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Долю Андріївського 
узвозу визначать кияни
Головна мистецька вулиця держави отримає власний статут

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Андріївсь ий звіз вже давно став
справжньою візитів ою Києва. Останнім
часом нав оло в лиці здіймається чима-
ло с андалів, в том числі і б дівельних.
На захист одно о зі своїх люблених -
точ ів міста вист пають тисячі иян. На-
разі на звозі триває ре онстр ція, я
план ють завершити до інця травня, а
задля то о, щоб Андріївсь ий й надалі
збері свій автентичний ви ляд та засл -
жене звання раїнсь о о Монмартр ,
столична влада має намір затвердити
стат т в лиці, відповідно до я о о всі рі-
шення щодо майб тньо о звоз прийма-
тим ть йо о меш анці.

Особисто перевірив хід виконання реконструкції Ан�

дріївського та поспілкувався з захисниками мистецької

вулиці голова КМДА Олександр Попов. Він запевнив

киян, що попри скептичні відгуки реконструкцію узво�

зу завершать до кінця травня, адже на роботи спрямова�

ні всі сили реставраційних та ремонтних служб міста.

Така масштабна реконструкція — це лише перший

крок до того, щоб ця вулиця повернула собі славу архі�

тектурного та культурного центру міста. “Нам потрібно

зберегти й забезпечити той унікальний дух, який завжди

був присутній на Андріївському узвозі. Традиційно до

цього завжди долучалися люди, які тут проживали і пра�

цювали, творили свої незабутні шедеври. І ще півроку

тому, зустрічаючись з мешканцями вулиці, ми говорили

про те, що Андріївський узвіз заслуговує на особливий

статус, адже це справді єдина вулиця такого значення в

Україні”, — зазначив Олександр Попов.

Так, на сесію Київради, яка відбудеться 26 квітня,

міська влада підготувала проект рішення, згідно з яким

планується внести зміни до статуту територіальної гро�

мади Києва, що дасть можливість затверджувати статут

узвозу, який має статус пам’ятки містобудування місце�

вого значення. “Після внесення цих змін ми хочемо на�

дати право мешканцями та тим, хто тут буде працювати,

право управляти життям на цій історичній території.

Тобто жодне рішення щодо реалізації якихось архітек�

турних, будівельних проектів, реалізації культурних за�

ходів, благоустрою території, організації торгівлі, не бу�

де ухвалюватись без людей, які мешкають чи працюють

на узвозі”, — підкреслив Олександр Попов.

Голова КМДА закликав долучитися до розробки та

обговорення статуту Андріївського узвозу всіх киян,

яким не байдужа доля історичної вулиці, щоб врешті�

решт отримати документ, який буде максимально відпо�

відати інтересам територіальної громади. Зокрема до

розробки документа долучаться профільні фахівці

КМДА, учасники Громадської ради, ОСН “Андріїв�

ський узвіз” та представники громадських організацій,

які протягом багатьох років захищають культурну та іс�

торичну спадщину міста.

За словами громадських захисників, саме таке рішен�

ня та співпраця з міською владою та Подільською РДА

дозволять вирішити низку проблемних питань вулиці.

“Сам статут Андріївського узвозу є дуже важливим,

адже це фактично конституція вулиці, її оберіг. Тому до

його створення ми хотіли б залучити різних спеціаліс�

тів, щоб розробити подальший план розвитку цієї вули�

ці. І ми готові взяти на себе відповідальність за цю робо�

ту”, — зазначив Віктор Хаматов, керівник ОСН “Андрі�

ївський узвіз”.

Зазначимо, що днями про необхідність консультації з

громадськістю та Громадською радою заявила і компа�

нія “Еста Холдинг”, яка володіє землею на території ко�

лишньої фабрики “Юність”. Також на офіційному сайті

компанії розміщене повідомлення про підготовку май�

данчика для передачі археологам, які розпочнуть там

розкопки з 1 червня 2012 року.

А для того, щоб захистити історичну самобутність

Києва, у столиці проведуть референдум щодо питань

проекту Генерального плану Києва. За словами Олек�

сандра Попова, це дозволить покласти край висотній

забудові центру столиці та захистити схили Дніпра і

спільними зусиллями з киянами зробити столицю ще

кращою

Галина ГЕРЕГА: 
"Київрада має займатися
питаннями життєдіяльності міста, 
а не політикою"
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У місті відроджують трудові
загони 
Днями столичні ст денти прибрали острів
М ромець
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Зменшилась вартість оренди
однокімнатних квартир 

За мин лий тиждень середня ціна оренди
одно імнатних вартир Києва знизилася на 1,87 %,
або на 10 доларів
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Суд скасував 
скандальне землевідведення 
на вул. Олеся Гончара
Вчора Господарсь ий с д Києва визнав проти-

правним та с ас вав відведення земельних діляно
за альною площею 0,44 а на в л. Олеся Гончара,
17-23. Та ож с асовано до менти, що посвідч ва-
ли права на землю. З позовом до с д зверн лася
про рат ра м. Києва в інтересах КМДА. Вона ви-
ма ала с ас вати землевідведення, ос іль и ділян-
и б ло відведено із численними пор шеннями за-
онодавства. Позов б в задоволений повністю.
Земля, що надана орист вання ТОВ “Інвестицій-
но-б дівельна р па”, знаходиться в межах архіте -
т рних охоронних зон Міста Ярослава та ансамблю
Софії Київсь ої, том має стат с особливо цінних
земель. Її відведення повинно по одж ватися з
Верховною Радою У раїни. В пор шення Земельно-
о оде с цьо о не б ло зроблено. На адаємо, що
Вищом осподарсь ом с ді У раїни та ож три-

ває роз ляд асаційних с ар КМДА та про рат ри
на постанов Київсь о о апеляційно о осподар-
сь о о с д від 5 березня 2012 ро . КМДА вима ає
заборон на проведення б дівельних робіт

У місті відкриють 
унікальну транспортну 
розв’язку та оновлений 
проспект
До Дня Перемо и КК “Київавтодор” план є за-

вершити ре онстр цію проспе т Ми оли Бажа-
на та б дівництво розв’яз и на перетині б львар
Др жби народів і Наддніпрянсь о о шосе. Про це
заявив ендире тор орпорації Геор ій Глінсь ий.
За йо о словами, після завершення омпле сної
ре онстр ції на проспе ті Бажана з’явиться
бар’єрна о орожа ново о тип , техноло ія я ої
дозволяє зміщ ватися при дарі і повертатися на
місце. Та ож ході ре онстр ції повністю замі-
нене освітлення на енер озбері аюче, ладене
дов овічне армоване асфальтобетонне по риття.
Крім то о, на проспе ті ре онстр ювали підземні
переходи, а вздовж сієї ма істралі відо ремили
велосипедн доріж . За словами Геор ія Глін-
сь о о, після та ої ре онстр ції найближчих
7–12 ро ів проспе т не потреб ватиме жодних
оновлень. Та ож столична влада план є від рити
розв’яз на перетині б львар Др жби народів і
Наддніпрянсь о о шосе. Розв’яз а ви онана на
різних рівнях, з т нелями й еста адами і є пер-
шою та о о рівня в У раїні. Вона дозволить збіль-
шити проп с н здатність транспортно о в зла
вдвічі. І це не всі важливі об’є ти транспортної ін-
фрастр т ри, я і зараз приводить до лад місь-
а влада

Чорнобильці 
зможуть пройти 
безкоштовне обстеження
Київсь а місь а лінічна лі арня № 1 проведе

бла одійн а цію для постраждалих від аварії на
ЧАЕС. 25 вітня з 9.00 до 15.00 Київсь ій місь ій
лінічній лі арні № 1 (Хар івсь е шосе, 121) відб -
деться бла одійна а ція для ромадян, постраж-
далих внаслідо Чорнобильсь ої атастрофи. Цьо-
о дня в мед станові б де ор анізовано прийом
висо о валіфі ованими фахівцями: професорами,
до торами медичних на , андидатами медичних
на , засл женими лі арями У раїни, ла реатами
державних премій, а та ож завід вачами відділень
та афедр, лі арями з вищою валіфі аційною а-
те орією. В рам ах а ції б де проведено без ош-
товні онс льтації та обстеження. Телефон “ аря-
чої” лінії лі арні: 560-11-11
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Згідно з документом, допомога буде

виділена за рахунок міської цільової

програми “Турбота. Назустріч киянам”

на 2011–2015 роки. “Хрещатик” публі�

кує повний список категорій отримува�

чів допомоги.

Нагадаємо, що одноразова допо�

мога, яка не була своєчасно виплаче�

на громадянам через незалежні від

них причини, у разі смерті цих гро�

мадян виплачується членам сімей

померлих. Також підкреслимо, що

особам, які одночасно належать до

кількох категорій ветеранів війни,

надається одна допомога у більшому

розмірі

Іван МАРЕК
“Хрещатик”

Столична влада продож є пі л ватись про людей, я і віддали
своє здоров’я заради перемо и Вели ій Вітчизняній війні. Ве-
терани та жертви нацистсь их переслід вань з на оди відзна-
чення 67-ї річниці Перемо и отримають одноразов адресн
матеріальн допомо . Відповідне розпорядження підписав о-
лова КМДА Оле сандр Попов.

Голова КМДА Оле сандр Попов за ли ав дол читися до розроб и та об оворення стат т Андріївсь о о звоз всіх иян, я им небайд жа доля історичної в лиці
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Цьогорічні випускники завершать навчання 
3 травня
За інформацією ГУ освіти і на и КМДА, заняття в 11-х ласах за-

вершаться вже 3 травня. 12 травня 16 365 вип с ни ів ЗНЗ Києва от-
римають атестат про повн за альн середню освіт . Учні 9-х ласів
завершать навчання 11 травня, а 1 червня їм вр чать до менти про
за альн середню освіт . Інші ш олярі під ть на літні ані ли з 25
травня 2012 ро . Серед вип с ни ів 11-х ласів 1 298 чнів є пре-
тендентами на на ородження золотими (914 чнів) та срібними (384
чні) медалями. Крім то о, державна підс м ова атестація вип с ни-
ів 11-х ласів триватиме з 4 до 11 травня з та их предметів: раїн-
сь а мова, профільний предмет, предмет за вибором чня. За алом
сесія ЗНО розпочнеться з 15 травня і триватиме до 7 червня. Цьо о
ро до перелі навчальних дисциплін та ож додано всесвітню істо-
рію. Та им чином, 2012 році ЗНО б де проводитися з та их пред-
метів і наст пні дати: хімія — 15 травня; російсь а мова — 17 трав-
ня; ео рафія — 19 травня; математи а — 21 і 22 травня; всесвітня
історія — 24 травня; іноземні мови (ан лійсь а, німець а, франц зь-
а, іспансь а) — 26 травня; раїнсь а мова і літерат ра — 28 і 29
травня; історія У раїни — 31 травня та 1 червня; фізи а — 5 червня;
біоло ія — 7 червня.
За правилами с ладання ЗНО, абіт рієнт має право с ладати тести

не більше, ніж із 4 предметів

Цифра дня

47 169 300 000 
гривень (без ПДВ) у 2011 році вкладено капітальних інвестицій у
розвиток економіки міста підприємствами та організаціями за рахунок
усіх джерел фінансування 

За інформацією ГУ статистики в м. Києві
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Столичний прорив у галузі IT
Київська влада підписала меморандум про співпрацю з інвесторами
Кремнієвої долини
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Голова КМДА Оле сандр
Попов підписав меморан-
д м про співпрацю
з 11-ма іноземними інвес-
торами, я і приб ли до
Києва в рам ах інновацій-
но о фор м “Kyiv City
Open Doors”. До мент пе-
редбачає всебічн співпра-
цю з міжнародними фон-
дами з метою отримання
онс льтацій та зал чення
інвестицій в розвито
ІТ- ал зі столиці. Місь а
влада вважає, що це важ-
ливий ро на шлях до
масштабно о розвит ін-
новаційних пар ів Києві.

КМДА підписала меморандум

про співпрацю з венчурними інвес�

торами Кремнієвої долини (США).

Йдеться, зокрема, про консульта�

ційну підтримку та залучення інвес�

тицій в розвиток інформаційних

технологій у столиці. “Ми підписа�

ли меморандум про співпрацю з 

11 компаніями, які мають практич�

ний досвід у реалізації подібних

проектів. Вони представляють

США, а десятки мільярдів доларів —

це пакети їхніх інвестиційних вкла�

день у ІТ�проекти. Сьогодні відбув�

ся процес порозуміння в тому, що

наш проект Bionic Hill, який ми хо�

чемо реалізувати у Києві, цікавий

для цих компаній, і вони готові спів�

працювати з нами в процесі втілен�

ня цієї розробки в життя”,— проко�

ментував “Хрещатику” Олександр

Попов і додав, що визнання таких

компаній — це вже гарантія успіху.

Зазначимо, що венчурні інвесто�

ри Кремнієвої долини були приєм�

но вражені високим рівнем підго�

товки київських IT�фахівців, вели�

кою кількістю цікавих проектів сто�

личних розробників та глобальністю

і масштабністю їхнього спрямуван�

ня і призначення. Вони відзначили

значний потенціал розвитку столиці

України у напрямку IT, зізнаючись,

що не розраховували на такий рі�

вень київських спеціалістів.

“Нас вразив розмах проекту

Bionic Hill, а також проекти талано�

витих підприємців, розробки яких

орієнтовані на глобальний ринок.

Такий базис обіцяє гарне майбутнє

для Києва”,— сказав керуючий

партнер і співзасновник фондів вен�

чурного капіталу Genesis Campus i

Mobility Ventures Роман Кікта.

Під час круглого столу “Київ —

технологічний центр інновацій

України”, що відбувся одразу після

підписання меморандуму, заступник

голови КМДА Руслан Крамаренко

зазначив, що бізнес у сфері інформа�

ційних технологій є дуже вигідним

для столиці. За його словами, укра�

їнська IT�індустрія займає високу

позицію на світовому ринку. У рей�

тингу країн�розробників програм�

ного забезпечення вона посідає 7�8

місце, а за деякими підрахунками —

входить до п’ятірки. В Україні сього�

дні працюють 200 тис. ІТ�спеціаліс�

тів і ще 15 тисяч щорічно випус�

кають провідні навчальні заклади.

“Наприкінці березня Верховна

Рада прийняла закон про індустрі�

альні парки. За кілька днів до цього

Президент Віктор Янукович своїм

указом вніс проект “Індустріальні

парки” в перелік національних про�

ектів. У результаті з’явиться близько

10 технопарків, які займуть площу до

10 тис. га. Моя думка — успішними

будуть ті проекти, які стартують ра�

ніше і які зможуть створити належні

умови для розробників і для інвесто�

рів. Київ у цьому питанні просунув�

ся більше за інших. Ми вже знайшли

інвестора, готового розвивати про�

ект інноваційного парку”,— резю�

мував Руслан Крамаренко.

Нагадаємо, КМДА в партнерстві з

парком Bionic Hill, компанією UDP

і конкурсом “Інноваційний прорив”

приймала форум “Kyiv City Open

Doors”, який тривав 19�20 квітня у

Києві

20 вітня 2012 ро на 74 році пішов
із життя видатний ерівни , знаний б -
дівельни , ероїчна особистість, я а
втілювала в собі ращі людсь і я ості,
Герой У раїни, повний авалер орде-
нів “За засл и”, авалер орден
“Зна Пошани”, народний деп тат
У раїни, Почесний президент холдин-
ової омпанії “Київмісь б д”, прези-
дент Б дівельної палати У раїни, По-
чесний ромадянин міста Києва —
Володимир Авр мович ПОЛЯЧЕНКО.
Правління та вся вели а родина

“Київмісь б д ”, я ій він присвятив ле-
вов част сво о життя, висловлюють
щирі та либо і співч ття сім’ї та рід-

ним з привод тяж ої втрати — ч йно о бать а, люблячо о чолові а, д -
ховно о наставни а та вірно о др а.
Володимир Авр мович ПОЛЯЧЕНКО, б д чи ф ндатором перемо та

наставни ом на шлях здолання б ремних тр днощів, завжди б в ото-
чений щирою відданістю, відвертою пова ою, любов’ю та визнанням
оле і однод мців. Своєю вірою, професійним завзяттям, постійним
творчим неспо оєм і чистою енер ети ою людсь ої д ші він за лав
принципи й основи нової ідеоло ії роботи я б дівельно о омпле с
“Київмісь б д”, та і всієї б дівельної ал зі У раїни в я ості надійно о
партнера с спільства та влади розв’язанні наболілих соціальних проб-
лем.
Коле и та партнери справедливо величали Володимира Авр мовича

ВОЛОДИМИРОМ ВЕЛИКИМ, і цим визнанням, в день невимовної жало-
би та болю втрати, засвідч ють те, що знач щість та масштабність іні-
ційованих перетворень мають епохальне значення для “Київмісь б д ”
та ал зі в цілом .
До останніх днів Володимир Авр мович збері ав висо працездат-

ність. Не дивлячись на своє завантаження, він завжди залишався важ-
ною та ч йною людиною по відношенню до вели ої о орти своїх оле
та партнерів. Йо о яс раві вист пи, с проводж вані ці авими цитатами,
залишаються незаб тніми спо адами для ба атьох. Вищою на ородою
В. А. Полячен назавжди б де непохитний авторитет йо о праць, від-
верта любов та світла пам’ять в серцях людей, я і мали щастя спіл -
ватися з ним.
Щиро поділяємо біль рідних та схиляємо олов в с орботі разом із

ними. І хай плоди добрих справ Володимира Авр мовича, людини, я а
ідно прожила все своє життя, завжди навіюють нам теплі спо ади про
ньо о.

20 вітня 2012 ро на 74 році життя помер Герой У раїни, олишній
президент холдин ової омпанії “Київмісь б д” ПОЛЯЧЕНКО Володи-
мир Авр мович, я ий працював на цій посаді з 1992 до 2006 ро .
Полячен о В. А. розпочав тр дов діяльність 1961 році майстром

завод залізобетонних виробів № 2 трест “Б ддеталь” Голов иївмісь -
б д . З 1965 по 1972 рі — оловний інженер, дире тор завод залізо-
бетонних виробів № 4 трест “Б ддеталь”. Протя ом 1972-1979 ро ів —
дире тор найпот жнішо о в У раїні завод залізобетонних виробів № 5,
ер ючий трестом “Б ддеталь” Голов иївмісь б д . З 1979 по 1982
рі — заст пни начальни а Голов иївмісь б д . З 1982 по 1988 рі —
начальни правління “Київремб д” при Київсь ом місь ви он омі.
Брав безпосередню часть роботах, пов’язаних з лі відацією аварії на
Чорнобильсь ій АЕС. З 1988 ро — перший заст пни начальни а Го-
лов иївмісь б д . З 1992 ро — президент орпорації, а з 1995 ро —
президент холдин ової омпанії “Київмісь б д”. У 2006 році обраний на-
родним деп татом У раїни. З 2006 ро — почесний президент АТ ХК
“Київмісь б д”. З час творення 2005 році Б дівельної палати У ра-
їни — президент Б дівельної палати У раїни. У 2011 році обраний пре-
зидентом Конфедерації б дівельни ів У раїни.
За час роботи Володимир Авр мович проявив себе я талановитий і

досвідчений ерівни , людина, я а має беззаперечний авторитет серед
своїх оле та ромадсь ості; людина, я ій довіряли, до я ої досл хали-
ся. Розс дливість, оптимізм, принциповість і вимо ливість б ли хара -
терними йо о ставленні до справи і людей.
Світла пам’ять про Володимира Авр мовича, йо о яс равий тр довий

та життєвий шлях назавжди збереж ться серцях сіх, хто йо о знав та
працював з ним.
Київсь а місь а державна адміністрація висловлює щире співч ття

рідним Полячен а Володимира Авр мовича.

Київсь а місь а рада висловлює щире співч ття рідним,
близь им та др зям деп тата Київсь ої місь ої ради IV с ли ання,

народно о деп тата У раїни, Героя У раїни,
“Засл жено о б дівельни а У раїни”,

засновни а холдин ової омпанії “Київмісь б д”
ПОЛЯЧЕНКА Володимира Авр мовича

з привод йо о передчасної смерті

На київські дороги наносять
нову розмітку
Для цього використовують фарбу і холодний пластик

Відповідно до графіку проведен�

ня робіт, цього року у столиці пла�

нується оновити розмітку на майже

450 вулицях, а також площах, мос�

тах та шляхопроводах міста. Низка

центральних вулиць уже мають

оновлені білі смуги, наприклад,

вул. Володимирська. Значну роботу

виконано й на основних магістра�

лях. Тут роботи з нанесення плану�

ють завершити в червні, а далі візь�

муться за другорядні дороги й по�

вторне нанесення розмітки. На

більшості вулиць лінії оновлювати�

муть фарбою, лише на нових об’єк�

тах наносять холодний пластик,

який більш довговічний. Адже фар�

ба витримує до шести місяців на�

вантаження, а пластикове покриття

дозволяє експлуатувати розмітку до

трьох років.

“На нових об’єктах та вулицях з

середнім чи капітальним ремонтом

наносимо довговічну розмітку плас�

тиком, а на тих дорогах, які потребу�

ють ремонту, — фарбою, адже під

час кожного проведення ямкового

ремонту пластик доведеться пере�

кладати, а це дуже затратно, бо кош�

тує він у кілька разів дорожче за

фарбу”,— розповів “Хрещатику” ге�

неральний директор КК “Київавто�

дор” Георгій Глінський.

Георгій Ярополкович зазначає,

навіть якщо врахувати, що пластик

кладеться на кілька років, — вико�

ристовувати фарбу дешевше. В той

же час, з настанням весни (бере�

зень�квітень) наносити зебри та лі�

нії не можна через низьку темпера�

туру. Тож киянам варто зачекати

тепла: при плюсовій температурі ко�

мунальники будуть активно наноси�

ти дорожню розмітку по всьому міс�

ту. Причому, як зазначають у “Ки�

ївавтодорі”, робитимуть це рівно�

мірно по всьому місту — на околи�

цях та в центрі. І, в першу чергу,

фарбу наноситимуть на пішохідних

переходах, аби убезпечити киян при

переході вулиць з пожвавленим ру�

хом транспорту.

До слова, через інтенсивний рух

роботи з нанесення білих ліній зде�

більшого ведуться в нічний час та у

вихідні дні

У місті відроджують трудові
загони
Днями столичні студенти прибрали острів Муромець

Гуртом студенти зібрали понад 4,5 тонни сміт�

тя. Окрім того, молодь висадила алею каштанів та

взяла участь у спортивних змаганнях з вейкбор�

дингу, перетягуванні канату, бігу у мішках та у

конкурсі на найбільшу кількість зібраного сміття.

“Молодіжний трудовий загін “Київ — столиця

чистоти” дає можливість не тільки впорядкувати

певну територію, але й змістовно провести до�

звілля, знайти нових друзів, обмінятися досві�

дом, повеселитися та врешті�решт поборотися

між собою у різноманітних спортивних змаган�

нях”,— розповів “Хрещатику” директор Київ�

ського молодіжного центру праці Олександр На�

гурний.

Передав вітання працьовитій молоді голова

КМДА Олександр Попов: “Трудовий загін стане

для декого з вас першим місцем роботи, місцем,

де ви заробите перші гроші, познайомитесь з ба�

гатьма цікавими людьми, зустрінете вірних друзів

на все життя. Тому міська влада вже зробила пер�

ші кроки з відродження молодіжного трудового

руху в столиці і надалі планує підтримувати діяль�

ність загонів на важливих об’єктах інфраструкту�

ри та будівництва нашого міста”.

За підсумками роботи організатори фестивалю

визначили переможців, які отримали сертифіка�

ти на літній відпочинок на морі. Так, колектив

Вищого комерційного училища за І місце отри�

мав 30 сертифікатів. Студенти Вищого професій�

ного училища № 25 за ІІ місце отримали 20 серти�

фікатів. Володарі ІІІ місця — загін Київського

професійного ліцею “Політехнік” нагороджений

10 сертифікатами. Також кращі спортивні коман�

ди отримали подарункові сертифікати від дирек�

ції парку Дружби народів з можливістю скориста�

тись екстремальними атракціонами

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Роботи з нанесення дорожньої розміт и столиці ве-
д ться повним ходом. Ком нальна орпорація “Київ-
автодор” щорічно ви он є та і роботи на шляховій ме-
режі міста, аби безпечити дорожній р х, підвищити
проп с н спроможність та по ращити естетичний ви-
ляд в лиць Києва.

Ірина СЛАВУТСЬКА
“Хрещатик”

Напередодні Міжнародно о дня землі на території пар Др жби народів
Деснянсь о о район відб лося масове прибирання. Близь о 1,5 тисячі ст -
дентів з 50 різних столичних навчальних за ладів дол чилися до впоряд -
вання території пар , зо рема — острова М ромець. Фестиваль молодіж-
них тр дових за онів “Київ — столиця чистоти” ор анізований ГУ справах
сім’ї, молоді та спорт спільно з Київсь им молодіжним центром праці за
підтрим и КМДА.

Голова КМДА Оле сандр Попов підписав меморанд м про співпрацю з 11-ма іноземними інвесторами в рам ах
інноваційно о фор м "Kyiv City Open Doors"
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Рішення Київради

Ділові новини
Боржникам банків дозволили
їздити за кордон
С ди більше не мож ть обмеж -

вати право на виїзд за ордон
проблемних бан івсь их позичаль-
ни ів. Та е рішення прийняв Ви-
щий спеціалізований с д У раїни.
Відтепер с ди нижчих інстанцій не
мож ть приймати від бан ів лопо-
тання про заборон на виїзд за
ордон проблемних позичальни ів
із метою тис на боржни ів. При
цьом , забороняючи бан ірам об-
меж вати перес вання лієнтів,
ВССУ все ж залишив одн лазів ,
я а теоретично може зробити по-
зичальни ів невиїзними. За слова-
ми представни а одно о з омер-
ційних бан ів, с д зможе на ладати
на боржни а заборон на виїзд за
ордон том випад , я що із та-
ою вимо ою звернеться ви онав-
ча сл жба, я а де-фа то без та ої

заборони не може ви онати рішен-
ня с д про стя нення майна

Очищені від радіації землі
будуть освоювати

Уряд розробляє про рам від-
новлення й реабілітації земель, я і
б ло забр днено внаслідо Чорно-
бильсь ої атастрофи. Про заявив
прем’єр-міністр У раїни Ми ола
Азаров ході відвід вання центр
радіаційної медицини в Києві. “Є
вели а про рама б дівництва, від-
новлення й реабілітації тих терито-
рій, я і б ли забр днені”,— повідо-
мив прем’єр. Він зазначив, що, на-
при лад, Київсь ій області за ме-
жами зони відч ження вже не зали-
шилося жодно о населено о п н -
т , де є підвищена радіація. “А з 2,5
тис. населених п н тів залишився
31, тобто, є всі підстави нарешті

відновити, вдихн ти життя ці
сп стілі, неживі території, міста, на-
селені п н ти”, — с азав Азаров.
При цьом він зазначив, що та а
про рама дасть можливість ство-
рити нові робочі місця й отримати
додат ові надходження в держбю-
джет

“Porsche” за тисячу гривень

У Києві 28-річна ромадян а К.,
отримавши мин лом році дохід
від продаж автомобіля “Porsche
Panamera S 4806” (2010 ро ви-
п с ), подала до однієї з подат о-
вих інспе цій столиці де ларацію
про майновий стан та доходи за
2011 рі . Одна виявилось, що во-
на заде лар вала лише 1 тисяч
ривень доход , з я их сплатила
150 ривень подат на доходи фі-
зичних осіб. Врахов ючи мар ав-

томобіля, в азана с ма ви лядала
смішною. До то о ж, иян а не
змо ла надати нотаріально офор-
млено о до овор півлі-продаж
елітно о автомобіля. Відповідно до
рез льтатів е спертизи, оціночна
вартість автів и становила 815 ти-
сяч ривень. Том молодій леді до-
нараховано до сплати в бюджет
122 тисячі ривень подат

ЗАЗ буде продаватися в Росії
без посередників

Запорізь ий автозавод (ЗАЗ)
переходить до прямих продажів в
Росії, де омпанія реаліз є близь-
о третини всієї своєї прод ції.
Продажами прод ції Запорізь о-
о автозавод в Росії займеться
омпанія “ЗАЗАвтоР с”. Власн
дистриб’юторсь омпанію ЗАЗ
створив ще на почат 2012 ро ,

і зараз вона об’єдн є 130 дилер-
сь их центрів державі. Главою
“ЗАЗАвтоР с” став Бо дан Васи-
лець, олишній ендире тор ом-
панії “Авто-Техноло ія” (дистри-
б’ютор Lada в У раїні). “ЗАЗАвто-
Р с” займеться продажами авто-
мобілів ЗАЗ Chance (в У раїні
Daewoo Lanos), ЗАЗ Vida (вироб-
ляється на платформі Chevrolet
Aveo) і автоб сів ЗАЗ А10. У ом-
панії розрахов ють збільшити
свою рин ов част в Росії до
1 % 2012 році і до 1,4-1,5 % в
2013 році

Зменшилась вартість оренди
однокімнатних квартир

За мин лий тиждень середня
ціна оренди одно імнатних
вартир Києва понизилася на
1,87 %, або на 10 доларів, до

525 доларів/місяць. Про це свід-
чать дані портал mirkvartir. ua.
З ідно з цими даними, з 16 по
23 вітня середня ціна оренди
дво імнатних вартир підвищи-
лася на 0,54 %, або на 4 долари,
до 748 доларів/місяць, три ім-
натних — понизилася на 0,76%,
або на 9 доларів, до 1171 дола-
ра/місяць. Мінімальн вартість
оренди б ло зафі совано в Дес-
нянсь ом районі — 375 дола-
рів/місяць для одно імнатних
вартир, 500 доларів/місяць для
дво імнатних вартир і 625 до-
ларів/місяць для три імнатних.
Ма симальна вартість оренди
зафі сована в Печерсь ом
районі — 750 доларів/місяць для
одно імнатних вартир, 1000
доларів/місяць для дво імнат-
них вартир і 1900 доларів/мі-
сяць для три імнатних

Рішення Київради від 15.03.2012 № 316/7653 “Про надання Київському універ�
ситету імені Бориса Грінченка земельної ділянки для експлуатації та обслуговуван�
ня будівель і споруд університету на вул. Воровського, 18/2 у Шевченківському
районі міста Києва”.

Депутати Київради затвердили проект землеустрою щодо відведення земель�

ної ділянки Київському університету ім. Бориса Грінченка. Згідно з докумен�

том, згадана ділянка переходить у постійне користування закладу. Мова йде про

0,13 га на вул. Воровського 18/2, де університет планує експлуатувати та обслу�

говувати будівлі та споруди навчального закладу. Університет має звернутися до

ГУ управління земельних ресурсів із клопотанням щодо організації винесення

меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) та виготовлення документів, які

посвідчують право користування відведеною ділянкою. Відповідно до рішення,

навчальний заклад має забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ре�

монту та експлуатації існуючих інженерних мереж та споруд, що знаходяться в

межах земельної ділянки. У документі також зазначено, що використання зем�

лі не за цільовим призначенням тягне за собою припинення права користуван�

ня нею. Контроль за виконанням цього рішення покладено на постійну комі�

сію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури

Розпорядження КМДА від 09.04.2012 № 562 “Про внесення змін та доповнень
до Програми загальноміських культурно�мистецьких заходів з нагоди Дня столиці
та Дня Києва”.

Голова КМДА Олександр Попов підписав розпорядження, згідно з яким вне�

сено зміни до попереднього плану святкувань Дня столиці та Дня Києва. Пере�

рахуємо основні заходи, якими розважатимуть киян в останні дні весни: фести�

валь міської культури “Я люблю Київ” відбуватиметься 25�27 травня у Київ�

ській міській галереї мистецтв “Лавра”; міжнародний фестиваль “Музичні

прем’єри сезону” — 25�30 травня (концертні зали Києва); всеукраїнський па�

рад велосипедистів з районів міста — 26 травня. Стартуватимуть велосипедисти

о 10.00 на Михайлівській площі вулицями Володимирською, Толстого, Черво�

ноармійською, Басейною, Еспланадною, Саксаганського, Паньківською. Фі�

ніш заплановано на вулиці Жилянській, 31; відкритий кубок міста з повітро�

плавного спорту можна буде спостерігати 26 травня о 10.00 у парку Дружби на�

родів; міський конкурс серед старшокласників “Київський вальс” відбудеться

на Співочому полі з 13.00 до 14.30; гала�концерт класичної музики звучатиме на

Софійській площі (26 травня) з 20.00 до 21.30, завершиться концерт грандіоз�

ним 3D�шоу “Нове обличчя древньої столиці”; урочисте відкриття Арт�галереї

під відкритим небом відбудеться о 14.00 (26 травня) на вул. Набережно�Хреща�

тицькій (причали № 1, 2); чемпіонат міста з роликового спорту стартуватиме 27

травня о 9.00 на вул. Героїв Сталінграда, 7; молодіжна концертна програма від�

будеться на Оболонській набережній о 20.00 (27 травня). Завершить дійство

вражаюче щоу феєрверків із лазерними спецефектами. Зазначимо, що це дале�

ко не повний перелік заходів, яким дивуватимуть киян та гостей міста. Крім за�

гальноміських, у кожному районі столиці будуть організовані окремі святкові

дійства. Нагадаємо, цього року Київ відзначає 1530�річчя з часу заснування.

Традиційно День столиці та міста Київ святкує в останні вихідні травня

На вітчизняний
авіаринок вийде 
ще одна бюджетна
авіакомпанія
Дешеві перевезення під час 
Євро�2012 сприятимуть 
зниженню цін у готелях
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Міністерство інфрастр т ри У раїни заверш є пере о-
вори з однією з бюджетних авіа омпаній світ щодо до-
ст п на раїнсь ий рино , зо рема для здійснення пе-
ревезень під час ф тбольно о чемпіонат Євро-2012. На
пере онання віце-прем’єр-міністра У раїни Бориса Ко-
лесні ова, дешевий переліт з Європи до У раїни має
позначитися й на цінах, я і встановили вітчизняні отелі
на період т рнір . Адже іноземцям б де ви ідніше іль-
а разів прилетіти до У раїни, ніж проживати в раїн-
сь их отелях.

“Ми завершуємо підготовку до підписання договору з однією із бюджетних

авіакомпаній щодо доступу на український ринок. І тепер усі вболівальники

зможуть підрахувати, скільки їм коштуватиме переліт в обидві сторони на ко�

жен матч чемпіонату і вартість проживання у готелях. Ця сума буде на користь

авіації. Думаю, з цього моменту ціни на готелі повинні різко піти донизу”,— по�

яснив Борис Колесніков. Назву компанії поки не афішують.

Так, квиток з Лондона до Донецька в обидві сторони коштуватиме $300, а сам

переліт займе у вболівальників 3,5 години. “Англія зіграє в Україні щонаймен�

ше три групові матчі, на це піде $900. Відповідно, якщо готелі коштуватимуть

більше $200 за добу проживання, то перебування в Україні фанам обійдеться

набагато дорожче, аніж приїжджати окремо на кожен матч. Думаю, що це до�

волі швидко “охолодить” наші готелі”,— підкреслив віце�прем’єр�міністр

України. За словами пана Колеснікова, питання високих цін на готелі під час

чемпіонату Євро�2012 буде вирішене вже до кінця квітня.

В той же час у Мінінфраструктури підрахували, що за перші три місяці 2012

року послугами вітчизняних авіакомпаній скористались 1369 тис. пасажирів —

на 13 % більше, ніж за відповідний період минулого року. Зокрема на міжнарод�

них регулярних лініях перевезено 917,8 тис. пасажирів — на 16,4 % більше до

рівня січня�березня 2011 року. Регулярні пасажирські перевезення у межах

України зросли на 18 % та склали 224,8 тис. пасажирів 
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“Хрещатик” з’ясовував: чи вигідно працювати менеджером 
з продажу

Плюси та мінуси 
агентських програм
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Пра ти а зал чення різних омпаній
а ентів для розповсюдження своїх
посл в У раїні з’явилася відносно
давно. Причина заці авленості бізне-
с та их посл ах є очевидною:
зростання продажів дося ається без
с ттєвих витрат на від риття о ре-
мих офісів або ма азинів. Це під-
твердж ється постійно зростаючою
іль істю ва ансій роботодавців на
порталах, присвячених працевлашт -
ванню. “Хрещати ” вирішив з’яс ва-
ти, що пропон ють омпанії своїм
тор овим представни ам, та нас іль-
и реальним є обіцяний ними заро-
біто і від чо о він залежить.

Фінансова сфера

Розповсюдження послуг через агентів давно

стало поширеною практикою у сфері страхуван�

ня. “По суті, робота страхового агента схожа з ді�

яльністю агента з продажів, — пояснює Наталія

Шарвадзе, голова правління СК “Гарант�Авто”.

— Вона полягає в рекламуванні компанії і страхо�

вих продуктів, проведенні консультаційної і роз’�

яснювальної роботи серед потенційних клієнтів,

укладенні договорів страхування, обслуговуванні

клієнтів протягом дії договору страхування, допо�

мозі в оформленні документів при настанні стра�

хового випадку. Різниця між страховим агентом та

агентом з продажів лише в тому, що перший про�

понує специфічний продукт, який не можна огля�

нути, не можна доторкнутися руками і спробува�

ти на смак. У його дії переконуєшся тоді, коли

трапляється та сама неприємність, від якої люди�

на страхувалась”.

Де, як і яким чином розповсюджувати послуги і

шукати клієнтів, залишається на розсуд самого

агента. “Канали продажу — це рішення агента, в

залежності від його можливостей та бажання.

Звичайно, компанія надає допомогу: навчання,

рекламна продукція, підтримка куратора та кон�

сультації по всім виникаючим питанням”, — за�

значає начальник управління персоналу НФСК

“Добробут” Марина Калюжна. За її словами, для

того, щоб працювати агентом, перш за все люди�

на має бути цілеспрямованою та активною: “Для

агента дуже важливим фактором є вміння слухати

людей. Плюс до того його клієнтоорієнтовність та

доброзичливість. Також важливі презентаційні

навички та комунікабельність”, — додає експерт.

Скільки можна заробити?

Поліна Москаленко, начальник відділу агент�

ських продажів ПАТ “Страхова компанія “Уні�

версальна”, зазначає, що навчання агента може

бути групове: триває від 1 до 2 днів, та індивіду�

альне — за запитом. Одним з ключових стимулів

праці для агентів, власне, як для багатьох інших

спеціалістів, є розмір отриманого від діяльності

прибутку. “Місячний заробіток складає 200�800

грн в агента�новачка, до 8000 грн — у професій�

ного агента,— розповідає Поліна Москаленко. —

Агенти отримують комісійну винагороду, щомі�

сячну премію або ж бонуси за активні продажі,

компенсацію за проїзд, мобільний зв’язок, регу�

лярно приймають участь в різноманітних акціях”.

За словами Марини Никифорової, директора

Департаменту організації агентських продажів

НАСК “Oранта”, розмір відсотків комісійної вина�

городи залежить від виду страхування та складає від

15 до 40 %. “Агент має особисту зацікавленість в за�

лученні більшої кількості страхувальників, укла�

денні більшої кількості договорів страхування. Но�

вачки починають свою діяльність з укладання дого�

ворів страхування транспорту громадян, це най�

більш затребуваний вид страхування серед насе�

лення. Середній платіж за договорами КАСКО —

5000 грн. Агент отримає, уклавши такий договір,

від 10�25 %, тобто від 500 до 1250 грн за один дого�

вір, — зазначає фахівець.— Середній платіж по

Україні за договором ОСЦПВВНТЗ (обов’язкового

страхування цивільно�правової відповідальності

власників наземних транспортних засобів, “авто�

цивілки”) — 300 грн, роз�

мір винагороди 15�20 %,

тобто агент отримає 45�60

грн за договір. Середній

платіж за договором

"автоцивілки" в Києві —

800 грн, тобто агент, який

працює в цьому регіоні,

отримує від 120�160 грн за

договір. Заробіток агента

залежить від того, скільки

договорів страхування він

укладе за місяць”.

Якщо це додатковий за�

робіток, то вже через 3�6

місяців можна розраховувати на середній дохід у

5�7 тис. грн. "Тим, хто всерйоз зацікавився профе�

сійною кар’єрою страхового агента, необхідно

вчитися не менше року, щоб вийти на середній

дохід у розмірі 10�15 тис. грн”, — коментує Олек�

сандр Мельничук, менеджер з комунікацій СГ

“PZU Украина”.

Як пояснили “Хрещатику” експерти, здебіль�

шого обмежень на кількість договорів для агента

не накладається, але для моніторингу активності

спеціаліста у розповсюдженні послуг для кожного

агента може розраховуватися індивідуальний біз�

нес�план. Пасивність і низькі показники залучен�

ня клієнтів можуть бути підставою для припинен�

ня співпраці з агентом.

Окрім страхування, останнім часом банки та�

кож почали працювати над розширенням агент�

ської мережі. Завдання і умови є, в цілому, схожи�

ми з описаними вище: розмір заробітної плати за�

лежить виключно від результатів роботи самого

фахівця з розповсюдження. Зокрема, за залучен�

ня клієнта для відкриття банківської картки обі�

цяють від 50 до 100 грн. Грошову винагороду обі�

цяють і за клієнта, який розмістить депозит, або ж

візьме в оренду індивідуальний сейф. Щомісяч�

ний розмір винагороди досвідченого банківсько�

го агента може досягати 10 тис. грн.

Власний досвід

Оголошення, які обіцяють гідний заробіток і

нескладну роботу, часто зустрічаються як у мере�

жевому просторі, так і на вулицях столиці. “Хре�

щатик” вирішив відгукнутися на кілька таких

оголошень.

У першому випадку роботодавцем виступала

міжнародна компанія з виробництва побутових

приладів і посуду. У описі

вакансії посада була зазна�

чена як “менеджер з про�

дажу”. Відіславши резюме,

довго чекати на відповідь

не довелося, і співробітник

компанії зателефонував,

запросивши на співбесіду.

У визначений термін на ін�

терв’ю були присутні ще

декілька кандидатів. Тіль�

ки на цьому етапі всім роз�

повіли про суть роботи,

яка зводилася до розпов�

сюдження продуктів поза

офісом на умовах отримання комісійної винаго�

роди розміром 13�15 %. Офіційного працевлаш�

тування із записом у трудову книжку потенцій�

ним агентам не пропонувалося, співпраця мала

здійснюватися на умовах агентського договору.

Агент мав працювати із власною базою клієнтів,

саме ж підприємство здійснювало тільки на�

вчання щодо продуктової лінійки.

“За схожою схемою працюють і виробники

косметики і біологічних добавок,— ділиться

власними враженнями студентка одного з київ�

ських вузів Ангеліна, яка шукала роботу.— Як

правило, більшість вакансій для студентів з част�

ковою зайнятістю пов’язані саме з прямими про�

дажами або мережевим маркетингом. Компанії

ж, окрім зацікавленості у розповсюдженні про�

дуктів через агентів, розраховують і на те, що са�

мі агенти можуть викупити частину продукції.

Раніше працювали схеми, коли агент мав при�

дбати у компанії товарів на певну суму, а далі вже

розповсюджував їх на власний розсуд. Зараз такі

умови зустрічаються рідше, але агентів стимулю�

ють до збуту, зокрема, пропонуючи отримати до�

даткові відсотки до заробітку за залучення до

компанії інших агентів. Розмір агентської комісії

у різних сферах коливається від 5 до 15 %”.

Відповідно зробивши прості розрахунки, можна

сказати, що для отримання середньої за столични�

ми мірками заробітної платні у розмірі 3500 грн

агент має щомісячно продавати товарів і послуг на

щонайменше 35�40 тис. грн — цифра досить вели�

ка, і досяжна в основному тоді, коли у спеціаліста

є або власна клієнтська база, або ж налагоджений

канал розповсюдження товару чи послуги.

“На жаль, практика показує, що молодь дуже рід�

ко досягає успіху в цій сфері. Основна проблема —

час, який вони можуть виділити на роботу агентом.

Адже, щоб бути успішним, фахівець повинен щодня

присвячувати роботі як мінімум 5 годин на день”, —

підсумовує Олександр Мельничук

Агент має особисту зацікавленість
в залученні більшої кількості
страхувальників, укладенні
більшої кількості договорів

страхування. Новачки починають
свою діяльність з укладання

договорів страхування транспорту
громадян, це найбільш

затребуваний вид страхування
серед населення.
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Галина Гере а відзначає
свій перший ювілей на по-
саді. 20 вітня виповнився
рі , я вона стала се ре-
тарем Київради. За цей
нетривалий час в місь ій
раді ба ато чо о змінило-
ся. Замість взаємних зви-
н вачень та с андалів сьо-
одні деп тати зайняті
прийняттям рішень. Іноді
за одне засідання всти а-
ють роз лян ти по 250-
300 питань з життєдіяль-
ності міста. Я зазначає
сама Галина Гере а, се -
рет зла одженої роботи
ради простий — чіт е слі-
д вання нормам ре ламен-
т і за он та аполітич-
ність се ретаря Київради.

Політика не для Київради

— Галино Федорівно, багато хто
дивується, як вам вдалось налагодити
спокійну і плідну роботу Київради,
адже раніше вона славилась постій�
ними скандалами.

— Ви маєте змогу бачити, що за

час мого перебування на посаді сек�

ретаря Київради жодного конфлікту

не було. Так, є жваві суперечки, але

вони не виходять за межі цивілізо�

ваного обговорення. Як цього вда�

лось досягти? Дуже просто. Пере�

важна більшість суперечок виника�

ла через те, що проекти рішень не

завжди встигали пройти обговорен�

ня в постійних комісіях через від�

сутність кворуму. Тому дебати пере�

носились у сесійну залу. За моєю

ініціативою були внесені зміни до

складу постійних комісій та регла�

менту Київради. Тепер проекти рі�

шень без обговорення в профільних

комісіях та висновку управління

правової експертизи на пленарне

засідання не виносяться. А коли всі

документи підготовлені згідно з

нормами регламенту, то і спереча�

тись нема чого.

Крім того, я одразу сказала депу�

татам, що Київрада — це господар�

чий орган, який має вирішувати пи�

тання, важливі для життєдіяльності

та розвитку міста, а не бути ареною

для політичних дебатів. На щастя,

більшість депутатів мене почула.

Підтвердженням цих слів можна

вважати кількість рішень, які ми

прийняли за цей час. За 18 пленар�

них засідань прийнято 2243 рішен�

ня, серед яких: важливі міські про�

грами з освіти, енергозбереження,

розвитку ЖКГ, допомога малозабез�

печеним киянам та інвалідам та

надзвичайно важливий для міста

документ — Стратегія розвитку м.

Києва до 2025 року.

Бюджет та земля

— Майже на кожному пленарному
засіданні Київради вносяться зміни до
бюджету міста. Чи не занадто часто?
Чим викликана така необхідність?

Внесення змін до бюджету міста —

це нормальний процес, адже гроші

мають постійно працювати. Щоб

місто розвивалося, міська влада має

тримати руку на пульсі. Якщо

Київрада приймає рішення, мета

якого наповнення бюджету, то

відповідні зміни мають бути внесені в

бюджет міста та програму соціально�

економічного розвитку. Наприклад,

Київрада затвердила проект рішення

"Про деякі питання здійснення під�

приємницької діяльності в тимчасо�

вих спорудах". Його мета — впоряд�

кувати розміщення МАФів у місті та

збільшити бюджет за рахунок сплати

пайової участі власниками ТС.

Прийняли рішення, процес пішов,

менш ніж через місяць ми вже вноси�

мо зміни до бюджету, за якими дохід�

на частина за рахунок МАФів збіль�

шується на 90,2 млн. Ці гроші будуть

спрямовані на благоустрій міста та

важливі міські програми.

Тобто, чим оперативніше ми бу�

демо вносити коригування до бю�

джету, тим більше корисних речей

можна буде зробити для столиці і її

мешканців.

— Великий блок питань, які щора�
зу розглядають депутати, стосується
надання дозволів на розробку проек�
тів землеустрою. Це по 100�150 пи�
тань кожного засідання. Чому так ба�
гато земельних питань?

— Почну з того, що в цьому ви�

падку мова йде не про відведення

нових земельних ділянок, а про

оформлення землі під вже існуючи�

ми будівлями. Річ у тім, що багато

підприємств та установ міста сього�

дні не мають документів на землю і,

відповідно, не можуть обслуговува�

ти свої будівлі, зробити ремонт чи

реконструкцію. Надання дозволів

на розробку проектів землеуст�

рою — це лише перший етап на

шляху оформлення землі. Сьогодні

його проходять переважно заклади

освіти, охорони здоров'я і важливі

державні підприємства. Моєю

принциповою позицією було нада�

ти дозволи цим установам у першо�

черговому порядку, щоб вони могли

вести нормальну господарську ді�

яльність.

Ще в минулому році відповідні

дозволи отримали медичні та ос�

вітянські заклади міста, нещодавно

ми почали надавати дозволи до�

шкільним навчальним закладам. 

— Зараз КМДА веде активну робо�
ту з повернення незаконно відведених
земель у власність київської громади.
Чи долучається Київрада до цього
процесу?

— Безумовно. З того часу, коли я

стала секретарем Київради, задово�

лено більше 20 протестів прокурату�

ри та прийнято 23 рішення про по�

вернення землі місту. В першу чергу

Київрада відміняла ті рішення, по

яким є суспільний резонанс, супро�

тив громадськості. Це і ділянка на

Либідській площі, яка планувалась

під будівництво офісного центру. Ви

пам'ятаєте, що мешканці виступили

проти цієї будівлі. І ділянка на Пе�

черську, яку хотів забудувати Ви�

щий господарський суд України. На

наступному пленарному засіданні

ми маємо розглянути проект рішен�

ня про припинення права постійно�

го користування земельною ділян�

кою на Пейзажній алеї міністер�

ством закордонних справ України.

Запевняю, що ми і надалі будемо

робити все, щоб кияни змогли на�

завжди забути словосполучення

"скандальні будівництва".

Боротьба 
за Біличанський ліс

— Я знаю, що ви займаєте досить
принципову позицію щодо відведення
землі у Києві. За вашою ініціативою
змінено порядок надання земельних

ділянок. Тепер він став більш прозо�
рим. А нещодавно ви виступили на за�
хист Біличанського лісу, на який
претендує Коцюбинська селищна ра�
да. Розкажіть, як вирішується цей
конфлікт?

— Ситуація справді складна і має

глибоке коріння. Коцюбинська се�

лищна рада, спираючись на те, що

межі населеного пункту не встанов�

лені, звернулась до Київради з про�

ханням встановити межі території

селища. Здавалось би, зрозуміле

прохання, якщо б не одне "але". За

пропозицією Коцюбинського, те�

риторія селища повинна бути збіль�

шена майже на 4 тисячі гектарів за

рахунок земель КП "Святошинське

лісопаркове господарство", яке роз�

ташоване на території Києва. Тобто

нам було запропоновано віддати

майже 4 тисячі гектарів Біличан�

ського лісу у розпорядження Коцю�

бинської селищної ради.

І це у той час, коли Київрада вже

не перший рік судиться з селищною

радою, яка незаконно відвела

близько 100 гектарів лісу, що нале�

жить місту, а зараз намагається від�

вести кооперативам ще 600 гектарів.

Тобто до тих земель, які вже забрали

у міста, просять додати ще 4 тисячі

гектарів. І судячи з того, як Коцю�

бинська селищна рада розпоряди�

лась незаконно відведеними земля�

ми, ліс пропонується віддати під за�

будову. Звичайно, такий підхід не

знайшов порозуміння ні у мене, ні у

всього депутатського корпусу. Тож

Київрада відмовила Коцюбинській

селищній раді в погодженні меж і

продовжує вирішувати конфлікт у

суді.

Велику роботу зі збереження Бі�

личанського лісу провів голова

КМДА Олександр Попов. За його

ініціативою у новому Генплані сто�

лиці Біличанському лісу буде нада�

ний статус ландшафтного парку, і

таким чином селищна рада Коцю�

бинського не зможе претендувати

на 4 тисячі гектарів лісу, що дозво�

лить захистити його від незаконної

вирубки.

Бюрократії має стати менше
— Нещодавно у КМДА була прове�

дена оптимізація структури, і поки що
рано оцінювати всі плюси від цього рі�

шення. Але Київрада майже рік тому
провела подібне скорочення. Зараз ви
вже можете оцінити результати цього
рішення, наскільки воно було виправ�
даним і як вплинуло на роботу міської
влади?

— Я неодноразово казала про те,

що підтримую рішення Олексан�

дра Павловича про оптимізацію

структури КМДА. Рік тому, прий�

шовши на посаду секретаря Київ�

ради, я зіштовхнулась з надмірним

бюрократизмом в роботі Київради,

тому я цілком розумію бажання

Олександра Павловича викорінити

це явище у КМДА та змусити сис�

тему працювати більш ефективно.

Перед містом стоїть важливе зав�

дання — реалізація Стратегії роз�

витку Києва до 2025 року. Її успіш�

не втілення багато в чому залежить

від професійної та злагодженої ро�

боти міської влади. Аналізуючи до�

свід Київради, я можу сказати, що

це сприяло підвищенню ефектив�

ності праці секретаріату, налаго�

дженню чіткої роботи з депутат�

ськими групами та фракціями,

крім того, ми прибрали надмірну

паперову тяганину та зекономили

бюджетні кошти.

— Разом з Олександром Поповим і
відомими українськими зірками ви
брали участь у загальноміській толо�
ці. Які враження у вас залишились від
цієї події?

— Безумовно лише позитивні.

Разом з головою Деснянського

району ми саджали дерева у парку

Кіото. З цим місцем у мене взагалі

пов'язані найкращі спогади. Через

дорогу від нього знаходиться Київ�

ський торгово�економічний універ�

ситет, в якому я навчалася. Тож це

місце для мене рідне. Взагалі я вва�

жаю толоку чудовою ініціативою.

Всі ми хочемо жити в сучасному,

красивому місті. Хочемо мати чисте

подвір'я, ходити прибраними вули�

цями, відвідувати впорядковані

парки. Але якось забуваємо, що

маємо і самі докладати зусиль для

цього. Я сподіваюся, що коли люди

побачать, що прибирати і саджати

дерева вийшли і політики, і зірки,

вони також проявлять ініціативу та

зроблять щось хороше для свого

міста.

Знаєте, по роботі я зустрічаюсь з

різними людьми, але часто повто�

рюю одне і те саме — не чекайте, що

все зробить влада, долучайтесь до

розвитку свого міста, тільки тоді во�

но справді стане красивим і розви�

нутим

Спілкувався 
Іван МАРЕК,
"Хрещатик"

Не залишилися
байдужими
Протягом півтора місяця 
працівники "Бізнесбудгруп" 
здають кров для дитячого 
відділення Київського обласного
онкологічного диспансеру
Євгенія ПІДКАМІНА
"Хрещатик"

Щорічно в У раїні близь о
1 тисячі дітей ві ом до 18
ро ів ражають он оло ічні
хвороби. Досить часто
процесі лі вання малень-
им пацієнтам необхідне
переливання рові, одна
знайти добровольців б ває
не та вже і просто. Влас-
ними силами допомо ти
хворим дітям вирішили
працівни и "Бізнесб д-
р п", я і вже протя ом
півтора місяця здають ров
для дитячо о відділення
Київсь о о обласно о он о-
ло ічно о диспансер .

Ініціатором такої доброї справи

виступили Світлана Телепун, прихо�

жанка храму Федора Освяченного та

настоятель храму отець Петро. Як

відзначає пані Світлана, така ідея ви�

никла не випадково, адже про потре�

би хворих жінка знає не за чутками.

"У житті бувають моменти, коли ти

один раз щось не встиг зробити, а

маленького життя вже немає. І я ду�

же вдячна нашому колективу за те,

що вони підхопили мою ініціативу і

допомагають тим дітям, які цього ду�

же потребують. Разом ми боремося

за наших діток, за наше майбутнє",—

зазначає Світлана Олександрівна.

Перша акція відбулася 5 березня.

Тоді шестеро добровольців здали

кров у пункті переливання Київ�

ської обласної клінічної лікарні. Як

зазначає завідуючий цим відділен�

ням Сергій Короткоручко, така без�

корисна допомога є не просто доб�

рою справою, а й справжнім героїз�

мом, адже, як правило, кров для тих,

хто цього потребує, здають родичі,

добровольців же нині поменшало.

Самі ж працівники фірми у своїй

доброті ніякого героїзму не бачать та

відмічають, що роблять це лише за�

ради самих дітей. Підтримали таку

ініціативу співробітників і директор

компанії Ігор Пасіхов та заступник

секретаря Київради Микола Колес�

ник. Наразі кошти отримані від вже

трьох переливань крові, у яких взяли

участь близько 20 людей. Гроші були

передані до Києво�Печерської Лав�

ри, і вже незабаром дитяче відділен�

ня отримає ікону "Всецарица", яку

спеціально для цих цілей виготови�

ли майстри святині.

Знаково, що ця ініціатива не за�

лишила байдужими не лише праців�

ників фірми, до неї вже долучають�

ся їхні родичі та й просто пересічні

громадяни, яким небайдужа доля

хворих діток. Так, наступну акцію

планують провести до 67�ї річниці

Перемоги у Великій Вітчизняній

війні. Здати свою кров вже зголоси�

лося близько 20 людей.

Найбільш активними доброволь�

цями є працівники фірми Ігор Бой�

цун, Дмитро Донконцев, Олексій

Рибачук, Андрій Серебров, Сергій

Пропонець, Дмитро Дубиль, Сергій

Зайцев, Олександр Алтухов та Світ�

лана Чертушкіна

В Голосієво триває підготовка 
до відзначення 673ї річниці Перемоги
До пам'ятної дати в районі запланована низ а різноманітних заходів.

Зо рема, 8 травня відб деться рочиста з стріч олови Голосіївсь ої
РДА Оле сандра Незнала з ветеранами "Вшан ємо ероїв Перемо и
разом!", на я ій б д ть вр чені почесні рамоти та подя и. В рам ах
проведення рит ал пам'яті "Ніхто не заб тий, ніщо не заб то" відб -
деться по ладання вітів до пам'ятних місць район : стели в Голосіїв-
сь ом пар та меморіально о омпле с в Конча-Заспі. 9 травня ве-
терани війни разом з представни ами районної влади візьм ть часть
за альномісь ій про рамі свят вання 67-ї річниці Дня Перемо и. За

сприяння районної влади 9 осіб, з них 7 вдів Героїв Радянсь о о Со-
юз , 1 Герой Радянсь о о Союз , 1 Герой Соціалістичної праці отрима-
ють матеріальн допомо . Крім то о, ветеранам війни б д ть вр чені
санаторно- рортні п тів и. В за ладах освіти та льт ри район про-
йде низ а тематичних заходів

Виробники з Вінничини щотижня 
ярмаркуватимуть в Деснянському районі

Товаровиробни и Вінниць ої області братим ть часть щотижневих
сільсь о осподарсь их ярмар ах Деснянсь о о район . Саме та ої до-
мовленості дося н то оловою район Ві тором Жеребню ом в рам ах
підписання од про співпрацю між Деснянсь ою РДА, Барсь ою та Лі-
тинсь ою РДА та райрадами Вінниць ої області. Вза алі ж, рім тор о-
вельно-е ономічної сфери, райони співпрацюватим ть в ал зі освіти,
охорони здоров'я, льт ри та т ризм . Вже найближчим часом для
деле ацій Барсь о о та Літинсь о о районів план ється провести е с-
рсії до м зею ФК "Динамо" Київ на стадіоні ім. Валерія Лобановсь о-
о та НСК "Олімпійсь ий", до пар Др жби народів, де ф н ціон є ні-
альна водно- анатна доро а, презентацію інноваційної роботи імна-
зії № 283 і Все раїнсь ої ромадсь ої дитячої озаць ої ор анізації
"Дніпровсь а Січ" та прое т "Театральний лас" середньої ш оли
№ 23. "У ода про співпрацю заснована на дов остро овом партнер-
стві, я е ціл ом відповідає інтересам територіальних ромад, а отже
сприяє подальшом роз віт районів, зміцненню їх е ономі и",— за-
значив Ві тор Жеребню

На Подолі пройшов фестиваль дитячої 
та молодіжної творчості "Промені таланту"

Днями відб вся районний фестиваль дитячої та молодіжної творчо-
сті "Промені талант " серед вихованців л бів за місцем проживання
Подільсь о о районно о центр соціальних сл жб для сім'ї, дітей та мо-
лоді. Захід відб вся з метою розвит творчих здібностей дітей та мо-
лоді, широ о о зал чення їх до занять в л бах за місцем проживання,
виховання дітей поч ття естетично о сма , а та ож створення мов
для змістовно о дозвілля. У районном фестивалі взяли часть вихо-
ванці 11-ти л бів за місцем проживання: "Вино радар", "Романти ",
"Ві торія", "Амазон и", "Ровесни ", "Юність", "Товариш", "Пар с",
"Юний т рист", "Б ревісни ", "Сяйво надії". Про рама в лючала танцю-
вальний (спортивні, естрадні, народні, бальні та східні танці), во аль-
ний та театральний жанри. Всьо о заході взяли часть 150 осіб. Всі
часни и районно о фестивалю дитячої та молодіжної творчості б ли
на ородженні дипломами та солод ими призами

"За 18 пленарних засідань прийнято 2243 рішення, 
серед яких: важливі міські програми з освіти, 
енергозбереження, розвитку ЖКГ, допомога 

малозабезпеченим киянам та інвалідам 
та надзвичайно важливий для міста документ — 

Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року"

Зна ово, що ця ініціатива не
залишила байд жими не лише
працівни ів фірми, до неї вже
дол чаються їхні родичі та й просто
пересічні ромадяни

Новини  районів

На те ми й люди

Галина ГЕРЕГА: 

"Київрада має займатися 
питаннями життєдіяльності
міста, а не політикою"
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №40 (1059)

ВІВТОРОК,
24 квітня
2012 року

Про надання управлінню освіти Шевченківської районної в місті Києві 
державної адміністрації земельної ділянки для експлуатації, обслуговування
та реконструкції СШ № 106 на вул. Некрасовській, 4 у Шевченківському районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 164/7501 від 16 лютого 2012 року

Відповідно до статей 92, 120, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ді�
лянки управлінню освіти Шевченківської районної в місті Києві дер�
жавної адміністрації для експлуатації, обслуговування та реконструкції
СШ № 106 на вул. Некрасовській, 4 у Шевченківському районі м. Ки�
єва.

2. Надати управлінню освіти Шевченківської районної в місті Києві дер�
жавної адміністрації, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у по�
стійне користування земельну ділянку площею 1,10 га для експлуатації,
обслуговування та реконструкції СШ № 106 на вул. Некрасовській, 4 у
Шевченківському районі м. Києва у зв’язку з закріпленням майна на пра�
ві оперативного управління (розпорядження Шевченківської районної у
місті Києві державної адміністрації від 09.02.2011 № 79 “Про закріплення
майна за Управлінням освіти Шевченківської районної в місті Києві дер�
жавної адміністрації”), в тому числі:

— площею 0,35 га — за рахунок земель запасу житлової та громадської
забудови;

— площею 0,75 га — за рахунок частини земель, відведених відповід�
но до рішень виконавчого комітету Київської міської Ради народних депу�
татів від 26.01.81 № 89 “Про відведення міському відділу народної освіти
земельної ділянки для школи N 106 в Шевченківському районі та про до�
звіл на здійснення прибудови до школи” та від 20.01.82 № 91 “Про від�
ведення відділу народної освіти міськвиконкому додаткової земельної ді�
лянки для розширення території школи № 106”.

3. Управлінню освіти Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації:

3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог
статті 96 Земельного кодексу України.

3.2. У місячний термін звернутися до Головного управління земельних
ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмі�
ністрації) із клопотанням щодо організації робіт по винесенню меж зе�
мельної ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що
посвідчує право користування земельною ділянкою.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та
експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в ме�
жах земельної ділянки.

3.4. Питання пайової участі вирішити до початку реконструкції відпо�
відно до рішення Київради від 29.12.2011 № 1100/7336 “Про бюджет міс�
та Києва на 2012 рік”.

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління місто�
будування та архітектури від 30.01.2012 № 1091/0/12�2/19�12, Держав�
ного управління охорони навколишнього природного середовища в м. Ки�
єві від 31.01.2012 № 05�08/831, Головного управління охорони культур�
ної спадщини від 30.01.2012 № 560.

3.6. Питання майнових відносин вирішувати в установленому порядку.
4. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільо�

вим призначенням тягне за собою припинення права користування нею
відповідно до вимог статей 141, 143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

Київський міський голова  Л. Черновецький

Про створення тимчасової контрольної комісії Київради з питань перевірки
невиконання позиції 2 додатка 2 до рішення Київської міської ради 

від 23.12.10 № 422/5234 “Про передачу манна територіальної громади міста
Києва в оренду”

Рішення Київської міської ради № 104/7441 від 16 лютого 2012 року
Відповідно до статей 26, 48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 16 Регламенту Київської міської ра�

ди, враховуючи звернення Державного підприємства “Українське агентство з авторських та суміжних прав” щодо невиконання рі�
шення Київської міської ради № 422/5234 від 23.12.10 в частині укладення договору оренди майна територіальної громади м. Ки�
єва, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 34, літ. Б, Б, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити тимчасову контрольну комісію Київради з питань перевір�
ки невиконання позиції 2 додатка 2 до рішення Київської міської ради від
23.12.10 № 422/5234 “Про передачу майна територіальної громади міста
Києва в оренду” у складі представників депутатських груп і фракцій Київ�
ради:

голова тимчасової контрольної комісії Київради:
— Засенко Олексій Юрійович, депутат Київської міської ради;
члени тимчасової контрольної комісії:
— Бригинець Олександр Михайлович, депутат Київської міської ради;
— Бічук Юрій Володимирович, депутат Київської міської ради;
— Семенюк Алла Миколаївна, депутат Київської міської ради;
— Сенчук Василь Володимирович, депутат Київської міської ради;
— Тесленко Павло Петрович, депутат Київської міської ради;
— Шафаренко Жанна Юріївна, депутат Київської міської ради;
— Шпак Ігор В’ячеславович, депутат Київської міської ради.
2. Основним завданням тимчасової контрольної комісії визначити

з’ясування причин невиконання рішення Київської міської ради від
23.12.10 № 422/5234 в частині укладення договору оренди майна тери�
торіальної громади м. Києва, а саме: нежитлових приміщень, що знахо�
дяться за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 34, літ. Б, Б.

3. Матеріально�технічне, інформаційне та організаційне забезпечення
роботи тимчасової контрольної комісії Київради покласти на секретаріат
Київради.

4. Визначити термін діяльності тимчасової контрольної комісії — три
місяці.

5. Звіт тимчасової контрольної комісії про виконану роботу заслухати
на пленарному засіданні Київської міської ради не пізніше одного місяця
з моменту створення.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики.

Київський міський голова   Л. Черновецький

Про передачу комунальному підприємству 
з утримання та експлуатації 

житлового фонду спеціального призначення “СПЕЦЖИТЛОФОНД”
земельної ділянки для будівництва дитячого дошкільного закладу 

на просп. Науки, 63�а у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 168/7505 від 16 лютого 2012 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до статей 92, 123, 124 Земельного кодексу
України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділян�
ки комунальному підприємству з утримання та експлуатації житлового
фонду спеціального призначення “СПЕЦЖИТЛОФОНД” для будівництва
дитячого дошкільного закладу на просп. Науки, 63�а у Голосіївському
районі м. Києва.

2. Передати комунальному підприємству з утримання та експлуатації
житлового фонду спеціального призначення “СПЕЦЖИТЛОФОНД”, за
умови виконання пункту 3 цього рішення, в короткострокову оренду на 5
років земельну ділянку площею 0,46 га для будівництва дитячого до�
шкільного закладу на просп. Науки, 63�а у Голосіївському районі м. Києва
за рахунок частини земель, відведених відповідно до рішення виконавчо�
го комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 04.03.48 № 455
“Про відвод земельної дільниці Управлінню Корчоватських Цегельних за�
водів під житлове будівництво” у зв’язку із передачею об’єкта незаверше�
ного будівництва (компенсаційний договір від 22.06.2007).

3. Комунальному підприємству з утримання та експлуатації житлового
фонду спеціального призначення “СПЕЦЖИТЛОФОНД”:

3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог
статті 96 Земельного кодексу України.

3.2. У місячний термін звернутися до Головного управління земельних
ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмі�
ністрації) із клопотанням щодо організації робіт по винесенню меж зе�
мельної ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що
посвідчує право користування земельною ділянкою.

3.3. Питання відшкодування відновної вартості зелених насаджень
(висновок обстеження зелених насаджень від 02.09.2011 № 1141) та ін�
ші питання майнових відносин вирішувати в установленому порядку.

3.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління місто�
будування та архітектури від 12.09.2011 № 10246/0/18/19�11, Київської
міської санітарно�епідеміологічної станції від 21.12.2011 № 7276, Дер�
жавного управління охорони навколишнього природного середовища в м.
Києві від 31.08.2011 № 05�08/7000, Головного управління охорони куль�
турної спадщини від 13.09.2011 № 4450, Головного управління земель�
них ресурсів від 20.12.2011 № 05�7660.

3.5. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва відповід�
но до рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 “Про
бюджет міста Києва на 2012 рік”.

3.6. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та
експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в ме�
жах земельної ділянки.

4. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільо�
вим призначенням тягне за собою припинення права користування нею
відповідно до вимог статей 141, 143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітекту�
ри.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про ліквідацію комунального підприємства виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Житловик”

Рішення Київської міської ради № 109/7446 від 16 лютого 2012 року
Відповідно до частин другої та четвертої статті 105, статті 110 Цивільного кодексу України, статей 59, 78, 137 Господарського ко�

дексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ліквідувати комунальне підприємство “Житловик”.
2. Доручити виконавчому органу Київської міської ради (Київській

міській державній адміністрації) в установленому порядку здійснити ор�
ганізаційно�правові заходи щодо виконання пункту 1 цього рішення та
створити ліквідаційну комісію комунального підприємства “Житловик”,
затвердити ліквідаційний баланс.

3. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Київської місь�
кої ради від 22.09.11 № 53/6269 “Про припинення діяльності кому�

нального підприємства “Житловик”, що належить до комунальної
власності територіальної громади міста Києва та рішення Київради
від 25.10.07 № 1070/3903 “Про ліквідацію комунального підприєм�
ства “Житловик”.

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

Київський міський голова Л. Черновецький

Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади м. Києва закінченого будівництвом об’єкта

Рішення Київської міської ради N 25/7362 від 26 січня 2012 року
Відповідно до статей 6, 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, пункту 31 частини

першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, у зв’язку із закінченням будів�
ництва об’єкта “Будівництво комплексу будинків та споруд для розміщення дипломатичної місії Сполучених Штатів Америки в
Україні на вул. Танковій, 4 у Шевченківському районі м. Києва”, на підставі акта технічного приймання внутрішньоквартальної до�
щової каналізації, дренажів від 07.09.11, враховуючи звернення представництва “Бі. Ел. Харберт Інтернешенел, Ел. Ел. Сі” (лист від
17.11.11 № 267), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на безоплатне прийняття від представництва “Бі. Ел.
Харберт Інтернешенел, Ел. Ел. Сі” до комунальної власності територіаль�
ної громади м. Києва закінченого будівництвом об’єкта згідно з додатком.

2. Доручити Головному управлінню комунальної власності м. Києва ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) закріпити на праві господарського відання за комунальним
підприємством “Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та утри�

манню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району м.
Києва” закінченого будівництвом об’єкта, зазначеного у пункті 1 цього рі�
шення.

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

Київський міський голова  Л. Черновецький

Додаток
До рішення Київської міської ради
від 26 січня 2012 року № 25/7362

Закінчений будівництвом об’єкт, який безоплатно приймається від представництва 
“Бі. Ел. Харберт Інтернешенел, Ел. Ел. Сі” до комунальної власності територіальної громади

м. Києва та закріплюється на праві господарського відання за КП “ШЕУ Шевченківського
району”

Підприємство, за якими закріплюється об'єкт, адреса та
назва об'єкта

Довжина,
мм

Діаметр труб,
мм

Рік
побудови

Балансова вартість, грн.

первинна залишкова

Комунальне підприємство "Шляхово#експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобільних
шляхів та споруд на них Шевченківського району
м.Києва" 
Мережі зовнішньої дощової каналізації 
по вул. Кузьминській

110,8  
3,0

500  
300

2011 1 300791,00 1 300791,00

Всього: 113,8 1 300791,00 1 300791,00

Заступник міського голови — секретар Київради  Г. Герега

Про зарахування до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва об’єкта комунального призначення
Рішення Київської міської ради № 110/7447 від 16 лютого 2012 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні”, статей 136 та 78 Господарського кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зарахувати до комунальної власності територіальної громади міста
Києва об’єкт комунального призначення — опору старого мосту біля мос�
ту ім. Є. О. Патона.

2. Закріпити за комунальним підприємством “Київавтошляхміст” об’�
єкт, зазначений у пункті 1 цього рішення, за нульовою вартістю на праві
господарського відання.

3. Комунальному підприємству “Київавтошляхміст” провести оцінку

об’єкта, зазначеного у пункті 1 цього рішення, та її результати відобрази�
ти в балансі.

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

Київський міський голова Л. Черновецький

Про зарахування до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва закінченого будівництвом об’єкта комунального призначення

Рішення Київської міської ради № 27/7364 від 26 січня 2012 року
Відповідно до статей 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, пункту 31 частини пер�

шої статті 26, частин другої, п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернення ко�
мунальної корпорації “Київавтодор” від 16.11.11 № 01�5/2154, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зарахувати до комунальної власності територіальної громади міста
Києва закінчений будівництвом об’єкт комунального призначення —
“Встановлення бар’єрного огородження по вул. О. Теліги від вул. Ольжи�
ча до розділювальної смуги Московського проспекту у Подільському та
Шевченківському районах м. Києва” (декларація про готовність об’єкта
до експлуатації №КВ 14211040309 від 12.09.11) згідно з переліком, за�
значеним у додатку 1 до цього рішення.

2. Закріпити на праві господарського відання за комунальними підпри�
ємствами об’єкти комунального призначення згідно з переліком, зазна�
ченим у додатку 2 до цього рішення.

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

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток 1 до рішення Київради від 26 січня 2012 року № 27/7364

Перелік майна закінченого будівництвом об’єкта — “Встановлення бар’єрного огородження
по вул. О. Теліги від вул. Ольжича до розділювальної смуги Московського проспекту 

у Подільському та Шевченківському районах м. Києва”, що зараховується до комунальної
власності територіальної громади міста Києва

№ п/п Найменування об'єктів Балансова вартість, грн.

1 2 3

Дорожні об'єкти: 2442842,31

1. Металеве бар'єрне огородження двобічного типу, 2086 пог. м 2353735,36

2. Блоки бетонної огорожі, 66 пог. м 89106,95

Організація дорожнього руху: 11572,41

3. Колонка ДЗ, шт.# 4 2413,92

4. Колонка ДЗ (ММС), шт. #1 493,28

5. Кронштейн ДЗ L= 1500мм, шт. # 1 1293,31

6. Знак дорожній круглий ф700 (ЮСТ), шт. # 2 887,82

7. Знак дорожній прямокутний 700x700 (ЮСТ), шт. # 14 5888,26

8. Знак дорожній прямокутний 350x700 (ЮСТ), шт. #1 263,80

9. Знак дорожній прямокутний 350x1050 (ЮСТ), шт.# 1 332,02

Всього: 2454414,72

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Додаток 2 до рішення Київради від 26 січня 2012 року № 27/7364

Перелік 
об’єктів комунального призначення, що закріплюються за комунальними підприємствами

на праві господарського відання
№ п/п Підприємства, за якими

закріплюються об'єкти
Найменування об'єктів Балансова вартість, грн.

Дорожні об'єкти: 2442842,31

1. КП    ШЕУ   Подільського району Металеве бар'єрне огородження двобічного типу, 1148 пог.м 1295343,06

2. КП ШЕУ Шевченківського району Металеве бар'єрне огородження двобічного типу, 938 пог.м 1058392,30

3. КП "Київавтошляхміст" Блоки бетонної огорожі, 66 пог.м 89106,95

КП "Київдорсервіс" Організація дорожнього руху: 11572,41

4. Колонка ДЗ, шт. # 4 2413,92

5. Колонка ДЗ (ММС), шт. # 1 493,28

6. Кронштейн ДЗ L=1500мм, шт. #1 1293,31

7. Знак дорожній круглий ф700 (ЮСТ), шт.#2 887,82

8. Знак дорожній прямокутний 700x700 (ЮСТ), шт. #14 5888,26

9. Знак дорожній прямокутний 350x700 (ЮСТ), шт. # 1 263,80

10. Знак дорожній прямокутний 350x1050 (ЮСТ), шт. #1 332,02

Всього: 2454414,72

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 24 квітня 2012 року

Про підготовку програми інформування громадськості та розміщення 
соціальної реклами з питань оподаткування та діяльності органів Державної

податкової служби м. Києва на 2012 — 2014 роки
Розпорядження № 5 від 5 січня 2012 року

Відповідно до статті 2 Закону України “Про державну податкову службу в Україні”, статі 12 Закону України “Про рекламу”, стат�
ті 3 Закону України “Про інформацію” та з метою інформування громадськості у сфері оподаткування; проведення масово�роз’яс�
нювальної роботи серед широких верств населення, спрямованої на виховання соціальної свідомості, поширення податкових
знань в суспільстві, досягнення взаєморозуміння та налагодження партнерських відносин між платниками податків та державою:

1. Розробити проект програми інформування громадськості та розмі�
щення соціальної реклами з питань оподаткування та діяльності органів
Державної податкової служби м. Києва на 2012 — 2014 роки (далі — Про�
грама).

2. Визначити розробниками Програми Головне фінансове управління
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та Державну податкову адміністрацію у м. Києві (далі — роз�
робники).

3. Розробникам забезпечити в січні 2012 року розробку Програми та її
подання на затвердження до Київської міської ради.

4. 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 включення проекту будівництва четвертої гілки 
Київського метрополітену в напрямку житлового масиву 

Вигурівщина�Троєщина до переліку об’єктів, які потребують 
залучення інвестицій

Розпорядження № 2 від 5 січня 2012 року
Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо

об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по за�
лученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначен�
ня, незавершеного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.10.2007 № 1403 (протокол від 20.10.2011 № 8/2011),
з метою підвищення ефективності залучення інвесторів до розвитку інфраструктури м. Києва, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1. Затвердити перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій,
що додається.

2. Визначити комунальне підприємство виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Київсистемоме�
неджмент” замовником підготовчих робіт по реалізації проекту будівниц�
тва четвертої гілки Київського метрополітену в напрямку житлового ма�
сиву Вигурівщина�Троєщина.

3. Комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації*) “Київсистемомене�
джмент”:

3.1. Провести конкурсні торги з визначення виконавця підготовчих ро�
біт по реалізації проекту будівництва четвертої гілки Київського метропо�
літену в напрямку житлового масиву Вигурівщина�Троєщина в установле�
ному законом порядку.

3.2. Представити результати проведення конкурсних торгів та кален�
дарний план�графік виконання підготовчих робіт на засіданні Постійно ді�
ючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будів�
ництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитло�
вого призначення, незавершеного будівництва, інженерно�транспортної
інфраструктури міста Києва.

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

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

Виконуючий обов’язки голови Л. Новохатько

Затверджено
розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної

адміністрації)
від 05.01.2012 N 2

ПЕРЕЛІК 
об’єктів, які потребують залучення інвестицій

Будівництво четвертої гілки Київського метрополітену в напрямку житлового масиву Вигурівщина�Троєщина.

Про видачу ліцензії ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”
Розпорядження № 23 від 11 січня 2012 року

Відповідно до пункту 17 частини третьої статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, роз�
порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.10.2011 № 1872 “Про ви�
дачу ліцензій на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення”, враховуючи рі�
шення Ліцензійної комісії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань ліцен�
зування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення (протокол № 1 від 29.12.2011), в межах
функцій місцевого органу виконавчої влади:
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1. Видати ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ “КИЇВЕНЕ�
РГО” (ідентифікаційний код 00131305, юридична адреса м. Київ,
площа Івана Франка, будинок 5) ліцензії на провадження господар�
ської діяльності з централізованого водопостачання строком дії п’ять
років.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з

розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма�
сової інформації змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першо�
го заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурча�
ка О. В.

Голова О. Попов

Про видачу ліцензій ТОВ “Акважитлосервіс”
Розпорядження № 25 від 11 січня 2012 року

Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, роз�
порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.02.2009 № 188 “Про ви�
дачу ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії”, врахо�
вуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 9 від 28.12.2011), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АКВА�
ЖИТЛОСЕРВІС” (код ЄДРПОУ 32912668, м. Київ, вул. Шумського Юрія,
буд. 1, офіс 117) ліцензії:

на право провадження господарської діяльності з виробництва
теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електро�
станціях і когенераційних установках та установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) строком дії п’ять
років;

на право провадження господарської діяльності з транспортування

теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) теплови�
ми мережами строком дії п’ять років;

на право провадження господарської діяльності з постачання теплової
енергії строком дії п’ять років.

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

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

Голова О. Попов

Про видачу ліцензій ТОВ “Житлокомфорт”
Розпорядження № 32 від 12 січня 2012 року

Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, роз�
порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.02.2009 № 188 “Про ви�
дачу ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії”, врахо�
вуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 9 від 28.12.2011), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЖИТ�
ЛОКОМФОРТ” (код ЄДРПОУ 32853435, м. Київ, вул. Боричів тік, будинок
35) ліцензії:

на право провадження господарської діяльності з виробництва тепло�
вої енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелек�
троцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенера�
ційних установках та установках з використанням нетрадиційних або по�
новлюваних джерел енергії) строком дії п’ять років;

на право провадження господарської діяльності з постачання теплової
енергії строком дії п’ять років.

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

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

Голова О. Попов

Про видачу ліцензій ТОВ “Житлово�експлуатаційне підприємство 
“Щорса, 32”

Розпорядження № 33 від 12 січня 2012 року
Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, роз�

порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.02.2009 № 188 “Про ви�
дачу ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії”, врахо�
вуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 9 від 28,12.2011), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЖИТ�
ЛОВО�ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЩОРСА, 32” (код ЄДРПОУ

32492922, м. Київ, вул. Щорса, будинок 32�а, приміщення 96) ліцензії:
на право провадження господарської діяльності з виробництва тепло�

вої енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелек�
троцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когене�
раційних установках та установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії) строком дії п’ять років;

на право провадження господарської діяльності з постачання теплової
енергії строком дії п’ять років.

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

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

Голова О. Попов

Про видачу ліцензій ТОВ “Рембудсервіс ЛТД”
Розпорядження № 36 від 12 січня 2012 року

Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, роз�
порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.02.2009 № 188 “Про ви�
дачу ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії”, врахо�
вуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 9 від 28.12.2011), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РЕМ�
БУДСЕРВІС ЛТД” (код ЄДРПОУ 13700667, м. Київ, Харківське шосе, буд.
19) ліцензії:

на право провадження господарської діяльності з виробництва
теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростан�
ціях і когенераційних установках та установках з використанням не�
традиційних або поновлюваних джерел енергії) строком дії п’ять ро�
ків;

на право провадження господарської діяльності з постачання теплової
енергії строком дії п’ять років.

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на пер�
шого заступника голови Київської міської державної адміністрації Ма�
зурчака О. В.

Голова О. Попов

Про видачу ліцензій ТОВ “Комфортна оселя”
Розпорядження № 38 від 12 січня 2012 року

Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, роз�
порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.02.2009 № 188 “Про ви�
дачу ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії”, врахо�
вуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 9 від 28.12.2011), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“КОМФОРТНА ОСЕЛЯ” (код ЄДРПОУ 35241463, м. Київ, вул. Сковоро�
ди, буд. 1, літ. “Г”) ліцензії:

на право провадження господарської діяльності з виробництва
теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електро�
станціях і когенераційних установках та установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) строком дії п’ять
років;

на право провадження господарської діяльності з транспортування

теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) теп�
ловими мережами строком дії п’ять років;

на право провадження господарської діяльності з постачання теплової
енергії строком дії п’ять років.

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

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

Голова О. Попов

Про видачу ліцензій Центру медичної реабілітації та санаторного лікування
“Пуща�Водиця” (військова частина А1931)

Розпорядження № 39 від 12 січня 2012 року
Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, роз�

порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.02.2009 № 188 “Про ви�
дачу ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування, та постачання теплової енергії”, врахо�
вуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 9 від 28.12.2011), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Видати ЦЕНТРУ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА САНАТОРНОГО ЛІКУ�
ВАННЯ “ПУЩА�ВОДИЦЯ” (ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1931) (код ЄДРПОУ
07770190, м. Київ, вул. Гамарника, буд. 60) ліцензії:

на право провадження господарської діяльності з виробництва
теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростан�
ціях і когенераційних установках та установках з використанням не�
традиційних або поновлюваних джерел енергії) строком дії п’ять ро�
ків;

на право провадження господарської діяльності з транспортування

теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) теп�
ловими мережами строком дії п’ять років;

на право провадження господарської діяльності з постачання теплової
енергії строком дії п’ять років.

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

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

Голова О. Попов

Про затвердження змін до Статуту 
комунального підприємства “Київпастранс”

Розпорядження № 110 від 24 січня 2012 року
Відповідно до статті 57 Господарського кодексу України, статті 29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, вра�

ховуючи рішення Київської міської ради від 06.10.2011 № 188/6404 “Про надання згоди на прийняття залізничного рухомого скла�
ду до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), на виконання рі�
шення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1013/7249 “Про деякі питання організації перевезень пасажирів та багажу міською
електричкою”, з метою розширення предмету діяльності, здійснення міських залізничних перевезень пасажирів та багажу, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до Статуту комунального підприємства “Київпас�
транс”, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адмі�
ністрації від 24.10.2001 № 2276 (в редакції розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 12.02.2009 № 149), що додаються.

2. Комунальному підприємству “Київпастранс” в установленому поряд�
ку зареєструвати зміни до Статуту.

3. Прийняття рішення щодо висвітлення в засобах масової інфор�

мації змісту цього розпорядження покласти на заступника голови Ки�
ївської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’яз�
ків.

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

Голова О. Попов

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу

Київради ( Київської міської державної
адміністрації)

від 24.01.2012 № 110

Зміни 
до Статуту комунального підприємства “Київпастранс”, 

затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації 
від 24.10.2001 № 2276 (в редакції розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 12.02.2009 № 149)

Цей документ є невід’ємною частиною Статуту комунального під�
приємства “Київпастранс”

1. Пункт 1.3 розділу І викласти у такій редакції: “1.3. До складу
Підприємства входять: філії:

— Тролейбусне ремонтно�експлуатаційне депо № 1;
— Тролейбусне ремонтно�експлуатаційне депо № 2;
— Тролейбусне ремонтно�експлуатаційне депо № 3;
— Куренівське тролейбусне ремонтно�експлуатаційне депо;
— Подільське трамвайне ремонтно�експлуатаційне депо;
— Трамвайне ремонтно�експлуатаційне депо їм. Шевченка;
— Дарницьке трамвайне ремонтно�експлуатаційне депо;
— Автобусний парк № 1;
— Автобусний парк № 2;
— Автобусний парк № 4;
— Автобусний парк № 5;
— Автобусний парк № 6;
— Автобусний парк № 7;
— Автобусний парк № 8; 
відокремлені підрозділи:
— Фунікулер;
— Автостанція “Видубичі”;
— Служба міських залізничних перевезень;
— Станція технічного обслуговування автобусів;
— Служба утримання рухомого складу та транспортної інфра�

структури;

— Служба колії;
— Служба енергетичного забезпечення;
— Служба організації руху;
— Служба організації збору та обліку виручки;
— Служба автоматики та зв’язку;
— Служба утримання об’єктів допоміжної інфраструктури;
— Дирекція по будівництву об’єктів наземного пасажирського

транспорту;
— Навчально�курсовий комбінат;
— Дитячий позаміський заклад оздоровлення та відпочинку “Кристал”."
2. Пункт 3.1 розділу 3 після слів “(тролейбус, трамвай, фунікулер)”

доповнити словами “перевезення пасажирів та багажу залізничним
транспортом внутрішнього сполучення (міські залізничні перевезення)”.

3. Підпункт 3.2.9 пункту 3.2 розділу 3 викласти у такій редакції: 
“3.2.9. Діяльність з виробництва трамвайних вагонів.“

4. Пункт 3.2 розділу 3 доповнити новим підпунктом 3.2.3 такого
змісту:

“3.2.3. Надання послуг, організація та забезпечення перевезень
пасажирів та багажу залізничним транспортом внутрішнього сполу�
чення (міські залізничні перевезення)”.

У зв’язку з цим підпункти 3.2.3 — 3.2.34 вважати відповідно під�
пунктами 3.2.4 — 3.2.35.

Заступник голови�керівник апарату



7

КУЛЬТУРА
Хрещатик 24 квітня 2012 року

Про проблеми екології — 
яскраво та лаконічно
В столиці триває міжнародна виставка плакатів
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Мин ло о тижня в Києві
старт вала VIII Міжнародна
Триєнале е оло ічно о
пла ат “4 Бло ”, я рані-
ше проводили Хар ові.
До інця місяця на чоти-
рьох майданчи ах міста
ияни змож ть побачити
пла ати з сьо о світ , що
присвячені с часним е о-
ло ічним проблемам, е о-
ло ії д ші та Чорнобиль-
сь ій атастрофі.

Вже кілька століть плакат є одним

з дієвих засобів наочної агітації, що

використовується як з рекламною,

так і з навчальною метою. В окре�

мий вид мистецтва він трансформу�

вався з так званих “агітаційних гра�

вюр” XVI століття, театральних

афіш, політичних оголошень та ву�

личних інформаційних листків. Та�

лановито зроблений та яскравий

плакат потрапляє точно у “больові

точки” свідомості людини, через ві�

зуальні образи змушує замислитися

над проблемами сьогодення.

Познайомитися з роботами ди�

зайнерів�графіків на актуальну нині

екологічну тематику кияни мають

змогу на Міжнародній Триєнале

екологічного плакату “4 Блок”, що

вперше проходить в Києві. Проект,

заснований учасниками ліквідації

Чорнобильської аварії та молодими

харківськими художниками і назва�

ний в пам’ять про 4�й енергоблок,

що вибухнув 26 квітня 1986 року, має

понад 20�річну історію. Кожні три

роки виставка�триєнале за допомо�

гою плакатів привертає увагу до збе�

реження навколишнього середови�

ща.

В столиці масштабна подія відбу�

вається у чотирьох локаціях і демон�

струє понад тисячу найкращих ро�

біт, відібраних з усього світу. Так, в

Інституті проблем сучасного мис�

тецтва (вул. Щорса, 18� д) до 29 квіт�

ня триває Міжнародна виставка�

конкурс екологічних плакатів на те�

му “Жива планета”, “Глобальне по�

тепління”, “Людина і природа”,

“Забруднення води, повітря, землі”.

Не менш болючій проблемі — “Еко�

логія душі” — присвячена виставка

в Музеї сучасного мистецтва (вул.

Глибочицька, 17, до 30 квітня). А 26

квітня в Національному музеї Чор�

нобиля (пров. Хорива, 1) відкриває�

ться міжнародна виставка плакатів,

присвячена Чорнобильській катас�

трофі.

За словами організаторів, на Три�

єнале було надіслано понад 4 тисячі

робіт, в експозицію відібрано 1080

плакатів 440 авторів з 37 країн світу.

“Більше всього робіт надіслали ки�

тайці. Дизайнерів цікавили як гло�

бальні теми, так і вирішення проб�

лем місцевого масштабу, наприклад,

збереження озера у своїй місцево�

сті,— розповів “Хрещатику” прези�

дент Триєнале Олег Векленко.— В

Європі — Німеччині, Швейцарії —

плакат продовжує працювати, його

демонструють не лише в галереях, а й

на вулицях. На жаль, на Україні пе�

реважає споживча реклама в лайт�

боксах. Але плакати дійсно вплива�

ють на людину. Так, в Харкові була

проведена агітаційна кампанія з пла�

катами, яка закликала користувачів

метрополітену притримувати двері,

поважаючи людину, яка йде позаду. І

досі, хоча реклами вже немає, толе�

рантне ставлення зберігається”.

Паралельно Триєнале проходить в

Харкові в Академії дизайну, в Мін�

ську та Москві. Виставки плакатів

доповнюють художньо�екологічні

акції, серія майстер�класів членів

журі конкурсу — відомих дизайне�

рів, таких як Мартін Вудтлі (Швей�

царія), Лекс Древінський (Німеччи�

на), Віталій Шостя (Україна), Анна

Наумова (Росія), Радован Дженко

(Словенія). Власне, їх роботи з 27

квітня можна буде побачити в Київ�

ському державному інституті деко�

ративно�прикладного мистецтва та

дизайну ім. М. Бойчука (вул. Кікві�

дзе, 32)

"Кентервільського привида"
показують юним глядачам
В Театрі на Липках — прем’єра нового мюзикла

Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Цьо о місяця в Театрі на Лип ах ді-
тям презент вали вистав “Привид
зам Кентервіль” за мотивами опо-
відання Ос ара Уальда. За сюжетом,
заможна амери ансь а родина п є
старовинний замо з привидом її о-
лишньо о власни а і врешті-решт
допома ає йом позбавитися про-
ляття. Ос іль и це мюзи л, в дій-
стві ба ато м зичних номерів, том
лядачі не б д ть н дь вати.

В Україні мюзикл “Привид замку Кентервіль”

інсценують не вперше. В 2004 році він з’явився в

репертуарі Одеського театру музичної комедії іме�

ні М. Водяного. Тоді його поставив Георгій Ков�

тун, залучивши до роботи композитора Андрія

Іванова та Дмитра Рубіна з Санкт�Петербурга.

Цього разу в столичному театрі на Липках режи�

сер�постановник Артур Артіменьєв переклав та

адаптував мюзикл іншого російського дуету —

композитора Володимира Баскіна та автора лібре�

то В’ячеслава Вербіна, який демонструвався на

сцені Санкт�Петербурзького театру “Рок�опера”.

Розпочинається вистава з аукціону, де розпро�

дають старовинні речі, в тому числі англійський

замок Кентервіль з раритетними картинами та

книгами. Швидко знаходяться і покупці — роди�

на американців Отісів. Містер Отіс (О. Вілков, 

П. Кільницький) керується чисто меркантильни�

ми намірами — перетворити замок на розважаль�

ний центр, використавши його недобру славу про

мешканців�привидів. Антиподом безстрашних

американців, які навіть криваву пляму здатні ви�

вести суперзасобом для миття, є служниця Доро�

ті (В. Чайковська, О. Фещенко). Вона вірна кон�

сервативним англійським традиціям і притомніє,

лише почувши привида. Власне, її персонаж є чи

не найкомічнішим у виставі. “Американську”

сторону доповнює місіс Отіс (Л. Загорська, 

М. Філіпович), красуня та любителька розваг, і її

син�бешкетник.

Історія самого привида, над яким тяготіє про�

кляття блукати стінами замку,— сера Джона Кен�

тервіля (О. Ярема, М. Данилюк), розкривається

через його бесіди з портретами дружини Абігайль

(І. Лановенко, І. Руденко) та братами Джеймсом і

Едвардом. Над розгадкою прокляття б’ється донь�

ка містера Отіса Вірджінія (М. Кукліна, 

К. Савенкова) — романтична дівчина, яка обо�

жнює книги та старовинні історії, а допомагає їй

бібліотекар британського музею Чарльз Уолтер 

(Р. Лях, О. Рудько). І якщо в оригіналі Уальда дів�

чина закохується в герцога Сесіла, то в сучасній

постановці її обранцем стає скромний британець�

бібліотекар. Так в містичній комедії зіштовхують�

ся два світи — духовний та матеріальний, кохання

та бізнес... Що ж змінить ситуацію — холодний

розрахунок та гроші, заради яких містер Отіс при�

мушує бідного привида співати та танцювати, або

ж чисті почуття та добрі наміри його дочки Вір�

джинії, глядач дізнається, переглянувши виставу.

Вистава триває майже три години з антрактом,

що для маленьких глядачів може й забагато. Втім,

дія насичена музичними номерами персонажів,

які співають вживу, та хореографічними номера�

ми, комічними моментами, тому слідкувати за

подіями в ній зовсім не набридає

У виставі "Кентервільсь ий привид" світ д ховності і традицій протиставляється амери ансь ій пра матичності та бажанню заробити роші

В пла атах втілені ці аві ідеї щодо збереження нав олишньо о середовища.
Та , амери ансь і дизайнери- рафі и пропон ють е ономити вод , приймаючи
д ш двох р м с і з і ф б

х р е щ а т и і е

е ж е н н е с е с е р

б и р а б а р

л і м б о т а р о а

н л н а т и з м

а п а л а н і о

м а д о н н а а п о р т

Відповіді на сканворд 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ПРАВО ОРЕНДИ
НЕЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ ЗА АДРЕСАМИ:

в л. Я бовсь о о, № 6, ,1 — нежитлове приміщення третьо о поверх
за альною площею 37,50 в.м, цільове ви ористання — діяльність
сфері охорони здоров'я (лабораторні посл и), стро оренди —
12 місяців, стартовий розмір орендної плати — 2325,00 рн без ПДВ за
місяць (272,06 рн/ в.м), розмір авансової орендної плати для часті
он рсі — 4650,00 рн (без ПДВ);
в л. Вербиць о о, № 5 — нежитлове приміщення четверто о поверх
за альною площею 32,70 в.м, цільове ви ористання — діяльність
сфері охорони здоров'я (лабораторні посл и), стро оренди —
12 місяців, стартовий розмір орендної плати — 2143,33 рн без ПДВ за
місяць (65,54 рн/ в.м), розмір авансової орендної плати для часті
он рсі — 4286,66 рн (без ПДВ);
в л. Лайоша Гавро, № 26 — нежитлове приміщення першо о поверх
за альною площею 59,00 в.м, цільове ви ористання — апте а, я а
реаліз є отові лі и, стро оренди — 12 місяців, стартовий розмір
орендної плати — 6613,49 рн без ПДВ за місяць (112,09 рн/ в.м),
розмір авансової орендної плати для часті он рсі — 13226,98 рн
(без ПДВ);
в л. Чорнобильсь а, № 5/7 — нежитлове приміщення першо о поверх
за альною площею 12,24 в.м, цільове ви ористання — діяльність
сфері охорони здоров'я (медична лабораторія), стро оренди —
12 місяців, стартовий розмір орендної плати — 762,55 рн без ПДВ за
місяць (62,30 рн/ в.м), розмір авансової орендної плати для часті
он рсі — 1525,10 рн (без ПДВ);
в л. Радянсь а, № 10 — нежитлове приміщення першо о поверх
за альною площею 23,40 в.м, цільове ви ористання — апте а, я а
реаліз є отові лі и, стро оренди — 12 місяців, стартовий розмір
орендної плати — 1990,00 рн без ПДВ за місяць (85,04 рн/ в.м), розмір
авансової орендної плати для часті он рсі — 3980,00 рн (без ПДВ);
в л. Солом'янсь а, № 17, орп. 1 — нежитлове приміщення першо о
поверх за альною площею 30,00 в.м, цільове ви ористання — апте а,
я а реаліз є отові лі и, стро оренди — 12 місяців, стартовий розмір
орендної плати— 3504,54 рн без ПДВ за місяць (118,02 рн/ в.м), розмір
авансової орендної плати для часті он рсі 7009,08 рн (без ПДВ);
просп. Комарова, № 3, орп. 5 — нежитлове приміщення першо о
поверх за альною площею 18,00 в.м, цільове ви ористання — апте а,
я а реаліз є отові лі и, стро оренди — 12 місяців, стартовий розмір
орендної плати — 1403,00 рн без ПДВ за місяць (77,95 рн/ в.м), розмір
авансової орендної плати для часті он рсі 2806,00 рн (без ПДВ).

Кон рс б де проведено через 20 алендарних днів після оп блі вання
інформації в азеті "Хрещати " за адресою: м.Київ, в л. Хрещати , 10,
аб. 523 об 14.30. Я що останній день стро припадає на вихідний,
свят овий або інший неробочий день, що визначений відповідно до
за онодавства У раїни, он рс б де проведено на перший за ним
робочий день.

Кінцевий термін подання до ментів для часті он рсі — за 3 робочі
дні до дати проведення он рс .

Ознайомитись з мовами он рс та отримати додат ов інформацію
можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Головне правління
ом нальної власності м. Києва, . 524, телефони для довідо : 279-27-86,
279-27-93, на ВЕБ-сторінці Головно о правління ом нальної власності
м. Києва (www.gukv.gov.ua) та на ВЕБ-сторінці Головно о правління
ом нальної власності м. Києва с ладі ВЕБ-сайт Київсь ої місь ої
державної адміністрації на офіційном ВЕБ-порталі Київсь ої місь ої
влади (www.kmv.gov.ua).

Вважати недійсним Свідоцтво про право власності на житло, видане відділом
приватизації державно о житлово о фонд Хар івсь ої РДА м. Києва, на вартир за
адресою: в л. Вербиць о о, 17-Г, в. 86, що належить на праві приватної власності
р. Ковтя а Андрій Карпович. На аз №30455 від 12.10.2001.

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача Смірнов Ганн
Володимирівн в с дове засідання, я е відб деться 21.05.2012 ро о 09.30 за адресою:
м. Київ, пр-т Мая овсь о о, 5-в, аб; № 29 (c ддя Є.П. Смирнова), для роз ляд цивільної
справи за позовом Смірнова В.В. до Смірнової Г.В. про розірвання шлюб .

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача Ш ляр Володимира
Івановича в с дове засідання, я е призначено на 12.30 15 травня 2012 ро по цивільній
справі за позовом Ш ляр В.І. до Ш ляр В.І. про визнання особи та ою, що втратила право
орист вання житловим приміщенням ( абінет № 28, пр. Мая овсь о о, 5-в, м. Київ).
С ддя І.А. Галась

Ви радене посвідчення сл жбовця МВС У раїни ПС №001348, видане 05.07.2010 p.,

дійсне до 05.07.2014 р. на ім'я Грибовсь о о Оле сандра Віталійовича вважати недійсним.

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

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць ..................6 рн. 50 оп.
на 3 місяці ..............19 рн. 50 оп.
на 6 місяців ............39 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........78 рн. 00 оп.

на місяць ..................21 рн. 50 оп.
на 3 місяці................64 рн. 50 оп.
на 6 місяців............129 рн. 00 оп.
на 12 місяців..........258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 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

Нагороди. Наталя Добринська — найкраща
спортсменка Європи
Олімпійсь а чемпіон а з ле оатлетично о семиборства Наталя

Добринсь а стала най ращою ле оатлет ою березня в Європі, та і
рез льтати оприлюднила Європейсь а ле оатлетична асоціація. На
чемпіонаті світ в за ритих приміщеннях, що відб вався 9—11 берез-
ня цьо о ро в Стамб лі (Т реччина), раїн а перемо ла зимовом
п'ятиборстві з новим світовим ре ордом, набравши 5013 очо . Ната-
ля стала першою світі ле оатлет ою, отрій вдалося подолати р біж
5000 очо зма аннях під дахом. У Стамб лі вінничанці вдалося пе-

ремо ти літню чемпіон світ росіян Татьян Чернов та тепер вже
е с-чемпіон світ в за ритих приміщеннях британ Джессі Енніс.
Др ою жіночом олос ванні стала дворазова олімпійсь а чемпіон-
а зі стриб ів з жердиною Олена Ісинбаєва, отра ви рала зимовий
чемпіонат світ з рез льтатом 4 м 80 см. Третьою стала срібна призер-
а чемпіонат світ в Те з метання дис Надін Мюллер. Нім еня під
час зимово о К б а Європи з метань двічі по ращ вала свій особистий
ре орд, довівши йо о до познач и 68 м 89 см. Цей переможний по аз-
ни Мюллер став най ращим рез льтатом світі за останніх вісім ро ів.
У чолові ів най ращим ле оатлетом березня Європі став стриб н

з жердиною Рено Лавіліньє, отрий на чемпіонаті світ в за ритих при-
міщеннях дося рез льтат сезон — 5 м 95 см

Регбі. Збірна України стала другою 
на Кубку Балтики
Днями Гдансь (Польща) відб вся традиційний 17-й міжнародний

К бо Балти и з ре бі-7. В т рнірі взяли часть 11 оманд, том числі
івано-фран івсь ий "Роланд". У раїнці впевнено пройшли р повий т р-
нір, пере равши польсь ий "Т р" 20:0 і оманд А адемії фізичної ль-
т ри (Гдансь ) 14:12. Посівши перше місце в р пі, в чвертьфінальній з -
стрічі вітчизняні ре бісти обі рали оманд "Шаржа" з рах н ом 24:0. У
півфінальній рі раїнцям довелося д же с ладно, одна оманда "Ко-
шалін" (Польща) все ж б ла переможена — 21:7. А фінальній рі "Ро-
ланд" з стрівся з литовсь им "Балтре сом". Команда з Шя ляя виявила-
ся сильнішою за раїнців і здоб ла роз ромн перемо з рах н ом
56:0. Та им чином, вітчизняна оманда завоювала срібні на ороди

Євро�2012. В Польщі розпочався трофі'тур Кубка
Європи з футболу
20 вітня старт вав трофі-т р трофея чемпіонат Європи 2012 ро —

К б а Анрі Делоне — по приймаючих містах. Ре ламна ампанія "УЄФА
Євро-2012: Привітайте К бо " пройде в 14 містах двох держав протя ом
місяця, повідомляє офіційний сайт інформаційно о центр "У раїна-
2012". Першим п н том стане Варшава, місто стартово о матч т рнір ,
після цьо о трофей проїде по всій Польщі та У раїні і завершить свою по-
дорож в Одесі 26 травня. Промо-т р с проводж ватим ть нинішні та о-
лишні ф тболісти і др зі Євро-2012, в лючаючи Андрія Шевчен а, Оле а
Блохіна, Анджея Шармаха і Збі нева Боне а. У ожном місті вболіваль-
ни и змож ть сфото раф ватися з трофеєм. Про рама т р Євро-2012 в
У раїні ви лядає та им чином: 11—13 травня — Київ, майдан Незалеж-
ності; 14 травня — Івано-Фран івсь , площа Перемо и; 15—17 травня —
Хар ів, площа Свободи; 18—20 травня — Донець , площа Леніна;
21 травня — Дніпропетровсь , фонтан "К льбаба"; 23—25 травня —
Львів, проспе т Свободи; 26 травня — Одеса, Д мсь а площа

Температура +15°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 79 %

Температура +20°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 70 %

Температура +16°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 82 %

Прогноз погоди на 24 квітня 2012 року

ОВНИ, живіть т т і зараз! Зміна обстанов и в рай необхідна, р -
хайтеся, із мин ло о виринатиме чимало людей, я их ви знаєте,
але з різноманітних причин ті зв'яз и б ли перервані. Тепер їх слід
ви ористати задля по ращення долі, втілення матеріальних зад -
мів.
ТЕЛЬЦІ, ви яс рава харизматична особистість, здатна зр шити

ори, ненаситне бажання зійти на ар'єрний олімп ціл ом реальне,
тіль и менше базі айте про це, а майте справ з довіреними людь-
ми.
БЛИЗНЯТА, під іпнозом вашої чарівності ніхто не встоїть, од-

на для повно о спіх потрібно б ти відповідальними та ор анізо-
ваними, з міти вчасно розібратися в непередбач ваних сит аціях і
мобільно діяти, на ход все прорахов ючи.
РАКИ, не пріть навпростець, день армічний, ви б дете залежні

від інших людей, їх інтересів, обставин, смиренно перевтільтеся в
роль цапа-відб вайла, і все б де аразд. Вам при потребі хтось
завжди допоможе. І не смійте перемивати ч жі істоч и, плести ін-
три и, транслювати в ефір те, що соро а принесла на хвості!
ЛЕВИ, матеральні плани, пов'язані з майб тнім, досить осяйні,

висо і по ровителі демонстр ють прихильність, фахівець ви нівро-
, тож йте залізо, по и аряче, е спл ат ючи хлібне ар'єрне

місце! Що стос ється др зів, т т про р ч ються армічні події, тож
постарайтеся збере ти братерсь і зв'яз и з тими, хто вам симпа-
тичний, до о о лежать д ша та серце, а "баласт " слід без жалю
позб тися.
ДІВИ, р йнація планів та осяйних сподівань не повинна при-

звести до вашо о розпач , насправді все йде спішно, ви поп ляр-
ні, фартові, енер ійні, про що ба атьом залишається тіль и мріяти.
Тверезо проаналіз йте обстанов і не впадайте в райнощі. Адже
все, що нині відб вається, вже мало місце вашом житті, але в
іншом ви ляді. Чи не та ?.. Кар'єра в ліс не втече, зате нехт ван-
ня сімейними проблемами небезпечне.
ТЕРЕЗИ, обставини працюють на вас, інформаційні джерела

фонтан ють, ви в рсі всіх подій, порадни ів хоч реблю ати.
Проте сл хайте всіх, а остаточне рішення приймайте самостійно. З
др зями с ладаються ч дові взаємини, тим паче, що недр и с и-
н ли овечі ш ри і вже не ставлять палиці в олеса, а перетвори-
лися на пра тичних союзни ів та помічнин ів.
СКОРПІОНИ, ви потрібні всім! "SOS" про допомо людям для

вас є на азом долі. Втім, виріш ючи з ент зіазмом ч жі проблеми,
не заб дьте й про себе любих. Жертви ради бла а інших мають б -
ти роз мними, оловне — що вам щастить на впливових ділових
омпаньйонів, шлюбні с п тни и теж на ребені спіх та поп ляр-
ності, тож оли вас зцемент ють спільні інтереси, все б де ч дово!
Кар'єра не за альм ється, і стат и зрост ть.
СТРІЛЬЦІ, дбайте про партнерсь і зи, з'яс вання стос н ів із

шлюбними обранцями за рож є перерости в аласливі свар и, по-
р йн вавши бла одатний сімейний мі ро лімат. Хоча насправді
вам немає про що лаятися та на нітати не атив, я що армоніз -
вати верти аль "бать и-діти" і доборосовісно ви он вати родин-
ний обов'язо . Тим паче, що професійні справи йд ть ч дово, до-
ст п до фінансових джерел від ритий.
КОЗОРОГИ, терпіння і тр д все перетр ть, одна я що ви не за-

ховаєте свою повчальн "пил ", б де чіплятися, до матично ри-
ти вати — тіль и ви личете нів оточення. А можна та арно
влашт вати особисте життя, любовні ян оли витають дов ола, тож
не зволі айте, бо та манна небесна не вічна і в червні за інчиться.
Пар йтеся з сердечною половин ою і раюйте!
ВОДОЛІЇ о орнені а рою романтизм (давнє охання б нт є

ров), о рилені реативними зад мами, а вам не здається, що все
це ви вже олись переживали?.. Тож поверн вшись знов до тих
подій, не натворіть д рниць, збері айте здоровий л зд, я що ваш
обранець є др ом і оханцем в одній іпостатсі, значить, все нор-
мально, дбайте про родин , б дьте взірцевим сім'янином, до черв-
ня це свята обитель, де Господь опі є і на ородж є подар н ами.
РИБАМ визначено розпл т вати л бо сімейних проблем, я і

тя н ться із армічно о мин ло о. Візьміть шефство над домочад-
цями, ер йте, ор анізов йте до роботи. І хоча вам чинитим ть
спротив, я мовиться, отаманом артіль ріп а, ви маєте олосаль-
ний вплив на людей, оловне — підібрати люч до сердець рідних.
Одночасно натис айте на ар'єрні педалі, до вересня професійна
діяльність є пот жним доленосним детонатором вашом житті.

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
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ранок день вечір

В Києві відзначили 
Олімпійський день
На майдані Незалежності відбулося свято спорту та здорового 
способу життя
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У с бот на оловній площі
держави понад 1,5 тисячі
иян та остей міста мали
змо дол читися до свят-
вання Олімпійсь о о дня,

я ий відзначають в сьом
світі. Попри примхи по о-
ди, настрій всіх б в під-
несений, адже цьо орічна
про рама заход б ла д -
же насиченою — це і ле -
оатлетичні забі и, он р-
си рафіті, ари ат ри та
малюн ів на асфальті,
олімпійсь а ві торина, в
я их брали часть сі ба-
жаючі незалежно від ві
та фізичної форми. Голов-
ними ор анізаторами Олім-
пійсь о о дня є Національ-
ний олімпійсь ий омітет
У раїни, Міністерство осві-
ти і на и, молоді та спор-
т У раїни, Державна
сл жба молоді та спорт
У раїни, КМДА, а пройшов
захід за підтрим и омпа-
нії "Ма дональдз".

Ще задовго до офіційного від�

криття Олімпійського дня на майда�

ні Незалежності розпочалися перші

вікторини, конкурси, змагання. Ува�

га присутніх була прикута до творчо�

сті представників вуличної субкуль�

тури графіті, які, "озброївшись" ба�

лончиками з фарбою, малювали на

спеціально встановлених боксах

картини на олімпійську тематику.

Проте справжній ажіотаж створи�

ла нова традиція, яка була започат�

кована минулого року,— розминка з

олімпійцями. Цього разу свій ком�

плекс фізичних вправ демонструва�

ли чемпіони та призери Олімпій�

ських та Юнацьких олімпійських

ігор — Олена Садовнича, Анна Со�

рокіна, Роман Гонтюк, Георгій

Зантарая, Олег Степко. Кожен олім�

пієць після своєрідного "майстер�

класу" обирав того, хто, на його дум�

ку, найкраще розминався, і відзна�

чав окремим призом.

Об 11.30 президент НОК України

Сергій Бубка офіційно відкрив

Олімпійський день в Україні. Го�

ловний олімпієць держави побажав

кожному займатися спортом не ли�

ше заради рекордів, а й для свого

здоров'я. "Дякуємо, що завітали на

свято, залишайтесь такими ж ак�

тивними, життєрадісними і спор�

тивними",— підкреслив пан Бубка.

Після цього стартували легкоатле�

тичні пробіги. Перший з них був

символічним, в ньому взяли участь

усі присутні олімпійці, навіть чем�

піонка ігор у Сіднеї та Афінах з пла�

вання Яна Клочкова із сином Саш�

ком. Призові ж пробіги були розпо�

ділені так: дошкільнята бігали 50

метрів, школярі 7—10 та 11—14 ро�

ків — 500 метрів, учні до 17 років,

студенти, аматори та ветерани

спорту — 1 кілометр, люди з обме�

женими можливостями — 500 мет�

рів.

Переможці кожного з забігів от�

римали пам'ятні подарунки, проте,

як засвідчили учасники змагань, пе�

ремога — це не найголовніше. "Я

провів просто чудовий день,— роз�

повідає "Хрещатику" Володимир,

34�річний продавець�консультант.

— Я все життя мріяв відвідати Олім�

пійські ігри і сьогодні відчув цю

неймовірну атмосферу. Я побачив

одного з найулюбленіших моїх

спортсменів — Романа Гонтюка,

взяв участь у кілометровому пробігу,

отримав подарунок, тому піду додо�

му найщасливішою людиною у світі.

Спорт — це прекрасно!".

До речі, Олімпійський день�2012

на майдані Незалежності завершив�

ся своєрідним рекордом. Понад 1,5

тисячі чоловік взяли участь у цьому

спортивному дійстві
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Цей день в історії 24 квітня

1792 — Вашин тоні розпоча-
лося б дівництво Біло о дом
1833 — в США запатентована
азована вода
1884 — Грінвіч затверджений

я місце проходження н льово о
меридіан
1952 — народився Жан-Поль

Готьє, франц зь ий модельєр.
Після роботи П'єра Кардена
створив в 1978-м свою перш
оле цію
1981 — представлено перший

персональний омп'ютер IBM
1987 — Персь ій затоці аме-

ри ансь ий флот перше в світі
ви ористав дельфінів війсь о-
вих цілях
2004 — Віталій Клич о в бою з

Корі Сандерсом завоював ва ант-
ний тит л чемпіона світа по бо с
в с перваж ій вазі за версією WBC

Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д
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бо охання
(міф.)
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р ша" (італ.,
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... Сю

речі для
т алет , мані-
юр , шиття в
спец. ф тлярі

бляш а з
номером або
написом, я
прив’яз ють до

товарів

нащадо

ф тляр для
стріл (заст.)

морсь е
вітрильне

транспортне
с дно

р повий танець
(о. Тоба о)

поле, нива

арти для
ворожби

одно із п’яти
відч ттів

р.
письменни -
бай ар —
"Ведмежий

с д"

державний
стрій

не рай

положення
місяця

"Таємниця
Марі Роже",

автор

недоваж вання
товар ,

недостача в
асі

наріст на
стовб рі
дерева

Бо ородиця в
атоли ів

... Ч ма
сомнамб лізм

охан а Зевса

мистецтво
с ладання
б етів

оманда собаці
"Принеси!"

Понад 1500 иян стали безпосередніми часни ами Олімпійсь о о дня — 2012 на майдані Незалежності
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