищить інте-
рес інвесторів до раїнсь о о а -
рорин , ос іль и тор івля
ф'ючерсом допоможе зменшити
ло альні ризи и. Але с ористати-
ся новим механізмом змож ть
дале о не всі, ос іль и він орієн-
тований в основном на вели і
а рохолдин и і трейдерів, відзна-
чають е сперти. Контра т лада-
тиметься в доларах США, а йо о
розмір с ладе від 136 тонн зерна

(близь о 5 тис. б шелів). Достав-
а здійснюватиметься з портів
У раїни (Іллічівсь , Одеса, Юж-
ний, Севастополь, Ми олаїв), Ро-
сії (Новоросійсь , Т апсе, Таман)
і Р м нії (Констанца)

Україна перейде на нові
енергоефективні 
будівельні норми
У раїна з цьо о ро перейде

на нові енер оефе тивні б ді-
вельні норми. Про це заявив мі-
ністр ре іонально о розвит , б -
дівництва і житлово- ом нально-
о осподарства Анатолій Близ-
ню . "З цьо о ро ми вводимо
нові б дівельні норми, я і б д ть
обов'яз овими для заб довни ів,
щоб в рез льтаті житло, я е нас
б д ється, б ло енер оефе тив-
ним. Та і б дин и отрим вати-

м ть енер оефе тивні паспорти",
— с азав міністр. За йо о слова-
ми, це забезпечить істотн е о-
номію енер ії і тепла, що в цілом
є ви онанням зобов'язань У ра-
їни в рам ах Європейсь о о
енер етично о співтовариства

Можуть ввести пеню 
за несплату "комуналки"

Міністерство ре іонально о
розвит , б дівництва та житло-
во- ом нально о осподарства
оприлюднило за онопрое т, я им
затверджено розмір пені за не-
сплат житлово- ом нальних по-
сл . З ідно з до ментом, разі
несвоєчасно о або внесення не в
повном обсязі плати за житло-
во- ом нальні посл и споживач
зобов'язаний сплач вати пеню
розмірі 0,1 % від с ми простроче-

но о платеж , я а нарахов ється
за ожний день прострочення,
але не більше, ніж за альна с ма
забор ованості. Причом зміна
встановлено о розмір пені за
по одженням сторін не доп с а-
ється

Виробництво горілки 
збільшилось на 29 %

В У раїні виробництво оріл и
та інших міцних спиртних напоїв в
січні-березні 2012 р. збільшилося
на 29,7 % — до 7,8 млн дал. Про
це повідомляє Державна сл жба
статисти и. При цьом в січні-бе-
резні 2012 р. виробництво онья-

та бренді в У раїні с оротило-
ся на 25,5 % — до 0,6 млн дал.,
лі ерів, солод их наливо , спир-
тових настояно , інших спиртних
напоїв — на 0,9 % більше — 2,3

млн дал. Пива солодово о, в лю-
чаючи пиво безал о ольне і пиво
з вмістом ал о олю менше 0,5 %,
за цей період б ло вироблено
52,4 млн дал., що на 0,4 % мен-
ше, ніж ро ом раніше

Уряд змінив форму 
водійських посвідчень

З ідно з постановою ряд
№ 949, національне та міжнарод-
не посвідчення водія транспорт-
но о засоб та до менти, необ-
хідні для реєстрації транспортних
засобів, видані до наб ття чинно-
сті постановою, є дійсними. Крім
то о, з ідно з постановою, блан и
національно о водійсь о о по-
свідчення ви отовляються з полі-
мерно о матеріал формат ІД-1
з ідно з ISO/IEC 7810:2008 "Кар-
ти ідентифі аційні. Фізичні хара -

теристи и" (ISO/IEC 7810:2003,
IDT) або з папер розміром 54х86
міліметрів за стандартом і після
заповнення ламін ються. Записи
на лицьовій стороні відповідають
ре візитам "1. Прізвище", "2. Ім'я.
По бать ові", д блюються літера-
ми латинсь о о алфавіт . Блан и
тимчасово о талона на право е-
р вання транспортними засоба-
ми ви отовляються з папер роз-
міром 105х75 міліметрів і після
заповнення ламін ються. Міжна-
родне посвідчення водія являє
собою ниж формат А-6 —
148x105 міліметрів, має об ла-
дин сіро о ольор і с ладаєть-
ся із сторіно біло о ольор ,
те ст я их ви ладено раїн-
сь ою, російсь ою, ан лійсь ою,
іспансь ою, німець ою, фран-
ц зь ою мовами (іншими — ра-
зі необхідності)

Рішення Київради від 15.03.2012 № 322/7659 "Про передачу гаражно�буді�
вельному кооперативу "Славутич" земельних ділянок для експлуатації та обслу�
говування гаражів на вул. Богатирській, 22 в Оболонському районі м. Києва".

Депутати Київради вирішили передати гаражно�будівельному кооперати�

ву "Славутич" у короткострокову оренду на 5 років земельну ділянку загаль�

ною площею 1,27 га. Адреса ділянки — вул. Богартирська, 22, що в Оболон�

ському районі столиці. Тут кооператив має намір продовжувати обслугову�

вати гаражі. Як зазначено в документі, оренда погоджена за рахунок земель,

наданих відповідно до рішення Київради від 03.06.99 "Про надання та вилу�

чення земельних ділянок". Нагадаємо, право користування двома ділянка�

ми — 0,44 га та 0,83 га — було посвідчено кооперативу "Славутич" договором

тимчасового довгострокового користування землею від 24.12.99. Гаражно�

будівельний кооператив "Славутич" має звернутися до ГУ земельних ресур�

сів із клопотанням щодо організації робіт по винесенню меж земельних ді�

лянок в натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує

право користування земельними ділянками. Кооператив зобов'язаний за�

безпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації

існуючих інженерних мереж та споруд, що знаходяться в межах згаданих зе�

мельних ділянок. Користувача попереджено, що використання землі не за

цільовим призначенням передбачає припинення права користування нею.

Контроль за виконанням цього рішення покладено на комісію Київради з

питань земельних відносин, містобудування та архітектури

Розпорядження КМДА від 19.03.2012 № 410 "Про заходи щодо проведення
експлуатаційних випробувань світлодіодних освітлювальних приладів у житло�
вих будинках міста Києва".

Київ продовжує проект запровадження у місті енергоефективних техноло�

гій. Одна зі складових розробки — встановлення в житлових будинках еколо�

гічних енергозберігаючих світлодіодних ламп. Своїм розпорядженням голо�

ва КМДА Олександр Попов затвердив перелік об'єктів, на яких будуть здій�

снюватися випробування сучасних освітлювальних приладів. У Голосіївсько�

му районі "експериментальними" стануть 5 будинків, у Дарницькому — 6, у

Дніпровському — 5, у Деснянському — 1, в Оболонському — 3, у Печерсько�

му — 2, у Солом'янському — 12, у Шевченківському — 2. Загалом на дослід�

них об'єктах буде встановлено майже 4 тисячі світлодіодних освітлювальних

приладів. Згідно з документом, комунальному підприємству "Група впрова�

дження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будів�

лях м. Києва" доручено забезпечити проведення вказаних експлуатаційних

випробувань протягом 18 місяців. Роботи здійснюватимуться за рахунок і в

межах загальних асигнувань, передбачених бюджетом Києва на 2012 рік, та

за рахунок і в межах загальних видатків, що будуть закладені бюджетом сто�

лиці на 2013 рік. Контроль за виконанням цього розпорядження покладено

на першого заступника голови КМДА Олександра Мазурчака

На "Укрзалізницю"
чекає масштабне
реформування
Тільки на оновлення залізничного
парку необхідно 133 млрд грн
Олександр ХАРЬКО
"Хрещатик"

Реформ вання залізнично о транспорт У раїни має від-
б тися з врах ванням інтересів тр дових оле тивів та
збереженням соціальних арантій. Рез льтатом рефор-
ми в соціальном забезпеченні повинна стати повна мо-
дернізація ал зі та її технічне переоснащення, підви-
щення я ості обсл ов вання лієнтів залізничним
транспортом, вважає енеральний дире тор "У рзаліз-
ниці" Володимир Коза .

За його словами, шляхом реформування галузі пішли країни Східної Єв�

ропи, США, Грузія, Казахстан, Росія. "Наприклад, у Німеччині цей процес

тривав 20 років, тому наша держава із набуттям чинності Законом України

"Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізнич�

ного транспорту загального користування" знаходиться лише в самому по�

чатку майбутніх перетворень. Щоб розпочати процес реформування, ми ви�

вчали досвід багатьох країн світу, а також залучили міжнародних консуль�

тантів, які добре розуміються на етапах реформування. Провідні фінансові

інституції теж чекали від нас цього кроку, щоб реалізувати програми з онов�

лення основних фондів за рахунок кредитних коштів, адже власних в галузі

недостатньо",— зазначив Володимир Козак.

На заміну зношеному парку транспорту до 2020 року необхідно закупити

111 тис. вантажних вагонів на орієнтовну суму 65 млрд грн, а на закупівлю

більше 2 тис. вантажних локомотивів необхідно близько 68 млрд грн. Ос�

новними джерелами фінансування можуть стати кошти інвесторів, які бу�

дуть зацікавлені у вкладанні свого капіталу лише у разі розділення сегментів

за видами діяльності для створення рівних умов потенційним інвесторам в

конкурентних секторах. Залізничникам було представлено основні виснов�

ки зі стратегічного аналізу та планування, підготовленого на замовлення

"Укрзалізниці" компанією AT Kearney (консультант у сфері реформування

залізничної галузі).

Гендиректор "Укрзалізниці" наголосив, що 100 % акцій створюваного в

процесі реформи публічного акціонерного товариства залізничного транс�

порту загального користування належатиме державі, їх забороняється відчу�

жувати, передавати в заставу тощо. Тобто різні домисли про приватизацію

не мають ніякого правового підґрунтя. Водночас структурна перебудова, яка

започатковується цього року, дасть можливість перебудувати довготерміно�

ве планування розвитку галузі із залученням коштів інвесторів

Розпорядження КМДА

Новини компаній
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Компанії шукатимуть кваліфікованих фахівців робітничих 
професій та інформаційних технологій

У столиці пройде 
ярмарок вакансій

Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Найпоп лярнішими сто-
лиці залишаються робітни-
чі ва ансії, але останнім
часом рино почав вима а-
ти ще й висо о валіфі о-
ваних фахівців ІТ- ал зі.
Том цьо орічний ярмаро
ар'єри та ва ансій, ор а-
нізований Київсь им цен-
тром зайнятості, зробить
а цент на підборі адрів
саме для цієї сфери. З -
стріч працівни ів та робо-
тодавців відб деться 24
вітня столичном Палаці
дітей та юнацтва.

Програмування власної
кар'єри

За кілька років у Києві може

з'явитися приблизно 70 тисяч робо�

чих місць в сфері ІТ. Вже зараз місто

має для цього низку передумов: від�

криття дозвільних центрів, розвиток

електронного урядування, залучен�

ня в економіку міста іноземних ін�

вестицій. Як раніше заявляв голова

КМДА Олександр Попов, спеціаліс�

тів даної галузі потрібно починати

готувати вже тепер.

"У мене немає жодного сумніву,

що ми дамо дуже інтенсивний по�

штовх до розвитку економічного по�

тенціалу. І, безумовно, варто визна�

чити вже сьогодні ті пріоритетні на�

прямки підготовки робітників, які

будуть працювати на нових та існу�

ючих підприємствах, у нових галузях

економіки. Це дуже важливе питан�

ня, бо ми повинні прогнозувати те,

що буде на ринку завтра, і вже сього�

дні готувати фахівців. Як ми всі з ва�

ми розуміємо, за місяць�два зробити

це буде неможливо",— сказав Олек�

сандр Попов.

Ще одним кроком на шляху до

системного розвитку столичного

ринку праці стане ярмарок кар'єри

та вакансій "Будуємо кар'єру ра�

зом", що відбудеться 24 квітня.

Спілкування працівників та робо�

тодавців триватиме з 10.00 до 16.00

у Палаці дітей та юнацтва. Про це

повідомив директор Київського

міського центру зайнятості Віктор

Сухомлин.

Він зокрема підкреслив, що цьо�

горічний ярмарок матиме деякі

відмінності порівняно з попередні�

ми. Йдеться про орієнтування за�

ходу на інформаційні технології та

їх потреби. Таким чином у місті

стартує реалізація пілотного про�

екту інформаційної кампанії Дер�

жавної служби зайнятості під гас�

лом: "ІТ�сфера. Напиши програму

власної кар'єри!".

Як відомо, протягом останнього

часу спостерігається дисбаланс між

потребами ІТ�компаній в досвідче�

них, кваліфікованих спеціалістах та

професійними якостями претенден�

тів на високооплачувані посади.

"Можна говорити про дефіцит кад�

рів на такі посади. Рівень компе�

тентності претендентів для їх замі�

щення не влаштовує роботодавців.

Цікаво те, що роботодавець готовий

платити гідну заробітну плату, але

відповідних спеціалістів у потрібній

кількості на сьогоднішній день во�

ни, на жаль, знайти не можуть",—

прокоментував "Хрещатику" Віктор

Сухомлин.

Зазначимо, що, за даними центру

зайнятості, заробітна плата в IT�га�

лузі Києва наразі коливається від 1,1

тис. грн до 14 тис. грн.

На перше квітня цього року у за�

гальноміській базі даних служби зай�

нятості Києва налічувалося 136 ва�

кансій для ІТ�спеціалістів. "Ми вва�

жаємо, що кількість цих вакансій мо�

же бути на порядок більшою. Тому

ми не тільки збираємо від роботодав�

ців вакансії, а й пропонуємо широ�

кий спектр своїх послуг, зокрема до�

тації на створення нового робочого

місця", — зауважив директор Київ�

ського міського центру зайнятості.

Під час ярмарку вакансій буде про�

водитися комп'ютерне тестування

відвідувачів — претендентів на роботу

в ІТ�секторі. За словами розробників

проекту, це дозволить виявити рівень

теоретичних та практичних знань,

необхідних для роботи в ІТ�галузі.

У заході візьмуть участь представ�

ники відомих київських ІТ�компа�

ній, серед них ТОВ "ЕПАМ Сис�

темз", Консорціум "Інтекрасі Груп",

ТОВ "Арт�мастер" та інші. Відвідува�

чі матимуть змогу безпосередньо по�

спілкуватися зі спеціалістами цих

компаній, отримати відповіді на за�

питання, які їх цікавлять, ознайоми�

тись з вакансіями, вимогами до них

та рівнем заробітної плати.

Окремим стендом буде представ�

лена "Асоціація інвалідів�спиналь�

ників України". Як зазначив Віталій

Сухомлин, представникам сектору

новітніх технологій варто звернути

увагу на цю категорію киян. "Серед

них багато освічених, працелюбних

людей, які можуть виконувати свої

обов'язки не гірше за деяких робіт�

ників, чиї можливості не обмежені

інвалідним візком. Ці люди досить

відповідальні, вони готові навчатися

та опановувати нові професії", — за�

значив Віталій Сухомлин.

Робітничі професії 
не втрачають актуальності

Крім ІТ�компаній, на ярмарок

запрошені більше 70 підприємств

Києва. Найактуальнішими у місті

залишаються робітничі професії,

особливо це стосується будівель�

ників та працівників суміжних

сфер. Потреба в цих кадрах є зав�

жди, кажуть спеціалісти центру

зайнятості.

Начальник відділу організації

професійного навчання Тетяна

Пянтак повідомила, що участь у яр�

марку візьмуть також представники

навчальних закладів, серед яких Ки�

ївський університет ринкових відно�

син, Університет економіки та права

"КРОК", Національний авіаційний

університет та інші.

Як зазначила начальник відділу

організації професійної орієнтації

Інна Мякота, професійно�технічні

заклади будуть представлені на яр�

марку вакансій так званим "Містом

майстрів". "На кожній з умовних

вулиць цього міста — а це вулиці

Будівельна, Краси, Смачна — учні

професійно�технічних училищ

продемонструють свою фахову

майстерність. Серед експонентів —

КВПУ швейного та перукарського

мистецтва, КВПУ технологій та ди�

зайну одягу, Київське регіональне

вище професійне училище будів�

ництва, Вище професійне училище

деревообробки", — розповіла Інна

Мякота.

Загалом на ярмарку буде запропо�

новано три тисяч різних вакансій,

організатори очікують, що захід за�

цікавить більше шести тисяч киян та

гостей міста, які хочуть знайти або

змінити роботу
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Цього року гімназія біотехноло�

гій № 177 Солом’янського району

м. Києва заздалегідь почала підго�

товку до набору першокласників.

На січневій педагогічній раді вели�

ка увага приділялася готовності Де�

партаменту початкової школи до

зустрічі з майбутніми першоклас�

никами, які навчатимуться вже за

новим державним стандартом та

програмами. Творчими групами до�

свідчених педагогів був розробле�

ний комплекс заходів, спрямова�

них на тісну співпрацю “школа —

родина”. Продумана система про�

ведення консультацій, семінарів та

майстер�класів для батьків під ке�

рівництвом психологів гімназії, пі�

дібрані тести з виявлення психоло�

гічної сумісності “вчитель —

учень”, адже саме від цього зале�

жить успішна адаптація малюків до

нового виду життєдіяльності.

День відкритих дверей

У березні цього року проведено

День відкритих дверей. Батьки май�

бутніх першокласників ознайоми�

лись з науково�методичним та ма�

теріально�технічним забезпечен�

ням гімназії, завітали до просторих

класів, обладнаних сучасними

мультимедійними комплексами,

лінгафонних кабінетів іноземної

мови, де учні вивчатимуть та вдос�

коналюватимуть навички володін�

ня англійською, німецькою та ро�

сійською мовами.

Зазирнули до сучасного комп’ю�

терного кабінету, в якому з 1 класу

учні опановують ази комп’ютерної

абетки. Зміст цього курсу зорієнто�

ваний на розвиток логічного мис�

лення, тісний взаємозв’язок з ін�

шими предметами та вироблення у

дітей практичних навичок роботи з

комп’ютером. Усі уроки є певною

послідовною системою, яка надає

молодшим школярам шанс у ціка�

вій ігровій формі ознайомитися з

комп’ютером та його можливостя�

ми, оволодіти основними навичка�

ми комп’ютерної грамотності, на�

бути першого досвіду користування

ІКТ.

Також батьки побачили спальні

для денного відпочинку шестирі�

чок. Особливо сподобалися відві�

дувачам казкові ігрові кімнати для

розваг та дозвілля дітей. У просто�

рій світлій їдальні на гостей чекали

смачні гарячі страви, свіжа випіч�

ка, фрукти та соки. Батьки довід�

алися, що в режимі школи повного

дня учні молодших класів отриму�

ють повноцінне триразове харчу�

вання.

Сподобались батькам спортивна,

хореографічна та тренажерна зали,

художні майстерні, сучасна музич�

на студія, де діти мають можливість

займатися не лише під час основ�

них уроків, а й у другій половині

дня, адже на них чекають різнома�

нітні гуртки: “Здоров’ятко”, фут�

больна та волейбольна секції, айкі�

до, шахова школа, фітнес, “Чарів�

ний пензлик”, студії вокалу, баль�

них танців та акторської майстер�

ності, багата інтернет�бібліотека.

Одним з пріоритетних напрямків

гімназії є впровадження здоров’я�

зберігаючих технологій. Приємно

здивував гостей медичний блок, ос�

нащений сучасною технікою, кабі�

нети фізіо� та аромотерапії, кисне�

вої пінки, стоматології. Батьки радо

підтримали обов’язкові прогулянки

на свіжому повітрі, динамічні пере�

рви та рухливі хвилинки під час

уроків.

Знайомство з вчителями

Батьки мали змогу познайоми�

тися з вчителями початкових кла�

сів, які працюватимуть з майбутні�

ми першокласниками. Педагоги

мають високу науково�теоретичну

і методичну підготовку, досконало

володіють сучасними формами і

методами навчання. Увесь час

спрямовують свою діяльність на

вдосконалення та систематичне

впровадження інноваційних форм

навчально�виховної роботи з уч�

нями.

Готуючись працювати за новим

Державним стандартом початкової

освіти, вчителі гімназії взяли участь

у круглому столі, який провели на�

уковці Науменко В. О. та Захарій�

чук М. Д. Вони презентували свої

нові підручники для учнів початко�

вих класів. А у лютому вчителі по�

чаткових класів гімназії на семіна�

рі, який проводився на базі район�

ного науково�методичного центру,

ділилися досягненнями та досвідом

у створенні власних наочних мате�

ріалів для майбутніх першокласни�

ків.

Результатом активної творчої ді�

яльності вчителів Департаменту по�

чаткових класів стають нові моделі,

методи, технології навчання і вихо�

вання, створення авторських під�

ручників: “Людина. Природа. Все�

світ”, “Людина. Громадянин. Дер�

жава”, “Букварик — помічник”,

“Помагайко”, “Маю право вибо�

ру”, “Розвиток зв’язного мовлен�

ня”, “Словникові слова”. Свої до�

сягнення творча група вчителів по�

чаткових класів гідно представила

цінними методичними матеріалами

з різних навчальних предметів на

Міжнародній виставці навчальних

закладів “Сучасна освіта в Україні�

2011”.

Департамент початкової школи

вже п’ятий рік працює над пробле�

мою: “Розвиток творчих здібностей

учнів в системі особистісно зорієн�

тованого навчання і виховання,

створення умов для саморозвитку

та самовизначення дитини”.

Тож вже з перших днів перебу�

вання дитини в гімназії вчителі за

певних умов залучають учнів до ак�

тивної співпраці, аби дитина мала

змогу досягати найвищого ступеня

успіху, творчих вершин. Кожен

вчитель початкової ланки викорис�

товує інформаційно�комунікаційні

технології у навчально�виховному

процесі. Застосування електронно�

го супроводу надає можливість за�

цікавити дітей і сприяє високій ре�

зультативності навчальних досяг�

нень учнів.

Особливу увагу педагоги надають

вивченню предметів “Людина.

Природа. Всесвіт” та “Людина.

Громадянин. Держава”, які відпові�

дають спеціалізації гімназії. Голов�

на особливість курсу “Людина.

Природа. Всесвіт” полягає в тому,

що в центрі уваги перебуває сам

учень — його потреби, інтереси,

проблеми. А це передбачає активну

участь учнів у доборі, осмисленні та

узагальненні навчального матері�

алу, що, безперечно, сприяє пізнан�

ню ними свого природного та соці�

ального оточення і самовизначен�

ню у ньому.

Курс “Людина. Громадянин. Дер�

жава” розпочинає суспільствознав�

чу складову початкової освіти і

включає знання про людину як

особистість, її відносини з іншими

людьми, сприяє поетапному усві�

домленню єдності компонентів:

“Я — сім’я — школа — рідний

край — Україна”. Його зміст сприяє

вихованню в учнів почуття патріо�

тизму, власної гідності, взаємопо�

ваги, потреби до пізнання світу та

людини в ньому. З метою успішно�

го засвоєння теоретичного матері�

алу передбачено використання ін�

терактивних методів навчання і по�

єднання в собі таких форм актив�

ності учнів, як рольові ігри, диску�

сії, самостійні тематичні дослі�

дження, створення малюнків, орга�

нізація практичної позакласної ро�

боти.

Про те, як у гімназії виховують у

дітях людяність, доброзичливість,

батьки дізналися на майстер�класі з

християнської етики. Адже відомо,

що християнська етика — це мо�

ральна цінність, яка увійшла в істо�

рію людства. Вона є взірцем норм і

правил поведінки людини, вихова�

телем її духовної свідомості і стри�

маності, еталоном моральної чис�

тоти народу.

Усмішка та добре слово

Під час конференції, яка відбула�

ся після екскурсії, педагоги та бать�

ки говорили про те, що прийняття

вчителя учнем значною мірою зале�

жить від перших хвилин спілкуван�

ня: багато значить усмішка вчителя

до дитини, звернення на ім’я, щирі,

добрі слова на адресу учня. За тако�

го ставлення учень не боїться по�

милитися, висловити свою думку,

щось запитати. Звісно, за таких

умов ефективність навчання лише

зростатиме. Дитина, яка йде на

урок з радістю, відчуває задоволен�

ня від власної діяльності, перебуває

в цілковитій гармонії з учителем,

хоче знову і знову йти до школи, ба�

чити, слухати педагога, а отже, і

вчитися. Виявляється, це можна

робити, якщо вміло розподілити в

цьому напрямку зусилля заступни�

ка директора школи, учителів�ме�

тодистів, психолога, керівника ме�

тодичного об’єднання Департамен�

ту вчителів початкових класів,

творчих методичних груп. Адже ус�

відомлення вчителем своїх особли�

востей, творчих можливостей є ос�

новою успішної професійної діяль�

ності педагога.

Фахівці вважають, що кожний

вчитель, який зустрічає шестилітню

дитину на порозі нашої гімназії,

має ту зернину педагогічного хисту,

яка в нормальних умовах розвитку

може прорости й вирости в могут�

ню педагогічну індивідуальність,

неповторність. А коли в школі з’яв�

ляється колектив учителів зі своїм

творчим педагогічним почерком,

коли кожен урок — це плід різних

творчих лабораторій, то ефектив�

ність такого навчально�виховного

процесу постійно зростає

На День Києва 
у Деснянському районі 
висадять алею каштанів

На День Києва у Деснянському районі буде

висаджено алею каштанів, які вже давно вважаю�

ться символом столиці України. Так, до 1530�річ�

чя Києва на просп. Маяковського у парку “Фес�

тивальний” (від вул. Драйзера до вул. Беретті)

висадять 153 каштани. “Вартість робіт станови�

тиме 340 тисяч гривень,— зазначає директор КП з утримання зелених наса�

джень Деснянського району Олександр Петричук.— Також до ювілею Києва

на території Деснянського району буде висаджено квіткові композиції зі

святковою символікою”

У конкурсі “Міс Десняночка#2012” 
перемогла Валерія Зайченко 
із ЗСШ № 282

У середній школі № 282 Деснянського району відбувся фінальний етап

районного конкурсу серед старшокласниць “Міс Десняночка�2012”. Цьо�

му передував відбірковий тур, який пройшов у Центрі дитячої та юнаць�

кої творчості Деснянського району. Звання “Міс Десняночка�2012” вибо�

рювали 6 учасниць. Так, конкурс “Візитівка” ознайомив з уподобаннями,

звичками та мріями номінанток. Оцінювалось володіння українським

словом, акторська майстерність та змістовність тексту. У творчому кон�

курсі юні грації співали, грали на музичних інструментах. У конкурсі

“Весняна фантазія” конкурсантки розкрились як творчі особистості з ба�

гатою уявою та фантазією. Кожній з учасниць було присвоєно титул: “Міс

Посмішка” дістався Анні Короткій (ЗСШ № 247), “Міс Співучість” —

Маргариті Гальц (ЗСШ № 238), “Міс Ніжність” Анні Сапсай (ЗСШ

№ 313). Звання “II Віце�міс Десняночка�2012” отримала Анастасія Сту�

кало (гімназія № 39), “I Віце�міс Десняночка�2012” — Катерина Новиць�

ка (ЗСШ № 207). “Міс Десняночка�2012” стала Валерія Зайченко (ЗСШ

№ 282)

У Голосіїві триває підготовка 
до відзначення 26#ї річниці
Чорнобильської катастрофи

Районна влада приділяє значну увагу постраж�

далим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

До трагічної дати в районі запланована низка різ�

номанітних заходів. Зокрема, 26 квітня відбу�

деться зустріч голови Голосіївської РДА Олексан�

дра Незнала із представниками чорнобильських громадських організацій та

покладання квітів до пам’ятного знаку “Жертвам Чорнобильської трагедії”.

Крім того, в бібліотеках району пройдуть книжкові виставки за темами:

“Чорнобиль — біль наш довічний”, “Щоб це ніколи не повторилось”,

“Чорнобиль: дні випробувань”. Протягом квітня в загальноосвітніх на�

вчальних закладах району відбудуться зустрічі учнів з учасниками ліквідації

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, виховні години “Чорнобиль —

біль України” та уроки пам’яті “Земля рідна, понівечена скрипко моя”. На

базі дитячо�юнацьких клубів централізованої системи “Щасливе дитин�

ство” пройдуть вечори, бесіди та години пам’яті “Під полиновою зорею”,

“Дню Чорнобильської катастрофи присвячується”, “Щоб людства рід збе�

рігся на землі”

Голова Шевченківської РДА 
відвідав “Мистецький курінь”

Нещодавно голова Шевченківської РДА Сер�

гій Зімін відвідав ГО “Мистецький курінь” —

найсамобутнішу галерею Києва, доробки якої

знайшли своє місце на вул. Пирогова, 10�г.

“Мистецький курінь” вже 14 років працює в

українському арт�просторі та сповідує підтрим�

ку і розвиток традицій українського мистецтва.

Громадська організація за час свого існування налагодила творчі контакти

з живописцями більшості регіонів України, представниками всіх націо�

нальних живописних шкіл, реалізувала близько 10 творчих проектів. Гор�

дістю діяльності “Мистецького куреня” став дворічний проект “Київ живо�

писний”, започаткований у 2010 році, він налічує вже майже 400 полотен.

Завітавши до камерної зали “Мистецького куреня” Сергій Зімін був приєм�

но вражений такою кількістю різнобарвних картин. Тут є і славетні твори

визнаних митців живопису, і студентські роботи. В залі була представлена в

рамках проекту “Київ живописний” лише частина колекції творів про Ки�

їв, створена як столичними художниками, так і митцями з усіх регіонів

України. Очільник району пообіцяв сприяти популяризації проектів, запо�

чаткованих громадською організацією “Мистецький курінь” та надати все�

бічну підтримку у розширенні географії презентації полотен майстрів жи�

вопису

У Подільському районі 
пройшли районні змагання
юних інспекторів 
дорожнього руху

З метою активізації роботи по попередженню

дитячого дорожньо�транспортного травматиз�

му, залучення дітей і юнацтва до вивчення ПДР

в навчальних закладах Подільського району

створені загони юних інспекторів дорожнього

руху. Так, минулого тижня в спеціалізованій школі № 193 пройшли район�

ні змагання юних інспекторів дорожнього руху. В заході взяли участь по�

над 200 учнів із 19 шкіл району. За результатами проведених змагань та

конкурсів, кращими стала команда ЗНЗ № 242 “Сигнал”, яка посіла пер�

ше місце, ЗНЗ № 124 — друге, а третє виборола команда ЗНЗ № 93. Пере�

можці нагороджені грамотами, а команда ЗНЗ № 242 має честь представ�

ляти Подільський район на міських змаганнях

У Дарницькому районі 
відбулося свято футболу

У Київській інженерній гімназії Дарницького

району відбулось справжнє футбольне свято.

Тут підбивались підсумки наймасовішого

районного турніру з міні�футболу під патрона�

том голови Дарницької РДА Сергія Вітковсько�

го та І етапу Національного кубку шкільного

футболу Євро�2012. Юні дарничани мали мож�

ливість поділитися своїми футбольними досяг�

неннями з тими, хто створював та створює футбольну історію України та

готує Національну збірну країни до футбольних баталій Євро�2012. До ре�

чі, з нагоди проведення в Україні фінальної частини Євро�2012 у Київ�

ській інженерній гімназії у рамках загальноміської весняної толоки з бла�

гоустрою та озеленення закладено алею “Євро�2012”

У поминальний день 
до Совського кладовища 
пустять тимчасовий транспорт

22 квітня, з 9.00 до 17.00, в Солом’янському

районі працюватиме додатковий тимчасовий ав�

тобусний маршрут до Совського кладовища. Ав�

тобус № 442 курсуватиме від Севастопольської

площі (зупинка біля Пологового будинку № 5) до

цвинтаря

Педа о и імназії мають висо на ово-теоретичн і методичн під отов ,
дос онало володіють с часними формами і методами навчання

У режимі ш оли повно о дня чні молодших ласів отрим ють повноцінне
триразове харч вання

Новини районів

Школа, до якої хочеться
повертатись
У столичній гімназії біотехнологій
№ 177 провели День відкритих
дверей для батьків майбутніх 
першокласників
Світлана РЯПОЛОВА, Надія СІТОВСЬКА
спеціально для “Хрещатика”

У народі аж ть: “Я що твої плани розраховані на рі —
сій жито, я що на десятиліття — саджай дерево, я що
на ві и — вихов й дітей”. Дитячі д ші... Я і ж вони тен-
дітні! С іль и всьо о че ає на них поперед , адже вони
тіль и починають свій шлях. А поряд з ними вчитель-
сь а д ша — м дра, з вели им життєвим досвідом, я а
за ли ає: “Поч й мене!” Вони ро ють разом, одним
шляхом, і ро вати їм разом дов і ш ільні ро и. А роз-
починається цей шлях ще задов о до вереснево о
дзвони а, адже за традицією вітні старт вав прийом
шестирічо до першо о лас .

Особлив ва педа о и надають вивченню предметів "Людина. Природа. Всесвіт" та "Людина. Громадянин. Держава", я і відповідають спеціалізації імназії
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Про капітальний ремонт фасадів та покрівель будинків, 
благоустрій прибудинкових територій, розташованих у 1,5 км зоні 

навколо НСК “Олімпійський”, до Євро 2012 року і виготовлення паспортів 
на опорядження та відновлення фасадів будинків

Розпорядження № 405 від 24 березня 2011 року
Відповідно до Закону України “Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в

Україні”, Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, рішення Київської міської ради від 08.02.2007 № 61/722 “Про
Угоду з Приймаючим містом фінального турніру чемпіонату Європи 2010 — 2012 року з футболу”, розпорядження виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Про облаштування та благоустрій міського простору 1,5
км зони навколо НСК “Олімпійський” до чемпіонату Європи 2012 року з футболу” від 27.12.2010 № 1177, рішення Київської міської
ради “Про затвердження змін до Міської цільової програми підготовки та проведення у м. Києві фінальної частини чемпіонату Єв�
ропи 2012 року з футболу” від 17.02.2011 № 10/5397 та на виконання протоколу засідання Координаційної ради з підготовки та про�
ведення у м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу від 28 січня 2011 року:

1. Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації виступити
замовником робіт з:

1.1. виготовлення паспортів на опорядження та відновлення фасадів бу�
динків (у тому числі паспортів ремонту фасадів, покрівель та відновлення
окремих архітектурних деталей об’єктів культурної спадщини), розташованих
у Голосіївському районі м. Києва на території 1,5 км зони навколо НСК “Олім�
пійський”;

1.2. капітального ремонту фасадів будинків, покрівель та благоустрою
прибудинкових територій до Євро 2012, розташованих у Голосіївському
районі м. Києва на території 1,5 км зони навколо НСК “Олімпійський”, та за�
безпечити його проведення до 1 жовтня 2011 року у дві черги відповідно до
затвердженого адресного переліку.

2. Затвердити:
2.1. адресний перелік будинків, розташованих у Голосіївському районі м.

Києва на території 1,5 км зони навколо НСК “Олімпійський”, на яких будуть
проводитись роботи з капітального ремонту фасадів будинків та покрівель у
першу чергу (додаток 1);

2.2. адресний перелік будинків, розташованих у Голосіївському районі м.
Києва на території 1,5 км зони навколо НСК “Олімпійський”, на яких будуть
проводитись роботи з капітального ремонту фасадів будинків та покрівель у
другу чергу (додаток 2);

2.3. адресний перелік прибудинкових територій, розташованих у Голосі�
ївському районі м. Києва на території 1,5 км зони навколо НСК “Олімпій�
ський”, на яких будуть проводитись роботи благоустрою у другу чергу (дода�
ток 3).

3. Печерській районній в місті Києві державній адміністрації виступити за�
мовником робіт з:

3.1. виготовлення паспортів на опорядження та відновлення фасадів бу�
динків (у тому числі паспортів ремонту фасадів, покрівель та відновлення
окремих архітектурних деталей об’єктів культурної спадщини), розташованих
у Печерському районі м. Києва на території 1,5 км зони навколо НСК “Олім�
пійський”;

3.2. капітального ремонту фасадів будинків, покрівель та благоустрою
прибудинкових територій до Євро 2012, розташованих у Печерському райо�
ні м. Києва на території 1,5 км зони навколо НСК “Олімпійський”, та забез�
печити його проведення до 1 жовтня 2011 року у дві черги відповідно до за�
твердженого адресного переліку.

4. Затвердити:
4.1. адресний перелік будинків, розташованих у Печерському районі м.

Києва на території 1,5 км зони навколо НСК “Олімпійський”, на яких будуть
проводитись роботи з капітального ремонту фасадів будинків та покрівель у
першу чергу (додаток 4);

4.2. адресний перелік будинків, розташованих у Печерському районі м.

Києва на території 1,5 км зони навколо НСК “Олімпійський”, на яких будуть
проводитись роботи з капітального ремонту фасадів будинків та покрівель у
другу чергу (додаток 5);

4.3. адресний перелік прибудинкових територій, розташованих у Печер�
ському районі м. Києва на території 1,5 км зони навколо НСК “Олімпійський”,
на яких будуть проводитись роботи благоустрою у другу чергу (додаток 6).

5. Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації виступи�
ти замовником робіт з:

5.1. виготовлення паспортів на опорядження та відновлення фасадів бу�
динків (у тому числі паспортів ремонту фасадів, покрівель та відновлення
окремих архітектурних деталей об’єктів культурної спадщини), розташованих
у Шевченківському районі м. Києва на території 1,5 км зони навколо НСК
“Олімпійський”;

5.2. капітального ремонту фасадів будинків, покрівель та благоустрою
прибудинкових територій до Євро 2012, розташованих у Шевченківському
районі м. Києва на території 1,5 км зони навколо НСК “Олімпійський”, та за�
безпечити його проведення до 1 жовтня 2011 року у дві черги відповідно до
затвердженого адресного переліку.

6. Затвердити:
6.1. адресний перелік будинків, розташованих у Шевченківському районі

м. Києва на території 1,5 км зони навколо НСК “Олімпійський”, на яких бу�
дуть проводитись роботи з капітального ремонту фасадів будинків та покрі�
вель у першу чергу (додаток 7);

6.2. адресний перелік прибудинкових територій, розташованих у Шевчен�
ківському районі м. Києва на території 1,5 км зони навколо НСК “Олімпій�
ський”, на яких будуть проводитись роботи благоустрою у другу чергу (дода�
ток 8).

7. Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) внести пропозиції щодо
джерел фінансування видатків на виконання робіт, зазначених у пунктах 2.2,
2.3,4.2, 4.3, 6.2 цього розпорядження.

8. Комунальному підприємству “Київекспертиза” забезпечити проведення
експертизи кошторисів, складених за актами дефектів, на проведення робіт
з капітального ремонту фасадів будинків, покрівель та благоустрою прибу�
динкових територій, розташованих у 1,5 км зоні навколо НСК “Олімпійський”,
у строки не більше 30 календарних днів з дня отримання відповідної доку�
ментації.

9. Головному управлінню контролю за благоустроєм виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечи�
ти видачу у встановленому порядку відповідних ордерів, пов’язаних з вико�
нанням положень цього розпорядження, на безоплатній основі.

Голова О. Попов

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 24.03.2011 № 405
Розпорядження № 2452 від 23 грудня 2011 року

Відповідно Закону України “Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Укра�
їні”, Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2010 № 357 “Про
затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з
футболу” (із змінами і доповненнями), керуючись рішенням Київської міської ради від 08.02.2007 № 61/722 “Про Угоду з Прийма�
ючим містом фінального турніру чемпіонату Європи 2010 — 2012 року з футболу”, розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.12.2010 № 1177 “Про облаштування та благоустрій міського просто�
ру 1,5 км зони навколо НСК “Олімпійський” до чемпіонату Європи 2012 року з футболу”:

1. Внести до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2011

№ 405 “Про капітальний ремонт фасадів та покрівель будинків, благо�
устрій прибудинкових територій, розташованих у 1,5 км зоні навколо
НСК “Олімпійський”, до Євро 2012 року і виготовлення паспортів на
опорядження та відновлення фасадів будинків” наступні зміни:

1.1. Підпункт 11.5. пункту 11 розпорядження виключити;
1.2. Пункт 1 розпорядження доповнити підпунктом 1.3. наступного

змісту:
“1.3. виготовлення та встановлення будинкових покажчиків єдиного

зразка з назвою вулиць та номерів будинків з обов’язковим дублюван�
ням всіх написів латинськими літерами (додаток 12).”

1.3. Пункт 3 розпорядження доповнити підпунктом 3.3. наступного
змісту:

“3.3. виготовлення та встановлення будинкових покажчиків єдиного
зразка з назвою вулиць та номерів будинків з обов’язковим дублюван�
ням всіх написів латинськими літерами (додаток 12).”

1.4. Пункт 5 розпорядження доповнити підпунктом 5.3. наступного
змісту:

“5.3. виготовлення та встановлення будинкових покажчиків єдиного
зразка з назвою вулиць та номерів будинків з обов’язковим дублюван�
ням всіх написів латинськими літерами (додаток 12).”

1.5. Доповнити розпорядження пунктом 25 наступного змісту:
“25. Голосіївській, Печерській та Шевченківській районним в місті

Києві державним адміністраціям забезпечити виконання робіт, зазна�
чених у підпунктах 1.3., 3.3. та 5.3. цього розпорядження, за рахунок
коштів, передбачених у бюджеті м. Києва на 2011 рік по коду функціо�
нальної класифікації 100103 “Дотація житлово�комунальному госпо�
дарству”.

2. Питання висвітлення в засобах масової інформації змісту цього
розпорядження покласти на заступника голови Київської міської дер�
жавної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

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

Голова О. Попов

Про заходи щодо підготовки 
та проведення поминальних днів 

на міських кладовищах
Розпорядження № 592 від 12 квітня 2012 року

Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою своєчасної підготовки і забезпечення
належних умов для відвідування міських кладовищ під час проведення поминальних днів з 22 по 25 квітня та 9 травня 2012 року:

1. Затвердити заходи з підготовки та проведення поминальних днів
на міських кладовищах, що додаються.

2. Управлінню ритуальних послуг виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити вико�
нання заходів з підготовки та проведення поминальних днів на міських
кладовищах відповідно до пункту 1 цього розпорядження.

3. Комунальному підприємству “Київпастранс”, Комунальній службі
перевезень виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) забезпечити організацію роботи необхід�
ної кількості рухомого складу для перевезення пасажирів в поминаль�
ні дні до кладовищ згідно з додатком. Для проїзду в автобусах транс�
портних підприємств комунальної власності територіальної громади
міста Києва, що перевозитимуть пасажирів у поминальні дні в екс�
пресному режимі руху до міських кладовищ, розташованих у межах
міста Києва, встановити тариф на проїзд у розмірі, який встановлений
на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загально�
го користування в звичайному режимі руху за одну поїздку.

4. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ко�
мунальному підприємству “Київпастранс”, Комунальній службі переве�
зень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), комунальному підприємству “Київський метро�
політен” організувати чергування відповідальних осіб в місцях масово�
го скупчення пасажирів для коригування роботи транспорту в залежно�
сті від пасажиропотоку.

5. Дозволити перевізникам усіх форм власності здійснювати в по�
минальні дні перевезення пасажирів до міських кладовищ автобусами
на тимчасово організованих маршрутах в режимі маршрутного таксі за
умови стягнення плати за проїзд в одному напрямку в розмірі не біль�
ше 2,5 грн, попередньо узгодивши маршрути з Головним управлінням
транспорту та зв’язку виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації).

6. Управлінню ритуальних послуг виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації), Головному управ�
лінню з питань надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київському
комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зеле�
них насаджень міста “Київзеленбуд” в поминальні дні посилити кон�
троль за дотриманням протипожежної безпеки на міських кладовищах
і прилеглих до них територіях.

7. Звернутися до Головного управління МВС України в м. Києві ра�
зом з районними в місті Києві державними адміністраціями стосовно
забезпечення громадського порядку і безперебійного руху міського
пасажирського транспорту поблизу міських кладовищ, у тому числі
Південного та Північного, з початку та до закінчення перевезення па�
сажирів. Заборонити 22 квітня 2012 року паркування автотранспорту
на вул. Електротехнічній та заїзд транспортних засобів на вул. Крайню,
крім автобусів великої місткості та спецтранспорту.

8. Головному управлінню внутрішньої торгівлі та побутового обслу�
говування населення виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) з метою уникнення аварійних си�
туацій та забезпечення безперебійного руху пасажирського транспор�
ту рекомендувати адміністраціям ринків відмінити 22 квітня 2012 року
роботу ринків “Троєщина”, “Фермер” та ринків біля станції метро Пет�
рівка (“Речовий”, “Книжковий”, “Господарчий”), 24 квітня 2012 року
відмінити роботу ринків “Деміївський”, “Ізюмський”.

9. Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забез�
печити в поминальні дні постійне чергування бригад швидкої медичної
допомоги на Південному, Північному, Лісовому, Байковому та Місько�
му кладовищах.

10. Управлінню ритуальних послуг виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати необ�
хідні приміщення для розміщення бригад швидкої медичної допомоги
на кладовищах, зазначених у п. 9 цього розпорядження.

11. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на пер�
шого заступника та заступників голови Київської міської державної ад�
міністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов
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Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 24.03.2011№ 405
Розпорядження № 1497 від 22 серпня 2011 року

Відповідно Закону України “Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Укра�
їні”, Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2010 № 357 “Про
затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу” (із змінами), керуючись рішенням Київської міської ради від 08.02.2007 № 61/722 “Про Угоду з Приймаючим містом фі�
нального турніру чемпіонату Європи 2010 — 2012 року з футболу”, розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 27.12.2011 № 1177 “Про облаштування та благоустрій міського простору 1,5 км зони
навколо НСК “Олімпійський” до чемпіонату Європи 2012 року з футболу”, розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2011 № 405 “Про капітальний ремонт фасадів та покрівель будинків,
благоустрій прибудинкових територій, розташованих у 1,5 км зоні навколо НСК “Олімпійський”, до Євро 2012 року і виготовлення
паспортів на опорядження та відновлення фасадів будинків”:

1. Внести до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2011 № 405

“Про капітальний ремонт фасадів та покрівель будинків, благоустрій прибу�
динкових територій, розташованих у 1,5 км зоні навколо НСК “Олімпійський”,
до Євро 2012 року і виготовлення паспортів на опорядження та відновлення
фасадів будинків” наступні зміни:

1.1. Пункт 1 розпорядження доповнити підпунктом 
1.3. наступного змісту: “1.3. виготовлення та встановлення будинкових

покажчиків єдиного зразка з назвою вулиць та номерів будинків з обов’язко�
вим дублюванням всіх написів латинськими літерами (додаток 12).”

1.2. Пункт 3 розпорядження доповнити підпунктом 3.3. наступного зміс�
ту:

“3.3. виготовлення та встановлення будинкових покажчиків єдиного зраз�
ка з назвою вулиць та номерів будинків з обов’язковим дублюванням всіх на�
писів латинськими літерами (додаток 12).”

1.3. Пункт 5 розпорядження доповнити підпунктом 5.3. наступного зміс�
ту:

“5.3. виготовлення та встановлення будинкових покажчиків єдиного зраз�
ка з назвою вулиць та номерів будинків з обов’язковим дублюванням всіх на�
писів латинськими літерами (додаток 12).”

1.4. Доповнити розпорядження пунктами 10�19 наступного змісту: “10.
Київському міському центру екстреної медичної допомоги служби

медицини катастроф виступити замовником робіт з:
10.1. виготовлення паспорта на опорядження та відновлення фасаду бу�

дівлі (у тому числі паспортів ремонту фасаду та покрівлі) Київського міського
центру екстреної медичної допомоги служби медицини катастроф на вул.
Ямській, 43 у Голосіївському районі м. Києва;

10.2. розробки проектної документації з капітального ремонту внутрішньої
частиничбудівлі Київського міського центру екстреної медичної допомоги
служби медицини катастроф на вул. Ямській, 43 у Голосіївському районі м.
Києва та внутрішніх інженерних мереж;

10.3. капітального ремонту фасаду, покрівлі, внутрішніх приміщень та ін�
женерних мереж будівлі Київського міського центру екстреної медичної до�
помоги служби медицини катастроф на вул. Ямській, 43 у Голосіївському
районі м. Києва і забезпечити його завершення до 1 червня 2012 року.

11. Головному управлінню житлового господарства виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації*) виступити
замовником робіт з:

11.1. виготовлення паспортів на опорядження та відновлення фасадів бу�
динків (у тому числі паспортів ремонту фасаду, покрівлі та відновлення окре�
мих архітектурних деталей об’єктів культурної спадщини), розташованих у
Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах м. Києва на тери�
торії 1,5 км зони навколо НСК “Олімпійський”, відповідно до затвердженого
адресного переліку;

11.2. виготовлення паспортів на опорядження та відновлення фасадів бу�
динків, розташованих за основними магістралями руху вболівальників у Дар�
ницькому районі м. Києва, відповідно до затвердженого адресного переліку;

11.3. капітального ремонту фасадів, покрівель будинків, благоустрою
прибудинкових територій до Євро 2012, розташованих у Голосіївському,
Шевченківському та Печерському районах м. Києва на території 1,5 км зони
навколо НСК “Олімпійський”, та забезпечити його проведення до 31 грудня
2011 року відповідно до затвердженого адресного переліку;

11.4. капітального ремонту фасадів будинків, розташованих за основни�
ми магістралями руху вболівальників у Дарницькому районі м. Києва, та за�
безпечити його проведення до 31 грудня 2011 року відповідно до затвер�
дженого адресного переліку.

12. Затвердити адресний перелік будинків, розташованих у Голосіївсько�
му, Шевченківському та Печерському районах м. Києва на території 1,5 км
зони навколо НСК “Олімпійський”, на яких будуть проводитись роботи з ка�
пітального ремонту фасадів, покрівель будинків, благоустрою прибудинкових
територій Головним управлінням житлового господарства виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (додаток
9).

13. Затвердити адресний перелік будинків, розташованих за основними
магістралями руху вболівальників у Дарницькому районі м. Києва, на яких бу�
дуть проводитись роботи з капітального ремонту фасадів будинків Головним

управлінням житлового господарства виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) (додаток 13).

14. Головним лікарям закладів охорони здоров’я, що засновані на кому�
нальній власності територіальної громади міста Києва, зазначених у додатку
10 цього розпорядження, виступити замовником робіт з:

14.1. виготовлення паспортів на опорядження та відновлення фасадів за�
кладів охорони здоров’я, що засновані на комунальній власності територіаль�
ної громади міста Києва (у тому числі паспортів ремонту фасаду, покрівлі та
відновлення окремих архітектурних деталей об’єктів культурної спадщини),
розташованих у Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах м.
Києва на території 1,5 км зони навколо НСК “Олімпійський”;

14.2. капітального ремонту фасадів, покрівель закладів охорони здоров’я,
що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва,
благоустрою прибудинкових територій до Євро 2012, розташованих у Голо�
сіївському, Шевченківському та Печерському районах м. Києва на території
1,5 км зони навколо НСК “Олімпійський”, та забезпечити його проведення до
31 грудня 2011 року відповідно до затвердженого адресного переліку.

15. Затвердити адресний перелік закладів охорони здоров’я, що заснова�
ні на комунальній власності територіальної громади міста Києва, розташова�
них у Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах м. Києва на
території 1,5 км зони навколо НСК “Олімпійський”, на яких будуть проводи�
тись роботи з капітального ремонту фасадів, покрівель медичних закладів,
благоустрою прибудинкових територій Головним управлінням охорони здо�
ров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) (додаток 10).

16. Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) виконання робіт, за�
значених у пунктах 10 та 14 цього розпорядження, здійснювати за рахунок
коштів, передбачених на капітальний ремонт закладів охорони здоров’я, що
засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва, у
2011�2012 роках.

17. КП “Київжитлоспецексплуатація” виступити замовником робіт з:
17.1. виготовлення паспортів на опорядження та відновлення фасадів бу�

дівель та споруд (у тому числі паспортів ремонту фасаду, покрівлі та віднов�
лення окремих архітектурних деталей об’єктів культурної спадщини), розта�
шованих у Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах м. Ки�
єва на території 1,5 км зони навколо НСК “Олімпійський, які знаходяться на
балансі КП “Київжитлоспецексплуатація”, відповідно до затвердженого ад�
ресного переліку;

17.2. капітального ремонту фасадів, покрівель будівель та споруд, благо�
устрою прибудинкових територій до Євро 2012, розташованих у Голосіїв�
ському, Шевченківському та Печерському районах м. Києва на території 1,5
км зони навколо НСК “Олімпійський”, які знаходяться на балансі КП “Київ�
житлоспецексплуатація”, та забезпечити його проведення до 31 грудня 2011
року відповідно до затвердженого адресного переліку за рахунок власних
коштів, коштів орендарів та власників нежитлових приміщень, які розташова�
ні у цих будівлях.

18. Затвердити адресний перелік будівель та споруд, розташованих у Го�
лосіївському, Шевченківському та Печерському районах м. Києва на терито�
рії 1,5 км зони навколо НСК “Олімпійський”, які знаходяться на балансі КП
“Київжитлоспецексплуатація” (додаток 11).

19. Одержати дозволи центрального органу виконавчої влади у сфері охо�
рони культурної спадщини — Міністерства культури України, Головного
управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) на проведення робіт. “

1.5. Внести зміни у додатки 2, 5, 7 до розпорядження, виклавши їх у на�
ступній редакції, що додається.

1.6. Внести зміни в назву додатка 8 до розпорядження: слово “Печерсько�
му” замінити на слово “Шевченківському”.

2. Питання висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпо�
рядження покласти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників
голови Київської міської/державної адміністрації згідно з розподілом обов’яз�
ків.

Голова О. Попов

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 24.03.2011 № 405
Розпорядження № 2027 від 2 листопада 2011 року

Відповідно Закону України “Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Укра�
їні”, Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2010 № 357 “Про
затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу” (із змінами і доповненнями), керуючись рішенням Київської міської ради від 08.02.2007 № 61/722 “Про Угоду з Прий�
маючим містом фінального турніру чемпіонату Європи 2010�2012 року з футболу”, розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.12.2010 № 1177 “Про облаштування та благоустрій міського просто�
ру 1,5 км зони навколо НСК “Олімпійський” до чемпіонату Європи 2012 року з футболу”:

1. Внести до розпорядження виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2011 № 405 “Про
капітальний ремонт фасадів та покрівель будинків, благоустрій прибудин�
кових територій, розташованих у 1,5 км зоні навколо НСК “Олімпійський”,
до Євро 2012 року і виготовлення паспортів на опорядження та віднов�
лення фасадів будинків” наступні зміни:

1.1. підпункт 1.3. пункту 1 розпорядження виключити;
1.2. підпункт 3.3. пункту 3 розпорядження виключити;
1.3. підпункт 5.3. пункту 5 розпорядження виключити;
1.4. пункт 11 розпорядження доповнити підпунктом 11.5. наступного

змісту:
“11.5. виготовлення та встановлення будинкових покажчиків єдиного

зразка з назвою вулиць та номерів будинків з обов’язковим дублюванням
всіх написів латинськими літерами (додаток 12).”;

1.5. пункт 17 розпорядження викласти у наступній редакції: “17. КП
“Київжитлоспецексплуатація” виступити замовником робіт з:

17.1. виготовлення паспортів на опорядження та відновлення фасадів
будівель та споруд (у тому числі паспортів ремонту фасаду, покрівлі та від�
новлення окремих архітектурних деталей об’єктів культурної спадщини),
розташованих у Шевченківському районі м. Києва на території 1,5 км зо�
ни навколо НСК “Олімпійський”, які знаходяться на балансі КП “Київжит�
лоспецексплуатація”, відповідно до затвердженого адресного переліку;

17.2. капітального ремонту фасадів, покрівель будівель та споруд, бла�
гоустрою прибудинкових територій до Євро 2012, розташованих у Шевчен�
ківському районі м. Києва на території 1,5 км зони навколо НСК “Олімпій�
ський”, які знаходяться на балансі КП “Київжитлоспецексплуатація”, та за�
безпечити його проведення до 31 грудня 2011 року відповідно до затвер�
дженого адресного переліку за рахунок власних коштів, коштів орендарів та
власників нежитлових приміщень, які розташовані у цих будівлях. “;

1.6. пункт 18 розпорядження викласти у наступній редакції:
“18. Затвердити адресний перелік будівель та споруд, розташованих у

Шевченківському районі м. Києва на території 1,5 км зони навколо НСК
“Олімпійський”, які знаходяться на балансі КП “Київжитлоспецексплуата�
ція” (додаток 11). “;

1.7. доповнити розпорядження пунктами 20 — 24 наступного змісту:
“20. Головному управлінню освіти і науки виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) виступити замов�
ником робіт з:

20.1. виготовлення проектної документації з проведення реставрацій�
них робіт будівлі Київського міського будинку учителя на вул. Володимир�
ській, 57 у Шевченківському районі м. Києва;

20.2. реставрації будівлі Київського міського будинку учителя на вул.

Володимирській, 57 у Шевченківському районі м. Києва і забезпечити її
завершення до 30 травня 2012 року.

21. Головному управлінню освіти і науки виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити ви�
конання робіт, зазначених у пункті 20 цього розпорядження, за рахунок
коштів, передбачених у бюджеті м. Києва на капітальний ремонт закладів
освіти у 2011�2012 роках.

22. Головному управлінню культури виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) виступити замовни�
ком робіт з:

22.1. виготовлення паспортів на опорядження та відновлення фасадів
закладів культури (у тому числі паспортів ремонту фасаду, покрівлі та від�
новлення окремих архітектурних деталей об’єктів культурної спадщини),
розташованих у Голосіївському, Шевченківському та Печерському райо�
нах м. Києва на території 1,5 км зони навколо НСК “Олімпійський”;

22.2. капітального ремонту фасадів, покрівель закладів культури, бла�
гоустрою прибудинкових територій до Євро 2012, розташованих у Голо�
сіївському, Шевченківському та Печерському районах м. Києва на тери�
торії 1,5 км зони навколо НСК “Олімпійський”, та забезпечити його про�
ведення до 30 травня 2012 року відповідно до затвердженого адресного
переліку.

23. Затвердити адресний перелік закладів культури, розташованих у
Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах м. Києва на те�
риторії 1,5 км зони навколо НСК “Олімпійський”, на яких будуть прово�
дитись роботи з капітального ремонту фасадів, покрівель, благоустрою
прибудинкових територій Головним управлінням культури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(додаток 14).

24. Головному управлінню культури виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити виконан�
ня робіт, зазначених у пункті 22 цього розпорядження за рахунок коштів,
передбачених в бюджеті м. Києва на капітальний ремонт у 2011�2012 ро�
ках. “;

1.8. внести зміни у додатки 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13 до розпоряджен�
ня, виклавши їх у наступній редакції, що додається.

2. Питання висвітлення в засобах масової інформації змісту цього роз�
порядження покласти на заступника голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

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

Голова О. Попов
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 20 квітня 2012 року

Про проведення міжнародного спортивного заходу 
“Київський міжнародний марафон — 2012”, 

присвяченого Дню Перемоги
Розпорядження № 589 від 12 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”, порядку організації та проведення в місті Києві недержавних масових громадських заходів політичного, ре�
лігійного, культурно�просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 24.06.1999 № 317/418, та з метою забезпечення розвитку фізичної культури та спорту, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1. Підтримати ініціативу Федерації легкої атлетики м. Києва та ТОВ
“Спорт Менеджмент Інтернешнл” щодо проведення в м. Києві 6 трав�
ня 2012 року з 9.00 години до 17.00 години міжнародного спортивно�
го заходу “Київський міжнародний “марафон — 2012”, присвяченого
Дню Перемоги, (далі — захід) за маршрутом: Майдан Незалежності —
Європейська площа —

Паркова дорога — площа Андрія Первозванного (розворот) — Євро�
пейська площа — вул. Хрещатик — Бессарабська площа — вул. Черво�
ноармійська — (розворот навпроти вул. Івана Кудрі) — вул. Червоноар�
мійська — Майдан Незалежності.

2. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку та проведен�
ня заходу взяло на себе ТОВ “Спорт Менеджмент Інтернешнл”.

3. Головному управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) сприяти вирішенню організаційних питань,
пов’язаних з проведенням заходу, та залученню бажаючих учасни�
ків.

4. Просити Головне управління МВС України в м. Києві забезпечи�
ти:

— охорону громадського порядку під час проведення заходу;
— перекриття руху транспорту з 05.00 години до 19.00 години для

встановлення сценічних конструкцій на Майдані незалежності.
— перекриття руху транспорту 6 травня 2012 року з 9:00 години до

17:00 години за маршрутом: Майдан Незалежності — Європейська
площа —

Паркова дорога — площа Андрія Первозванного (розворот) — Євро�
пейська площа — вул. Хрещатик — Бессарабська площа — вул. Черво�
ноармійська — (розворот напроти вул. Івана Кудрі) — вул. Червоноар�
мійська — Майдан Незалежності.

— супроводження мотоциклами ДАІ учасників заходу.
5. Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого органу Ки�

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забез�
печити чергування машин швидкої допомоги під час проведення захо�
ду.

6. ТОВ “Спорт Менеджмент Інтернешнл” забезпечити дотримання
Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської
міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051, під час підготовки та про�
ведення Заходу з 07.00 години до 19.00 години на Майдані Незалеж�
ності та відновлення порушеного благоустрою.

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

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за�
ступника голови Київської міської державної адміністрації Новохать�
ка Л. М.

Голова О. Попов

Про внесення змін 
до розпоряджень виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 10.12.2010 № 1112 та від 12.05.2011 № 715
Розпорядження № 12 від 5 січня 2012 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про столицю України — місто�герой
Київ” (зі змінами та доповненнями), враховуючи рішення Київської міської ради від 09.09.2010 № 7/4819 “Про питання організації
управління районами в місті Києві” та враховуючи звернення Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від
19.09.2011 № 02/2569, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 “Про
питання організації управління районами в місті Києві”, а саме:

1.1 У підпункті 7.1 пункту 7 розпорядження цифри “01.09.2011” замінити цифрами “15.05.2012”.
1.2. Позицію 1.2. розділу “1. Голосіївський район” додатка 11 до розпорядження виключити.
1.3. Розділ 1.1.6 “Нежилий фонд” таблиці 6 “Житлове господарство” додатка 1 до розпорядження доповнити позицією: “

2. Внести зміни до пункту 7 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.05.2011
№ 715 “Про окремі питання виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
10.12.2010 № 1112 “Про питання організації управління районами в місті Києві” (зі змінами та доповненнями)”, виклавши його у такій редакції:

“7. Районним в місті Києві державним адміністраціям:
7.1. Закріпити за балансоутримувачами нежитлові будинки та приміщення, зазначені у додатку 1 до цього розпорядження.
7.2. Передати об’єкти, зазначені у пунктах З, 4, 5 та 6 цього розпорядження, у встановленому порядку.
7.3. Привести площу нежилих будинків, нежилих приміщень та жилих будинків, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міс�

та Києва відповідно до даних інвентаризацій.
7.4. Підготувати уточнені переліки об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста Києва, що передані до сфери управління

районних в місті Києві державних адміністрацій.
7.5. При підготовці переліків об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста Києва, зазначених в підпункті 7.4 цього розпоря�

дження, Із загальної площі житлових та нежитлових будинків виключити площу приватизованих у встановленому порядку жилих та нежилих приміщень
із відповідним відображенням змін в первісній та залишковій вартості.

7.6. Облік вартості приватизованих житлових приміщень у будинках, які перебувають на балансах комунальних підприємств, житлово�комунального
господарства, їх амортизації та порядок відображення у фінансовій звітності вартості такого житла здійснювати відповідно до положень (стандартів)
бухгалтерського обліку України із застосуванням відповідних рахунків бухгалтерського обліку,

7.7. Узагальнену інформацію щодо закріплення будівель та приміщень за балансоутримувачами та зняття з балансу приватизованих об’єктів нада�
ти Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в тер�
мін до 10.04.2012.”

Виконуючий обов’язки голови Л. Новохатько
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Про будівництво 
внутрішньо�квартальної водопровідної мережі 

до житлових будинків з об’єктами 
обслуговування населення та паркінгом на вул. О. Трутенка, 3 

в Голосіївському районі
Розпорядження № 60 від 17 січня 2012 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудування”, “Про регулювання міс�
тобудівної діяльності”, “Про дорожній рух”, “Про автомобільні дороги”, враховуючи державний акт на право постійного користу�
вання земельною ділянкою від 08.02.2011 серія ЯЯ № 389569 та зважаючи на звернення департаменту господарського забезпечен�
ня Служби безпеки України від 14.11.2011 № 19/2�2047, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Службі безпеки України згідно з розробленою та затвердженою в
встановленому порядку проектно�кошторисною документацією, у термін
з 13.02.2012 до 12.04.2012, за умови виконання пункту 2 цього розпоря�
дження, здійснити будівництво внутрішньоквартальної водопровідної ме�
режі до житлових будинків з об’єктами обслуговування населення та пар�
кінгом на вул. О. Трутенка, 3 в Голосіївському районі, а саме:

— роботи з тимчасовим частковим розриттям тротуару та проїзної
частини по парній стороні вул. Ломоносова навпроти будинку № 59 із за�
безпеченням ширини проїзної частини не менш ніж 3,5 метра,

— роботи з тимчасовим частковим розриттям тротуару та проїзної
частини по непарній стороні вул. О. Трутенка із забезпеченням ширини
проїзної частини не менш ніж 3,5 метра.

2. Службі безпеки України:
2.1. Погодити в управлінні ДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему тимча�

сової організації дорожнього руху;
2.2. Встановити огорожу, відповідні дорожні знаки, освітлення, сиг�

нальні ліхтарі та забезпечити безпечний прохід пішоходів та проїзд транс�
порту в місцях виконання робіт;

2.3. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою м. Києва, за�
твердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (із змінами та доповненнями);

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

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзних частин та
тротуарів за типом існуючого на всю ширину в межах розриття та пере�
дати їх за актом комунальному підприємству “Шляхово�експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на
них Голосіївського району м. Києва”.

3. Взяти до відома, що після завершення робіт з прокладання водо�
провідної мережі, зазначеної у пункті 1 цього розпорядження, дане май�
но передається до комунальної власності територіальної громади міста
Києва з наступною передачею у володіння та користування ПАТ “АК Київ�
водоканал”.

4. Головному управлінню комунальної власності міста Києва виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) забезпечити у встановленому порядку прийняття до комунальної
власності територіальної громади міста Києва новозбудованої водопро�
відної мережі, зазначеної у пункті 1 цього розпорядження.

5. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт по�
класти на заступника керівника департаменту господарського забезпе�
чення Служби безпеки України Засуцького В. Г.

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

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 03.04.2003 № 568
Розпорядження № 56 від 17 січня 2012 року

Відповідно до законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про металобрухт” та у зв’язку з кадровими змінами, в ме�
жах функції місцевого органу виконавчої влади:

1. Пункт 1 розпорядження Київської міської державної адміністрації від
03.04.2003 № 568 “Про створення міської комісії з координації дій у сфе�
рі роботи з металобрухтом” викласти в такій редакції:

“1. Створити міську комісію з координації дій у сфері роботи з метало�
брухтом та затвердити її склад, що додається.”.

2. Внести до складу міської комісії з координації дій у сфері роботи з
металобрухтом, затвердженого розпорядженням Київської міської дер�
жавної адміністрації від 03.04.2003 № 568 (в редакції розпорядження ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) від 24.11.2010 № 995), такі зміни:

2.1. Вивести зі складу комісії:
Антонюка Адама Сергійовича — першого заступника начальника Голов�

ного управління промислової, науково�технічної та Інноваційної політики
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) — начальника управління промислової політики, заступника
голови комісії;

Войтюка Андрія Аполлоновича — заступника начальника управління з
питань видачі документів дозвільного характеру — начальника відділу з

питань видачі документів дозвільного характеру Головного управління з
питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

2.2. Ввести до складу комісії:
Денисюк Людмилу Всеволодівну — начальника Головного управління

промислової, науково�технічної та інноваційної політики виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
призначивши її заступником голови комісії;

Шлепніна Олександра Валентиновича — заступника начальника Голов�
ного управління з питань регуляторної політики та підприємництва вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації).

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

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

Голова О. Попов

Про внесення доповнень 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 21.11.2011 № 2158

Розпорядження № 11 від 5 січня 2012 року
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести доповнення до розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Про реконструк�
цію з добудовою трамвайної лінії в систему легкого рейкового транспор�
ту на житловому масиві Троєщина від вул. Милославської до пересадоч�
ного вузла на міську кільцеву електричку” від 21.112011 № 2158, а саме:

1.1. Пункт 1 розпорядження після слів “міську кільцеву електричку” до�
повнити словами “в три черги згідно з додатком”.

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

Виконуючий обов’язки голови Л. Новохатько

Про визнання такими, 
що втратили чинність, 

деяких розпоряджень виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 21 від 10 січня 2012 року

Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 6 Закону України “Про державне регулю�
вання у сфері комунальних послуг”, статті 7 Закону України “Про житлово�комунальні послуги”, з метою приведення до законо�
давства:

1. Визнати таким, що втратили чинність, розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

від 30.06.2009 № 758 “Про затвердження тарифів на теплову енергію,
встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізо�
ваного опалення і постачання холодної та гарячої води і водовідведення
для бюджетних установ та інших споживачів”;

від 29.12.2010 № 1220 “Про встановлення тарифів на комунальні по�
слуги з централізованого опалення і постачання гарячої води виконавцям
цих послуг усіх форм власності для здійснення розрахунків з бюджетни�
ми установами та іншими споживачами, згідно з тарифами на теплову
енергію, затвердженими Національною комісією регулювання електро�
енергетики України”;

від 25.01.2011 № 80 “Про внесення змін та доповнень до розпоря�
джень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) від 30.06.2009 № 758 та від 29.12.2010 № 1220”;

від 22.02.2011 № 234 “Про внесення змін до розпоряджень виконав�

чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 30.06.2009 № 758 та від 27.01.2011 № 101”;

від 12.04.2011 № 538 “Про внесення змін до розпорядження виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 29.12.2010 № 1220”;

від 22.06.2011 № 1029 “Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) та внесення змін до деяких розпо�
ряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)”.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пузано�
ву О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформа�
ції змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

Голова О. Попов

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

від 27.01.2011 № 100
Розпорядження № 19 від 10 січня 2012 року

Відповідно до рішення Київської міської ради віл 07,10.2010 № 58/4870 “Про припинення діяльності комунального підприємства
“Підрядне спеціалізоване ремонтно�будівельне управління”, з метою завершення заходів, що пов’язані з реорганізацією кому�
нального підприємства “Підрядне спеціалізоване ремонтно�будівельне управління”:

1. Внести зміни в пункт 2.2. пункту 2 розпорядження виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
27.01.2011 № 100 “Про організаційно�правові заходи, пов’язані з вико�
нанням рішення Київської міської ради від 07.10.2010 № 58/4870” (зі змі�
нами), замінивши цифри “30.12.2011” цифрами “01.06.2012”.

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

Голова О. Попов

Про продовження проведення у м. Києві 
проекту Kiev Fashion Park

Розпорядження № 17 від 10 січня 2012 року
Відповідно до статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, статті 32 Закону України “Про місцеве само�

врядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 24.06.99 № 317/418 “Про визначення порядку організації та проведення
у Києві недержавних масових громадських заходів політичного, культурно�просвітницького, спортивного, видовищного та іншого
характеру”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.11,2010
№ 994 “Про проведення у м Києві проекту Kiev Fashion Park” та з метою привернення уваги громадськості до питань вітчизняної
культури, сприяння розвитку культурного рівня мешканців та гостей столиці, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Підтримати пропозицію оргкомітету ТОВ “Тиждень моди” (Ukrainian
Fashion Week) щодо продовження реалізації у м. Києві до 01.11.2012 про�
екту Kiev Fashion Park (далі — Проект).

2. Внести зміни до пункту 1 розпорядження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
24.11 2010 № 994 “Про проведення у м. Києві проекту Kiev Fashion Park”,
а саме, цифри “01.11.2011” замінити цифрами “31.12.2012”.

3. Викласти пункт 3 розпорядження виконавчого органу Київської місь�

кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 24 11 2010 № 994
“Про проведення у м. Києві проекту Kiev Fashion Park” в такій редакції:

“3. ТОВ “Тиждень моди” під час підготовки та проведення Проекту за�
безпечити дотримання Правил благоустрою міста Києва, затверджених
рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (зі змінами
та доповненнями)”.

Голова О Попов

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 14.11.2007 № 1454 
“Про створення Міжвідомчої координаційної ради 

з обліку чисельності населення м. Києва”
Розпорядження № 66 від 18 січня 2012 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 14.11.2007 № 1454 “Про створення Міжвідомчої координаційної ради
з обліку чисельності населення м. Києва”.

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

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.12.2011 № 2446

Розпорядження № 67 від 18 січня 2012 року
Відповідно до статті 31 Закону “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 1 статті 26 Закону України “Про дорожній рух”,

статті 20 Закону України “Про автомобільні дороги”, з метою продовження строків для здійснення перекладки водопроводу та ре�
конструкції водопровідного колодязя з влаштуванням пожежного гідранта з тимчасовим частковим зайняттям проїзної частини та
тротуару біля перехрестя вулиць Червоноармійської та Жилянської та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.12.2011 № 2446 “Про
тимчасове зайняття тротуару та частково проїзної частини на вул. Жилянській у Печерському районі”, а саме: у пункті 2 розпорядження цифри
“30.12.2011” замінити цифрами “13.02.2012”.

Голова О. Попов

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

від 10.11.2011 № 2074
Розпорядження № 3 від 5 січня 2012 року

Відповідно до підпункту 1 пункту “а” статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою ефективного
проведення інвентаризації всіх об’єктів незавершеного будівництва, які належать до комунальної власності територіальної грома�
ди міста Києва, для визначення доцільності їх подальшої експлуатації, продовження будівництва, консервації або списання, в ме�
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести до розпорядження виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 10.11.2011 № 2074 “Про
створення міської комісії для проведення інвентаризації всіх об’єктів не�
завершеного будівництва, які належать до комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва і передані у володіння та користування пуб�
лічному акціонерному товариству “АК “Київводоканал” такі зміни:

1.1. У пункті 2 цифри “01.12.2011” замінити цифрами “30.03.2012”.

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

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

Виконуючий обов’язки голови Л. Новохатько

Про реєстрацію 
Статуту релігійної громади 

Незалежної Помісної Церкви
Євангельських Християн Баптистів 

“На Райдужному” у Дніпровському районі м. Києва
Розпорядження № 6 від 5 січня 2012 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши заяву громадян від 24.05.2011
і протокол загальних зборів засновників релігійної громади Незалежної Помісної Церкви Євангельських Християн Баптистів “На
Райдужному” у Дніпровському районі м. Києва від 24.05,2011 № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати Статут релігійної громади Незалежної Помісної Церкви Євангельських Християн Баптистів “На Райдужному” у Дніпровському райо�
ні м. Києва, що додається.

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення у засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

Виконуючий обов’язки голови Л. Новохатько



7

КУЛЬТУРА
Хрещатик 20 квітня 2012 року

У столиці покажуть короткометражки 
з усього світу

Романтика протесту 
у великому місті
"Коронація слова" представляє 
роман Антона Кушніра

На вихідних відбудеться Київський міжнародний фестиваль
Марія БЄЛЯЄВА
"Хрещатик"

З 20 по 22 вітня Київ пе-
ретвориться на іностоли-
цю орот о о метра. В ці
дні в інотеатрі "Кінопано-
рама" відб деться Пер-
ший Київсь ий міжнарод-
ний фестиваль орот о-
метражних фільмів. В
про рамі фестивалю —
ращі он рсні роботи,
стріч и о ремих інош іл
та ст дій різних раїн, з -
стрічі з молодими режи-
серами та досвідченими
майстрами.

Протягом трьох днів глядачі змо�

жуть переглянути 22 кращі кон�

курсні роботи, що були відібрані з�

поміж більш ніж 500 надісланих за�

явок з 53 країн світу. Крім того, на

фестивалі представлена широка

позаконкурсна програма, яка де�

монструє програми закордонних

партнерів проекту: Стокгольмсько�

го кінофестивалю, Кіношколи

"Nordland" (Норвегія), Кіностудії

"Nukufilm" (Естонія), Хорватського

аудіовізуального центру, Baltic Film

School, Краківської Кінофундації

(Польща). Безперечно, приємним

для шанувальників короткого мет�

ра є те, що ознайомитися з панора�

мою актуального світового кіно

можна безкоштовно.

Переможців фестивалю обирати�

ме компетентне міжнародне журі, а

саме: італійський режисер Нікола

Піовесан, український кінематогра�

фіст Мирослав Слабошпицький, го�

лова журі — програмний координа�

тор Стокгольмського кінофестива�

лю Йоганнес Палмроос.

У Великому залі "Кінопанорами"

відбуватимуться основні події фес�

тивалю. Тут покажуть кращі корот�

кометражки з різних фестивалів,

конкурсну програму, балканську

ретроспективу, фільми країн Схо�

ду, Британії, Норвегії, Польщі,

Фінляндії, Іспанії, Італії. Протя�

гом фестивалю Малий зал перетво�

риться на платформу для перегляду

українських стрічок, презентацій

іноземних партнерів, зустрічей з

режисерами, неформального спіл�

кування та освітніх проектів, в то�

му числі з застосуванням техноло�

гій онлайн майстер�класів. Зокре�

ма у суботу глядачів запрошують

на сінематографічну акцію 

"Ні_моє кіно". В її рамках відомі

музиканти озвучували уривки з

фільмів, як�то: "Броненосець По�

тьомкін", "Метрополіс", "Людина з

кіноапаратом"

Автор пропонує поринути в життя

молодих людей, які винайшли спо�

сіб боротися з нездоровими явища�

ми в суспільстві. Головні герої книж�

ки — члени угрупування Urban

Strike — з одного боку, екстремали,

що грають у футбол у підземній річці

чи залазять на дахи, опори електро�

передач. З іншого — це небайдужі

громадяни, які намагаються своїми

акціями протесту привернути увагу

до тих чи інших міських проблем:

розмальовують рекламні білборди,

приносять димовуху у МакДональдс

або малюють силуети розчавлених

пішоходів під припаркованими на

тротуарі автомобілями. Подібні акції

проводилися і проводяться досі в

різних містах світу, починаючи від

звичних флеш�мобів, адже молоді

люди завжди є найактивнішою та

найрадикальнішою частиною су�

спільства, схильною до максималіз�

му та боротьби. "Усі персонажі вига�

дані або ж "скомпільовані" з багатьох

людей, — розповів "Хрещатику" Ан�

тон Кушнір. — Натомість деякі сю�

жетні події дійсно мають прототипи,

хоча в тексті подаються дещо інак�

ше, ніж було насправді. А от місця,

де відбуваються події, майже всі ціл�

ком реальні. Особистий досвід діґ�

ґерства, графіті тощо, звісно, надих�

нув та дав цікавий матеріал. Однак

"Urban Strike" — це однозначно

"фікшн". Втім, в образі головного ге�

роя — журналіста Майка, все ж вга�

дується сам автор. І певно, що най�

дивнішим персонажем є Ульріка —

дівчина, яка з’являється у житті

Майка невідомо звідки, а потім по�

селяється у його квартирі, маючи

при собі лише книгу про німецьку

терористичну групу. Вона періодич�

но зникає та повертається, не розпо�

відаючи про себе нічого. Власне, са�

ме через цю дівчину без імені та

пам’яті і виник задум роману.

Книжка написана гарною україн�

ською мовою і буде цікава не лише

молоді, а й усім, хто бажає ближче

познайомитися з ідеалами та жит�

тям покоління, яке виросло у бурем�

ні 1990�ті

м о л о х л р а з а

о т р і м ф а т о р

н о н с е н с о д а а

е ф а щ а о о п

т і т а л а б а м а а

а с о р т і а з и й

т и н т р а м

л а р б р я в а

Відповіді на сканворд 

Марія БЄЛЯЄВА
"Хрещатик"

"Хрещати " продовж є знайомити читачів з мин лоріч-
ними ла реатами та номінантами літерат рно о он р-
с "Коронація слова". Пропон ємо вашій вазі дипло-
манта он рс — роман молодо о иївсь о о письмен-
ни а та ж рналіста Антона К шніра "Urban Strike".

Повідомлення про с ас вання довіреностей омпанії
ЛІНДХАРСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ С.А.

(LYNDHURST DEVELOPMENT TRADING S.A.) (під правлінням)

Компанія ЛІНДХАРСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ С.А. (LYNDHURST DEVELOPMENT
TRADING S.A.) (під правлінням), зареєстрована відповідно до за онодавства
Британсь их Вір інсь их островів, реєстраційний номер: 1660016, що
зареєстрована за адресою: А ара Білдін , 24 Де Кастро Стріт, Ві хемс Кей 1, Ро д
Та н, Тортола, Британсь і Вір інсь і острови (надані — "Компанія"), цим
повідомляє, що:

(а) з ідно з до ментами (а тами) про с ас вання від 19 люто о 2012 р.
Компанією с асовано наст пні довіреності:

(і) енеральн довіреність від 11 липня 2011 p., відповідно до я ої Компанією
призначено п. Дмитра Зайцева своїм представни ом, я о о повноважено діяти від
імені Компанії та вчиняти дії, передбачені цією довіреністю, а та ож б дь-я е
розширення чи заміна цієї довіреності або б дь-я а наст пна, додат ова чи інша
довіреність, що передбачає надання п. Дмитр Зайцев повноважень діяти від імені
Компанії;

(іі) б дь-я і довіреності, я і п. Дмитро Зайцев мі видати від імені Компанії б дь-
я им третім особам, в лючаючи, але не обмеж ючись, п. Оле сандр Ві торович
Серпо рилов , що передбачають надання та им третім особам повноважень діяти
від імені Компанії на праві передор чення; та

(ііі) довіреність від 01 р дня 2011 p., відповідно до я ої Компанією призначено
п. Оле сандра Ві торовича Серпо рилова своїм представни ом, я о о
повноважено діяти від імені Компанії та вчиняти дії, передбачені цією довіреністю,
а та ож б дь-я е розширення чи заміна цієї довіреності або б дь-я а наст пна,
додат ова чи інша довіреність, що передбачає надання повноважень п. Оле сандр
Ві торович Серпо рилов діяти від імені Компанії;

та що:
(б) з ідно з до ментом (а том) про с ас вання від 30 березня 2012 р. Компанією

с асовано б дь-я і та всі довіреності та інші подібні до менти (я що та і є),
відповідно до я их Компанією призначено б дь-я особ (осіб) своїм
представни ом (представни ами), повноваженими діяти від імені Компанії та
вчиняти дії, передбачені та ими до ментами, та я і б ли видані від імені Компанії
до 30 березня 2012 р. за підписом б дь-я ої особи (осіб), о рім правляючих
Компанії Расселла Крамплера (Russell Crumpler) та Джона Хансена (John Hansen)
(або б дь- о о з правляючих).

Дробоць ий Р. В.
Уповноважений представни

омпанії ЛІНДХАРСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ С.А.
(LYNDHURST DEVELOPMENT TRADING S.A.) (під правлінням)

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача Чало о Андрія
Єв еновича в с дове засідання, я е призначено на 15.30 14 травня 2012 ро по цивільній
справі за позовом Чала А.В. до Чало о А.Є. про визнання та им, що втратили право
орист вання житлом ( абінет № 28, пр. Мая овсь о о, 5-в, м. Київ). С ддя І.А. Галась.

Головне правління ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації —
нежилих приміщень за альною площею 276,5 в.м

на б л. Р санівсь ий, 4, літ. "А"
Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 276,5 в.м.

Адреса: 02154, м. Київ, б л. Р санівсь ий, 4, літ. "А".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство по триманню житлово о
осподарства Дніпровсь о о район м. Києва.

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення з № 1 по № 15 ( р пи приміщень № 101) за альною площею

276,5 в. м.
Ціна об'є та без ПДВ — 1 888 800 (один мільйон вісімсот вісімдесят вісім тисяч

вісімсот) ривень.
ПДВ — 377 760 (триста сімдесят сім тисяч сімсот шістдесят) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 2 266 560 (два мільйона двісті

шістдесят шість тисяч п'ятсот шістдесят) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням ПДВ —

226 656 (двісті двадцять шість тисяч шістсот п'ятдесят шість) ривень.

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном

стані.
2. Всі витрати, пов'язані з ладанням до овор півлі-продаж об'є та

приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на
об'є т, бере на себе по пець.
3. Об'є т приватизації переб ває в орендном орист ванні (до овір оренди діє

до 27.10.2013 ро ).
При переході права власності до По пця діючий до овір оренди об'є та збері ає

чинність для ново о власни а до за інчення встановлено о стро дії цьо о
до овор .
4. Переможцю а ціон :
4.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь

Товарної біржі "Перша ніверсальна біржа "У раїна" біржовий збір розмірі, що не
перевищ є 5% від ціни продаж об'є та, я ий встановлюється біржею.
5. А ціон б де проведено 11 травня 2012 ро .
Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Горь о о, 172, поверх 15, зал

№ 9, Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна". Почато о 10.00.
6. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ, в л.

Горь о о, 172, поверх 15, зал № 9, Товарна біржа "Перша ніверсатьна біржа
"У раїна", в понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та передсвят ові дні —
з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00.

Кінцевий термін прийняття заяв — три дні до дати проведення а ціон .
7. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на

рах но № 26004160029 в AT "Райффайзен Бан Аваль", МФО: 380805, од
ЄДРПОУ: 35252391, отрим вач: Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа
"У раїна".
8. Грошові ошти в розмірі — 226 656,00 ривень, що становлять 10 відсот ів від

почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но № 26004160029 в
AT "Райффайзен Бан Аваль", МФО: 380805, од ЄДРПОУ: 35252391, отрим вач:
Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна".
9. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
10. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 02154. м. Київ,

б л. Р санівсь ий 4, літ. "А".
12. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ,

в л. Горь о о, 172, поверх 15, зал № 9, Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа
"У раїна", тел. (044) 240-88-58, (095) 725-81-20.

Дніпровсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача С ориніна О.М.
(К рнатовсь о о, 11, в. 30, м. Київ) по цивільній справі за позовом С ориніна Н.В. до С ориніна
О.М. про відш од вання витрат на тримання, правління та збереження нер хомо о майна.

С дове засідання відб деться 17.05.2012 ро о 14.00 в приміщенні Дніпровсь о о районно о
с д м.Києва за адресою: м. Київ, в л. Сер ієн а, 3, аб.№ 7. С ддя Л.О.Антипова

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

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

Національний спортивний омпле с

"Олімпійсь ий"
повідомляє про достро ове припинення до овор

з товариством з обмеженою відповідальністю

"Київ льт расервіс" №181 від 10.08.2011.

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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Спортивні новини

Бодібілдинг. В столиці зберуться найсильніші 
атлети
У неділю в приміщенні Б дин льт ри ім. Корольова по в л. Ва-

силен а відб деться від ритий К бо міста Києва з бодібілдин , фіт-
нес , бодіфітнес та бі іні, на я ом пройде відбір найсильніших
спортсменів для часті К б У раїни. Та ож цей старт стане олов-
ним для збірних оманд напередодні Чемпіонатів Європи. Для виш -
ано о лядача цей день вист патим ть чимало спортсменів від най-
тит лованіших чолові ів бодібілдин до тендітних жіно в ате орії
бі іні. А та ож на завершення свята з по азовими вист пами вийд ть
на сцен представниці одно о з най любленіших видів спортивно о
фітнес — полденс. Зма ання розпочн ться о 14.00

Дозвілля. Завтра на майдані Незалежності 
очікується олімпійський зорепад
В с бот 21 вітня на майдані Незалежності та Хрещати відб ва-

тиметься родинне свято спорт та здоров’я — Олімпійсь ий день. У
цей день ожен охочий може стати часни ом насиченої про рами, ін-
форм є НОК У раїни. Більше то о, завітавши до серця Києва, можна
б де з стріти славлених спортсменів, олімпійсь их чемпіонів та при-
зерів: Сер ія Б б та Ян Клоч ов , Валерія Гончарова та Анн Без-
сонов , Геор ія Зантараю та Олен Садовнич , Романа Гонтю а та Ан-
н Соро ін , фехт вальниць Олен Хомров , Оль Жовнір та Галин
П нди , а та ож ба ато-ба ато інших відомих постатей. Уславлені
олімпійці провед ть розмин для часни ів свята, візьм ть часть
символічном ле оатлетичном забі та залюб и поспіл ються,
сфото раф ються й залишать авто раф ожном бажаючом .
Отже, НОК У раїни запрош є всіх меш анців та остей столиці У ра-

їни на вели е спортивне свято 21 вітня о 10.00 на Майдан Незалеж-
ності. Т т ожен зможе цьо о дня відч ти себе справжнім олімпійцем.
Ор анізаторами дійства вист пили Національний олімпійсь ий омітет
У раїни, Міністерство освіти і на и, молоді та спорт У раїни, Дер-
жавна сл жба молоді та спорт У раїни, Київсь а місь а державна ад-
міністрація за підтрим и омпанії “Ма дональдз”

Теніс. Олександр Долгополов вийшов 
у 1/8 фіналу на турнірі в Монте&Карло
В Монте-Карло (Мона о) на т рнірі АТР Monte-Carlo Rolex Masters

на від ритих ортах з призовим фондом 2 427 975 Євро відб лися
матчі др о о ола. 21-а ра ет а світ 23-річний раїнець Оле сандр
Дол ополов вийшов в 1/8 фінал , взявши ор в наполе ливом по-
єдин з 36-м номером світово о рейтин 19-річним австралійцем
Бернардом Томичем — 6:2, 5:7, 6:1. Поєдино тривав 1 один 40 хви-
лин. Оле сандр Дол ополов зробив чотири брей и і один раз схибив
на своїй подачі. На рах н раїнця 11 ейсів, а йо о с перни чотири
рази подав навиліт і доп стив одн подвійн помил . За вихід до
чвертьфінал т рнір Оле сандр Дол ополов (16) зі рає проти пере-
можця матч Нова Джо ович (Сербія, 1) — Андреас Сеппі (Італія)

Температура +11°С

Атм. тиск 736 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 84 %

Температура +16°С

Атм. тиск 737 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 56 %

Температура +11°С

Атм. тиск 738 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 73 %

Прогноз погоди на 20 квітня 2012 року

ОВНИ, б ти щасливим — це мати роші, задовольняти я влас-
ні апетити, та і допома ати тим, хто цьо о потреб є. Наведіть по-
рядо фінансовом осподарстві, зробіть ревізію витрат, це до-
поможе дбайливо ставитися до матеріальних бла , цін вати за-
роблене, прибор авши спо с до транжирства.
ТЕЛЬЦІ, армічні “поро и” пройдено (о рім роботи), прощай

мин ле, ви перейшли на новий еволюційний вито , поч ваєтеся
вільними, незалежні виборі рішень, харизма палає, і навіть
схильні в пориві самоствердження “ ачати” свої права, що наш о-
дить сім’ї. Бережіть родинний затишо , б дьте само ритичними,
аде ватно реа йте на ч жі під аз и, за важення, домашнє бла о-
пол ччя залежить від вашої поведін и.
БЛИЗНЯТА, ви милі, чарівні і є солод ою принадою для проти-

лежної статі, ловіть пристрасні по ляди і за ох йте, поповнюйте
армію симпати ів! Але пам’ятайте, що шлюбні зи священні, обра-
нець — ваш талісман, і зрадж вати йо о заборонено, навіть под м-
и! Неодмінно ни айте велелюдних місць, в тиші самотності ви
б дете на зв’яз із Всевишнім і зможете чіт о визначитися, я ді-
яти далі.
РАКИ, нас іль и ар’єра є хлібним місцем, з’яс ється саме за-

раз. Я що ви незадоволені стат ами, спрям йте свій олосальний
енер опотенціал в р сло зба ачення, завзято тр діться та зароб-
ляйте роші. Витрати онтролюйте, жа а до транжирства висо а,
том п йте тіль и необхідні речі. Гроші люблять рах но і поваж-
не ставлення до себе.
ЛЕВИ, ваші дії подібні до наст п важ ої артилерії, і це нормаль-

но, настав зоряний час для сл жбово о рост та ріплення заво-
йованих ар’єрних р бежів. Аби заре оменд вати себе я фахівець
з най ращо о бо , апелювати до ерівництва слід лише в пра -
тичном онте сті. Демонстр йте свою ділов хват та пра матич-
н омпетентність, зар чившись підтрим ою давніх др зів.
ДІВИ, тиждень промайне під а орди армічних сит ацій, сми-

ренно розплач йтеся за доп щені раніше помил и, розв’яз йте
давні ар’єрні проблеми, а я що відновився сл жбовий роман,
значить, та треба. Чом ? Розмір ов йте та робіть виснов и...
Впливових порадни ів ба ато — серед ділових омпаньонів, шлюб-
них обранців, др зів.
ТЕРЕЗИ, рах йте свої роші й не зазіхайте на ч же, ні ом не

заздріть, це від л аво о. Тоді аманці, серця та рес рси ба атіїв
стан ть дост пними, оловне — роз ошелювати з ви одою, ра-
мотно хазяйн вати с місними та інвесторсь ими фінансами, не
жаліти ч ттєво о тепла.
СКОРПІОНИ, аби триматися на ар’єрном плав , слід сфор-

м вати баз для співпраці і армонійно вписатися в ієрархію діло-
вої оманди, де партнери з пра тичною жил ою, досвідчені й на-
ба ато сильніші та впливовіші від вас.
СТРІЛЬЦІ, стос н и з роботодавцями, оле ами виходять на

чільне місце, доведеться дбати про армонійний мі ро лімат в о-
ле тиві та продемонстр вати на власном при ладі, я треба про-
д тивно працювати в ролі спеціаліста широ о о профілю. З любо-
в’ю працюйте, і он рентів я вітром зодме.
КОЗОРОГИ, захопливі любовні при оди вам потрібні я повітря!

Тож оли шлюбні обранці не прив’яж ть вас до сімейно о іл а,
зм сивши зайнятись вихованням дітей, с млінно ви он вати по-
др жній обов’язо , перевтілюйтеся вірт озних жерців та жриць
охання.
ВОДОЛІЇ, я що хочете жити в зла оді з нав олишнім світом,

створити міцний (чи ріпити розхитаний) подр жній союз, спря-
м йте основні з силля на поліпшення сімейно о доброб т , саме
під родинним дахом роз ортатим ться динамічні події, де вам ви-
значено оптимально самореаліз ватися в ролі дбайливо о оспо-
даря, люблячо о чолові а (др жини), т рботливо о реставратора
стос н ів “бать и-діти”.
РИБИ, ви б дете неперевершені в ролі пра тично о посередни-

а, оординатора, що є всюдис щим, знає, де, оли і з им мати
справи, я дати омпетентн онс льтацію, зав’язати різноманітні
ви ідні зв’яз и чи с ористатися давніми стос н ами з впливовими
особами, зар читися проте цією сильних світ цьо о. А оловне —
б дь-я ий збі обставин, отриман інформацію зможете поставити
на онвеєр прод тивності. В домашніх пенатах оселилася бо иня
охання, тож любіться та пест йте одне одно о, та пристрасть вас
омолодить, додасть тоніз ючо о бальзам серцям

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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ранок день вечір

Професіональним 
танцюристам в Україні
бути
Президент ВГО "ВФТС" 
Борис Дейч взяв під особистий
контроль підготовку 
спортсменів!професіоналів
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У р дні мин ло о ро
президія Все раїнсь ої
ромадсь ої ор анізації
“Все раїнсь а федерація
танцювально о спорт ”
внесла зміни до поряд
ор анізації під отов и
спортсменів-професіона-
лів. Дане питання вини ло
через те, що сьо одні про-
фесіональний р х знахо-
диться на новом етапі
піднесення і необхідна
я існа під отов а спортс-
менів до міжнародних зма-
ань.

Так, в рамках турніру “Тріумф

танцю” (4—5 лютого 2012 року) для

спортсменів�професіоналів був

проведений семінар, а під час про�

ведення міжнародних змагань з

танцювального спорту “Кубок Ста�

ніслава Шкляра” (23—25 березня

2012 року), зокрема і для спортсме�

нів�професіоналів, були організо�

вані лекції з Дірком Хейдеманом

(Німеччина), Наташею Амброш

(Словенія) та фахівцями, що пред�

ставляють ВГО “ВФТС”. Під час

вже згаданого турніру “Кубок Ста�

ніслава Шкляра” відбувся Чемпіо�

нат України серед професіоналів

(латина). Слід зазначити, що нара�

зі для кожної пари професіоналів

готується персональний календар�

ний план на рік, що дасть змогу

танцюристам більш якісно готува�

тися до змагань

Наразі серед вітчизняних

спортсменів найвищі результати

демонструють кримчани Максим

Літюшкін — Катерина Йовик. Сьо�

годні вони є призерами міжнарод�

них змагань в Іспанії та Словенії, а

також фіналістами Кубка світу, що

пройшов нещодавно на Філіпінах.

Підтримка ВГО “ВФТС” і наполег�

ливість спортсменів дають резуль�

тат, і сьогодні цей дует займає вось�

ме місце в рейтингу кращих пар

Всесвітньої федерації танцюваль�

ного спорту (WDSF). До речі, ці

спортсмени повертаються з фран�

цузького міста Межев, де посіли

п’яте фінальне місце на змаганнях

міжнародного рейтингу серед про�

фесіналів, і одразу ж починають

підготовку до змагань за Кубок Єв�

ропи, що відбудеться 13 травня в

Румунії. До слова, турнір у Межеві

став щасливим не тільки для Мак�

сима Літюшкіна та Катерини Йо�

вик. Так, з 50 пар кримчани Юрій

Петров — Яна Кожухарь, зупинив�

шись за крок до фіналу, посіли

восьме місце, кияни Олександр

Мазур — Ольга Богданова та пара з

Сімферополя Валерій Урсаке —

Дар’я Гончарова зупинились у

чвертьфіналі змагань.

Президент ВГО “Всеукраїнська

федерація танцювального спорту”

Борис Дейч розповів “Хрещатику”

про необхідність підтримки

спортсменів�професіоналів: “Сьо�

годні танцювальний спорт як у сві�

ті, так і в нашій країні розвивається

дуже стрімко. Ми бачимо, як з

кожним днем в танцювальні студії

приходить дедалі більше бажаючих

займатися цим видом спорту, що,

без сумніву, дуже нас радує. Разом з

тим, як свідчить практика провід�

них країн, нам необхідно більше

уваги приділяти професіональним

танцюристам, бо саме вони покли�

кані створити позитивний імідж

України на міжнародній арені і на

них рівняються мільйони прихиль�

ників активного способу життя. Це

дуже нелегка справа, адже спортс�

мени�професіонали потребують

індивідуального підходу і коло�

сальної підтримки. Наша організа�

ція робить усе можливе для того,

щоб справжні майстри своєї спра�

ви мали змогу прогресувати і раду�

вати всіх українців своєю майстер�

ністю на танцювальних паркетах

світу”
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Цей день в історії 20 квітня

1534 — почалася перша е с-
педиція франц зь о о дослідни-
а Жа а Картьє до Канади
1770 — Джеймс К від рив

Новий Південний Вельс
1841 — оп блі оване перше в

історії літерат ри дете тивне
оповідання — «Вбивство на в ли-
ці Мор » Ед ара Аллана По
1902 — подр жжя П'єр та Ма-

рія Кюрі отримало чистий радій
1934 — льотчи ам, я і врят -

вали е іпаж орабля «Челюс ін»,
присвоєні перші звання Героїв
Радянсь о о Союз
1940 — США продемонстро-

ваний перший еле тронний мі -
рос оп
1958 — У Лондоні з'явилися

перші поліцейсь і з радарами
для визначення пор шни ів
швид ості р х на доро ах.

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Пара Ма сим Літюш ін – Катерина Йови — один з най ращих серед
танцювальних д етів У раїни


