
Медиків залучать до реформування галузі
охорони здоров’я
При КМДА створять робочу групу, яка відпрацьовуватиме 
проблемні питання
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Оновлення Андріївського
узвозу триває
На древній вулиці розпочали вкладати бруківку
Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Уже півро на Андріївсь ом
звозі триває ре онстр ція,
перший етап я ої план ють
завершити до Дня Києва. На-
разі проведені сі під отовчі
роботи з заміни та про ладан-
ня інженерних мереж, тож б -
дівельни и розпочали ви ла-
дання бр ів и та реставрацію
фасадів історичних б дівель.
Вчора олова КМДА Оле -
сандр Попов особисто переві-
рив хід ви онання зазначених
робіт.

Побаченим очільник міськадміністра�

ції залишився задоволеним та відзначив,

що основна задача, яка на сьогодні стоїть

перед міською владою та будівельника�

ми — зробити головну мистецьку вулицю

якісно і як мінімум на півстоліття. "При

реконструкції використовуються сучасні

та якісні матеріали, і я переконаний, що

цей капітальний ремонт, реконструкція

узвозу — це мінімум на 30—50 років", —

зазначив Олександр Попов.

Нині тут завершили будівництво зли�

во�стокової та дренажної каналізації,

яких раніше не було взагалі. Тепер

узвозу більше не загрожують зливи, а

підземні води відведені на безпечну

глибину, аби не руйнували фундаментів

будівель. Наразі на вулиці розпочали

вкладати бруківку та реконструюють

фасади будівель. Зазначимо, що до всіх

робіт залучені історики, тож оновлений

узвіз збереже свій давно знайомий та

улюблений киянами автентичний ви�

гляд. До речі, бруківку, яку нині розпо�

чали вкладати на вулиці, використову�

ють трьох видів з каменю, привезеного

із Житомирських кар’єрів. Загалом

планують вкласти 14,5 тис кв. м бруків�

ки та ще 7,5 тис кв. м клінкерної цегли

на тротуарах.

Крім того, на узвозі проводиться ре�

монт дахів та реставрація 21 з 25 існу�

ючих на вулиці будинків, 4 з яких знахо�

дяться в аварійному стані. За словами

Сергія Целовальника, начальника ГУ

містобудування та архітектури, провести

необхідний капітальний ремонт цих ава�

рійних будівель до кінця травня немож�

ливо, тому архітектор пропонує встано�

вити натяжні фасади. За його словами,

на них можна зобразити архітектуру бу�

дівлі, і це не порушуватиме цілісного

сприйняття вулиці. Така практика давно

поширена у містах Європи.

"Роботи наразі тривають дуже напру�

женими і, можна сказати, рекордними

темпами. Однак всі хочуть побачити

оновлений узвіз як елемент міста набага�

то раніше. Ми наразі розібралися з інже�

нерними мережами, зокрема водопро�

відною системою, через зношеність якої

страждали фундаменти деяких будівель.

Однак фасади потрібно реконструювати

також, адже зрозуміло, що без красивих

фасадів вулиця не буде "звучати" так, як

нам би того хотілося", — відзначив Сер�

гій Целовальник.

Проводиться наразі робота і з власни�

ками окремих будівель, адже, за словами

Олександра Попова, місто не може ви�

трачати бюджетні кошти на реконструк�

цію приватних об’єктів, особливо якщо

це стосується заміни вітражів чи дверей.

Обіцяє Олександр Павлович виріши�

ти питання і з вчасним фінансуванням

всіх проведених робіт. Що ж до протес�

тів, які проводять на захист Андріїв�

ського узвозу, то він наголосив, що місь�

ка влада завжди відкрита до діалогу та

готова  розглядати та обговорювати про�

позиції громадян. "Нам потрібно спіль�

ними зусиллями вирішити всі питання,

щоб врешті�решт отримати велике мо�

ральне задоволення від зовсім іншого,

нового, але старого обличчя Андріїв�

ського узвозу", — зауважив Олександр

Попов.

Нагадаємо, що міська влада ініціюва�

ла створення Статуту Андріївського

узвозу, який буде розроблений спільно з

мешканцями, громадськістю, історика�

ми та архітекторами та має на меті захис�

тити мистецьку вулицю від можливих

руйнувань. На сесію Київради 26 квітня

буде винесене відповідне рішення, яке

дозволить змінити Статут територіаль�

ної громади міста Києва, що в свою чер�

гу дасть змогу створити відповідний до�

кумент

Олександр ПОПОВ: 

"Ми маємо дуже серйозні плани
щодо розбудови  столичного 
метрополітену"

СТОР. 4 

Забудовників, які вкладають кошти
у соціальну інфраструктуру,
планують звільнити від сплати
пайової участі 

Столичною владою під отовлено прое т рішення
Київради, я им пропон ється затвердити Порядо
зал чення, розрах н розмірів і ви ористання
оштів пайової часті

СТОР.2 

За самовільне розклеювання
оголошень штрафуватимуть 

ГУ онтролю за бла о строєм попереджає про
штрафи за самовільне роз леювання о олошень
недозволених місцях

СТОР.2

У номері

Новини

Місто передасть комунальні 
приміщення творчим спілкам
України
За дор ченням олови КМДА Оле сандра Попова

Головне правління ом нальної власності під от -
вало прое т рішення Київсь ої місь ої ради про без-
оплатн передач творчим спіл ам У раїни нежит-
лових приміщень ом нальної власності міста. Пи-
тання передачі творчим спіл ам приміщень, в я их
сьо одні працюють митці, роз лян ть на найближчій
сесії деп тати Київради. На адаємо, що олова Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації з стрічався з
представни ами національних та иївсь их творчих
спіло 5 вітня 2012. Під час з стрічі Оле сандр По-
пов заявив, що місь а влада найближчим часом ви-
рішить проблемні питання творчих спіло . Особли-
в ва приділять оплаті ом нальних посл , що
сьо одні найбільше т рб є діячів льт ри, а та ож
питанню приміщень для роботи творчих об’єд-
нань

На НСК "Олімпійський" 
презентували квиток на Євро&2012
Квит и ви онані фіолетово-синіх тонах, на ож-

ном з них б де позначено ім’я та прізвище замов-
ни а, я ий йо о ви пив. За словами дире тора
т рнір Мар іяна Л б івсь о о, відповідальність за
поведін людей, я і проходитим ть з іменним
вит ом, б де нести людина, чиє прізвище в азано
на вит . Адже одній людині в р и видавали по 4
вит и на один матч.
"Масової перевір и паспортів на стадіонах не б -

де. З іншо о бо , перевірятим ть вибір ово, я що
вболівальни поводить себе підозріло або неаде -
ватно", — с азав він.
Пан Л б івсь ий на олосив, що навіть я що пріз-

вище на вит і посвідченні особи не збі ається,
я що нема серйозних пор шень — вболівальни а
проп стять на арен . "Серйозним приводом для пе-
ревір и може стати ви лична поведін а, або ж оли
на вит не б де зчит ватись штрих- од, тобто я -
що людина йде по фальшивом вит ",— пояснив
Л б івсь ий. Квито на матчі Євро-2012 матиме
шість-сім ст пенів захист , а в основі йо о дизай-
н — символі а майб тньо о чемпіонат . Одним з
захисних елементів переп ст и вважається йо о
іменний стат с

Місцева влада 
розпоряджатиметься 
держсубвенцією
Уряд затвердив порядо та мови надання 2012

році с бвенції з державно о бюджет місцевим бю-
джетам на придбання медично о обладнання віт-
чизняно о виробництва. Відповідн постанов
Кабмін прийняв на засіданні 23 вітня. Я повідоми-
ли Департаменті інформації та масових ом ні а-
цій Се ретаріат КМУ, відповідно до рішення ряд
цією с бвенцією б де розпоряджатися безпосеред-
ньо місцева влада. Міністерство охорони здоров’я
при цьом повинно надавати методоло ічн допо-
мо та відповідні ре омендації щодо необхідних
параметрів обладнання. Йдеться про придбання
мамо рафічно о, рент еноло ічно о обладнання та
апаратів льтразв ової діа ности и. Разом з тим
забороняється спрямов вати ошти на придбання
то о медично о обладнання, видат и на я е перед-
бачені державном бюджеті за іншими бюджетни-
ми про рамами

СЕРЕДА

25 квітня
2012 р.

№ 58
(4078)

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Наразі столиці триває реформ вання
ал зі охорони здоров’я, в том числі
два райони міста — Дніпровсь ий та Дар-
ниць ий бер ть часть пілотном про-
е ті за альнонаціонально о значення.
Вчора олова КМДА Оле сандр Попов з -
стрівся з ініціативною р пою представ-
ни ів лі вальних станов, де спільно з
меди ами об оворив питання впрова-
дження реформи та посилення співпраці
між всіма її часни ами заради більш
ефе тивно о рез льтат .

Голова КМДА відзначив, що галузь охорони здо�

ров’я очікують помітні зміни, і вони неможливі без

участі представників медичної спільноти. "Завдання,

яке поставила перед собою міська влада — це досяг�

нути найбільш сучасних перспектив розвитку та ро�

боти галузі. І цей рух повинен бути дуже виваженим,

тому що з особистої практики можу сказати, що по�

милки в галузі охорони здоров’я мають дуже високу

ціну", — зазначив під час зустрічі з медиками Олек�

сандр Попов.

Протягом останніх двох місяців за дорученням голо�

ви міськдержадміністрації в амбулаторних закладах

міста відбувалися обговорення питань, які пов’язані з

участю Києва у пілотному проекті з реформування ме�

дичного забезпечення. У підсумку медична спільнота

виділила низку проблем, з якими вже доводилося зі�

штовхуватися під час роботи. Свої пропозиції та заува�

ження представники лікувальних установ озвучили го�

лові КМДА під час зустрічі. Зокрема медики наголоси�

ли на незабезпеченості галузі кадрами та їхнє поступо�

ве старіння. Адже на сьогодні терапевтами та педіатра�

ми переважно працюють люди, які або досягли пенсій�

ного віку, або ж перебувають на межі. Озвучили медики

і низку інших ризиків, які пов’язані з реформою та сто�

суються не лише власне лікарів, а й подекуди пацієнтів.

Свої зауваження та пропозиції фахівці передали осо�

бисто голові КМДА.

"Ми як медична спільнота вдячні міській владі за ту

велику увагу, яку вона приділяє проблемам медиків, які

виникають в ході проведення реформи. Ми дуже радо

сприймаємо всі процеси, які відбуваються у суспільстві.

Однак ми маємо наголосити на необхідності виважено�

го підходу та ретельної уваги до того, як проводяться ре�

форми і як медики міста переживають ці зміни. Адже

насправді є питання, які вже зараз заважають фахівцям

у їхній роботі. Тож ми хочемо ще раз розглянути ці пи�

тання та виробити шляхи подальшої реалізації рефор�

ми", — відзначила Оксана Бутова, заступник головного

лікаря з медпитань дитячої поліклініки № 2 Шевченків�

ського району.

Олександр Попов таку ініціативу медиків підтримав,

тож при КМДА буде створена робоча група, до якої

увійдуть представники профільних управлінь та делега�

ти від медичних установ. У ході роботи групи будуть від�

працьовані всі проблемні моменти та вироблені спільні

дії щодо подальшого проходження реформи.

Також медики запропонували наприкінці травня про�

вести з’їзд за участю лікарів та представників міської

влади для визначення основного документу — хартії

"столичного стандарту здоров’я", за яким буде реалізо�

вуватись медична реформа у столиці.

Наостанок голова КМДА також відзначив, що першо�

чергово потрібно вирішувати кадрове питання, а це

можливо зробити, лише забезпечивши достойну вина�

городу за виконану роботу. Таким чином, у найближчих

планах столичної влади — підняти рівень матеріального

забезпечення лікарів загальної практики, пов’язавши

його з результатом їх діяльності

За словами олови КМДА Оле сандра Попова, оновлений звіз не потреб ватиме ремонт 30—50 ро ів
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Найближчим часом штат столичної 
влади скоротять на 10%
За альна чисельність чиновни ів КМДА поменшає на 10% вже най-

ближчим часом. Із 2020 осіб, я і нині працюють стр т рних підрозділах
столичної влади, залишиться 1818. Це передбачено прое том рішення
Киівради, я ий б де винесено на роз ляд деп татів на найближчій сесії.
“Я ми і обіцяли, нині переходимо до он ретних ро ів адміністративної
реформи столиці. У рез льтаті та ої рестр т ризації місто е ономити-
ме десят и мільйонів ривень на рі . При цьом робота КМДА б де знач-
но простішою та прозорішою. Ці ро и направлені перед сім на подолан-
ня бюро ратії та ор пції”,— про омент вав прое т рішення олова КМДА
Оле сандр Попов

За самовільне розклеювання оголошень 
штрафуватимуть
ГУ онтролю за бла о строєм попереджає про штрафи за самовільне

роз леювання о олошень недозволених місцях. Зо рема пор шни ів
притя ватим ть до відповідальності з ідно ст. 152 Коде с У раїни. Ін-
спе тори профільно о правління та КП “Київбла о стрій” щоденно вияв-
ляють пор шни ів, я і самовільно роз леюють о олошення та розміщ ють
ре ламні засоби несан ціонованих місцях, та вживають заходи адмініс-
тративно о вплив . Та , за 2011 — 2012 ро и за несан ціоноване розмі-
щення ре ламних засобів та роз леювання о олошень спеціалістами ГУ
онтролю за бла о строєм та КП “Київбла о стрій” с ладено 1317 попе-
редж вальних приписів та 918 прото олів про адмінправопор шення. По-
переджаємо, що разі виявлення фа тів неза онно о розміщення ре -
ламних засобів та самовільно о роз леювання о олошень недозволених
місцях всі пор шни и бла о строю притя ватим ться до відповідально-
сті з ідно ст. 152 Коде с У раїни про адміністративні правопор шення.
Стаття передбачає на ладання штраф на ромадян від 20 до 80 неопо-
дат ованих мінім мів доходів ромадян (від 340 до 1360 рн) та на поса-
дових осіб, с б’є тів підприємниць ої діяльності — від 50 до 100 неопо-
дат ованих мінім мів доходів ромадян (від 850 до 1700 рн)

Цифра дня

758 000 000 
гривень становив торік обсяг витрат на технологічні інновації у
столиці, з яких понад 355 млн грн. витрачено підприємствами на
придбання машин, обладнання та програмного забезпечення для
здійснення інноваційної діяльності 

За інформацією ГУ статистики в м.Києві 
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У Києві створять 
"Європейське містечко"
Під час Євро�2012 воно стане презентаційним майданчиком між
українцями та європейцями
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Під час Євро-2012 до Ки-
єва приїд ть вболівальни и
з різних держав, і щоб
ознайомити їх з раїн-
сь им життям та сприяти
сталом розвит У раїни
в рам ах співпраці з Євро-
пейсь им Союзом, за ініці-
ативи Німець о о товари-
ства міжнародно о співро-
бітництва та а тивної під-
трим и КМДА столиці
створять “Європейсь е
містеч о”. Під девізом
“Наш онтинент. Наше
майб тнє” містеч о
облашт ють на площі біля
ар и Др жби Народів і ді-
ятиме воно місяць (з 2
червня до 1 липня).

Як зазначає посол Німеччини в

Україні Ганс�Юрген Гаймзьот, під час

футбольного чемпіонату в місті буде

багато як європейської молоді, так і

української, і потрібно зробити так,

щоб вони спілкувалися між собою,

ділилися інформацією про свою

культуру та звичаї. Європейське міс�

течко — хороша нагода для цього. За�

уважимо, схожа ініціатива була

успішно випробувана під час Світо�

вого чемпіонату з футболу в Півден�

ній Африці.

У містечку будуть представлені

українські музичні гурти, художники,

покази мод та фестиваль європей�

ського кіно, де покажуть визначні

твори українських митців та їх євро�

пейських колег. А також багато інших

напрямів, які допоможуть європей�

цям детально ознайомитися з життям

в Україні. До того ж країни�члени Єв�

ропейського Союзу також матимуть

тут свої павільйони й українці теж

зможуть ознайомитися з їх культурою.

“У цьому містечку співатиме леген�

да українського року — Олег Скрипка.

Німецький репер ChefKet виступить з

українськими хіп�хоперами, україн�

ські та польські біг�бенди зіграють ра�

зом з іншими молодими європейськи�

ми музикантами,— розповідає “Хре�

щатику” Матіас Брандт, керівник про�

екту “Консультування та створення

управлінських потужностей для Євро�

2012”.— Крім того, у одному із павіль�

йонів містечка “Кулінарна Україна”

буде представлено традиційні україн�

ські страви та напої”.

Загалом на території містечка ді�

ятиме 11 тематичних павільйонів, де у

визначені дні проходитимуть обгово�

рення таких важливих тем, як збере�

ження планети, навчання в Європі,

демократія та права людини, сталий

економічний розвиток та енергетика,

спорт та інше. “Європейське містеч�

ко” буде завершенням офіційної фан�

зони приймаючого міста, яка проля�

гає від НСК “Олімпійський” до Май�

дану Незалежності та берегів Дніпра.

Голова КМДА Олександр Попов

наголошує, що цей проект дуже ці�

кавий для міста. “Ми зобов’язані

використати шанс, який дає нам

Євро�2012, щоб Європа більше діз�

налася про Київ, про Україну, точно

так, як і ми, українці, більше дізна�

лися про країни Європейського Со�

юзу, — зазначає Олександр Павло�

вич. — Приємно, що ми знайшли

місце для розташування містечка в

центральній частині столиці. Це по�

руч з фан�зоною, тому кожен турист

та й уболівальники зможуть скорис�

татися усім комплексом підготовле�

них заходів”

Міська влада вирішуватиме
проблеми гуртожитків
Мешканці комунальних об’єктів зможуть приватизувати кімнати
вже в цьому році

У вересні минулого року Верховна

Рада ухвалила низку законів щодо

спрощення процедури приватизації

кімнат у гуртожитках. Як зауважив

начальник ГУ житлового господар�

ства Володимир Стороженко, у сто�

лиці під дію цих законодавчих актів

підпадають 209 будівель, з яких 36

перебувають у комунальній власно�

сті, 82 — у державній і 91 — у статут�

ному фонді підприємств. Найпрості�

ше реалізувати свої конституційні

права мешканцям кімнат у гуртожит�

ках комунальної власності, бо міська

влада всіляко сприяє цьому процесу.

Яким саме чином буде тривати при�

ватизація, обговорювали члени по�

стійної комісії Київради з питань

житлово�комунального господарства

та паливно�енергетичного комплек�

су.

“Київрада прийняла рішення про

надання згоди на приватизацію кім�

нат мешканцям чотирьох гуртожит�

ків. На сьогодні ми підготували про�

ект рішення про приватизацію кім�

нат ще у 32 гуртожитках комунальної

форми власності,— розповів Воло�

димир Стороженко,— наразі цей до�

кумент уже узгоджений з усіма служ�

бами міста і РДА. Планується, що

люди зможуть скористатися своїм

правом на приватизацію майна уже

впродовж цього року”.

На думку члена постійної комісії

Київради з питань ЖКГ та паливно�

енергетичного комплексу Олексан�

дра Клюса, до проекту рішення не�

обхідно включити графік проведення

приватизації у районах, крім того, це

питання має перебувати на постійно�

му контролі комісії. Крім того, він

звернув увагу на проблему привати�

зації кімнат у гуртожитках, які є у

статутному фонді підприємств.

“Можливо, Київрада має звернутися

до уряду чи до Верховної Ради із про�

ханням сприяти процесу приватиза�

ції, щоб люди могли отримати житло

у власність”,— запропонував Олек�

сандр Клюс.

Депутати підтримали проект рі�

шення, запропонований Головним

управлінням житлового господар�

ства, із певними доповненнями. Зок�

рема, голова постійної комісії Київ�

ради з питань ЖКГ та паливно�енер�

гетичного комплексу Юрій Бондар

запропонував доручити згаданому

управлінню інформувати мешканців

гуртожитків стосовно порядку та пе�

реліку документів, які необхідно під�

готувати для приватизації кімнат.

Також депутати розглянули звер�

нення Громадської ради при ГУ МВС

щодо сприяння приватизації кімнат

у гуртожитках ВАТ “Київського мо�

тоциклетного заводу”, КП “Київпас�

транс”, ПАТ “Оболонь”, гуртожитку

ПАТ “Київміськбуд” і гуртожитку,

статус якого було змінено на житло�

вий будинок ПАТ “Київміськбуд”.

“Ми звернулися до комісії, яка може

бути координатором між різними

міськими управліннями, та РДА, бо

саме на прикладі цих гуртожитків

можна відпрацювати механізм, яким

чином провести приватизацію понад

120 гуртожитків, які перебувають у

державній чи статутній формі влас�

ності, тобто це пілотні проекти, які

допоможуть іншим гуртожиткам

пройти цей шлях”, — наголосив го�

лова Громадської ради при ГУ МВС

Олег Галенко.

Володимир Стороженко зауважив,

що на сьогодні Київ є першопрохід�

цем у питаннях приватизації кому�

нальних гуртожитків. Водночас меш�

канцям “відомчого” житла значно

важче реалізувати своє конституцій�

не право через ті чи інші причини, бо

власники підприємств не хочуть

втрачати “майно”. Водночас, аби по�

легшити цей процес, депутати Київ�

ради запропонували ГУ житлового

господарства розглянути питання

про передачу в комунальну власність

з подальшою приватизацією 5 згада�

них гуртожитків

Перед податковою усі рівні
Голови столичних РДА заповнили декларації про доходи

Так, голова Солом’янської РДА Іван Сидоров від�

повідно до заповненої ним декларації про доходи

отримав у минулому році загальну суму сукупного

доходу у розмірі 345 550 грн. Окрім того, у володін�

ні сім’ї Івана Петровича є два авто: Volkswagen Golf

(2003 р.) та Lexus RX (2007 р.), а також квартира

площею 146,1 кв. м.

Голова Святошинської РДА Сергій Рюмшин за�

декларував загальну суму сукупного доходу у розмі�

рі 349 369 грн, сім’я Сергія Миколайовича володіє

авто Volvo�740 (1986 р.). Крім того, він володіє квар�

тирою у 115 квадратних метрів.

Голова Подільської РДА Петро Матвієнко у мину�

лому році отримав загальну суму сукупного доходу у

розмірі 377 330 грн, і його рідні володіють автівкою

Honda Accord (2008 р.) та квартирою у 118 кв. м.

Сергій Сущенко — голова Печерської РДА – от�

римав загальну суму сукупного доходу у розмірі

182 733 грн. У володінні родини Сергія Миколайо�

вича є авто Toyota RAV 4 (2008 р.) та він володіє

квартирою у 49,73 кв. м.

Голова Оболонської РДА Василь Антонов отри�

мав за минулий рік загальну суму сукупного доходу

у розмірі 226 167 грн. У володінні родини Василя

Івановича авто Mazda 6 (2005 р.), а також квартира у

143,83 кв. м.

У Віктора Жеребнюка — голови Деснянської

РДА загальна сума сукупних доходів склала 148 472

грн. у власності сім’ї Віктора Миколайовича авто

Audi Q7 (2008 р.). У розділі про нерухоме майно го�

лова вказав, що має “інше нерухоме майно” у роз�

мірі 452,3 кв. м.

Голова Голосіївської РДА Олександр Незнал от�

римав за минулий рік загальну суму сукупного до�

ходу у розмірі 286 265 грн. Олександр Григорович

зазначив у декларації, що має квартиру у 87 кв. м, а

ось у графі “відомості про транспортні засоби” він

поставив прочерк, тобто автівок у нього немає

Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Влада сприятиме меш анцям ртожит ів щодо прива-
тизації імнат. Насамперед цим правом змож ть с о-
ристатися ті, хто меш ає б дівлях ом нальної форми
власності, водночас в КМДА обіцяють розробити ал о-
ритм допомо и приватизації імнат державних рто-
жит ах, а та ож тих, я і переб вають стат тном фон-
ді а ціонерних товариств.

Іван МАРЕК
“Хрещатик”

Місь а влада де лар є свої доходи
за мин лий рі . Нещодавно “Хреща-
ти ” оп блі вав де ларації про
майно, доходи, витрати і
забов’язання фінансово о хара тер
за 2011 рі ерівництва КМДА та
Київради, на черзі олови столичних
райдержадміністрацій.

В рам ах співпраці з Європейсь им Союзом столиці створять "Європейсь е містеч о"
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Забудовників, які вкладають кошти у соціальну 
інфраструктуру, планують звільнити від сплати
пайової участі
Столичною владою під отовлено прое т рішення Київради, я им про-

пон ється затвердити Порядо зал чення, розрах н розмірів і ви о-
ристання оштів пайової часті. На сьо одні даний Порядо діє я дода-
то до бюджет міста Києва. Про це повідомив заст пни олови КМДА
Р слан Крамарен о. За йо о словами, та а пропозиція винесена на се-
сію Київради.
“Ці зміни дозволять нам одночасно з прийняттям Київрадою рішення

про врах вання та их витрат приймати рішення про омпенсацію замов-
ни різниці між здійсненими витратами та розміром пайової часті. Крім
то о, є певні преференції щодо важливих для міста прое тів. Та , заб -
довни и, що зводять об’є ти соціальної інфрастр т ри (ш оли, дитячі са-
доч и) або об’є ти в рам ах під отов и до Євро-2012, звільняються від
сплати пайової часті”,— зазначив Р слан Крамарен о.
Він на олосив, що прийняття цьо о рішення з мовлено необхідністю

приведення Поряд повн відповідність до чинно о за онодавства. При
цьом враховані пропозиції деп татсь о о орп с та внесені незначні
зміни задля спрощення процед ри.
Зо рема с орочено та встановлено чіт ий перелі до ментів, необ-

хідних для ладення до оворів пайової часті. Крім то о, встановлені
чіт і терміни опрацювання стр т рним підрозділом звернень замовни-
ів щодо вирішення питань пайової часті (визначення розмір внес-
— 10 робочих днів, ладення до овор — 15 робочих днів). Та ож

новим варіантом Поряд передбачено механізм зменшення пайової
часті на с ми витрат замовни ів при ви онанні технічних мов місь их
сл жб

Музей історичного культурного надбання 
“Платар” отримає власне приміщення
За дор ченням олови КМДА Оле сандра Попова Головне правління
ом нальної власності під от вало та подало на роз ляд деп татам про-
е т рішення Київради про передач нежитлово о б дин № 2-А на в л.
Старонаводниць ій з метою розміщення ньом М зею історично о ль-
т рно о надбання “Платар”. Прийняття та реалізація дано о прое т до-
зволить створити м зей, я ом б де розміщено е спозиції льт рних
цінностей У раїни та світ , а та ож проводити на ов та просвітниць ді-
яльність із фондів ТОВ “М зей історично о льт рно о надбання “Пла-
тар”.
Я що деп татсь ий орп с Київради підтримає прое т рішення, то

орендар розпочне реставрацію об’є та за власні ошти для подальшо-
о облашт вання приміщень для розміщення м зею. За попередньою
оцін ою, с ма інвестицій для забезпечення проведення реставрації
с ладе близь о 100 млн рн. Коле ція наліч є близь о 10 тисяч ні аль-
них пам’ято , я і розповідають про либинн і ва ом історію нашої
раїни протя ом 8 тисяч ро ів. Особливе місце в е спозиції посідають
пам’ят и трипільсь ої льт ри. Та ож представлено значн іль ість
рід існих досі невідомих висо ох дожніх виробів рець их майстрів,
ні альних при рас імерійців, с іфів, сарматів та інших племен і наро-
дів, я і населяли територію с часної У раїни

На киян щодня чекає світломузичне шоу
Щовечора о 20.30 фонтан “Хрещати ” рад є иян та остей міста ней-

мовірним різно ольоровим світлом і натхненним с проводом ласичної
м зи и. На адаємо, що від риття сезон фонтанів столиці ознамен вав
12 вітня зап с світлом зично о водо раю на в л. Хрещати , 25. Крім то-
о, продовж вітня-травня столиці запрацюють ще 7 фонтанів. З ідно
затверджено о рафі , 30 вітня ияни та ості столиці змож ть помил -
ватися оновленим фонтаном на в л. Хрещати , 15, я ий знаходиться біля
Пасаж . Упродовж травневих свят столиці запрацюють фонтанні ом-
пле си на Майдані Незалежності (1 травня) та 3 фонтани б д ть введені
в е спл атацію до Дня Перемо и: фонтан пар “Перемо и” (6 травня),
ас адний фонтан на в л. Червоноармійсь ій, 119 та фонтан с вері на
площі Івана Фран а (обидва 9 травня). Ще два фонтани запрацюють на-
передодні Дня Києва. Та , 22 травня б де введено в е спл атацію фон-
тан пар “Позня и” (перетин просп. Гри орен а та в л. Дра оманова)
та 26 травня — фонтан “Самсон”, що на Контра товій площі



Рішення Київради

Ділові новини

Орендна плата за землю
склала 7,6 млрд грн
У першом варталі цьо о ро

в У раїні нараховано орендн
плат за землю на с м понад 7,6
млрд рн, середній розмір її ста-
новить 443 рн за 1 а. За оренд
земельних діляно і земельних
паїв орендарі вже виплатили 26,4
млн рн або 0,3%, передає прес-
сл жба Держзема ентства. Влас-
ни и паїв лали 4,6 млн до ово-
рів оренди. З них: на 1-3 ро и —
251,4 тис. до оворів оренди —
5,5% від їх за альної іль ості; на
4-5 ро ів — 1,9 млн або 42,2% від
за альної іль ості. На 6-10 ро ів
ладено 1,8 млн до оворів орен-

ди — 39,1% і понад 10 ро ів —
608,3 тис. до оворів або 13,2%
від їх за альної іль ості. На сьо-
одні зареєстровано близь о 4,4

млн до оворів оренди. Площа пе-
реданих в оренд земельних ді-
ляно та земельних паїв стано-
вить 17,3 млн а

З’явиться веб�портал 
з надання адмінпослуг

Уряд має намір створити єдиний
державний веб-портал адміністра-
тивних посл протя ом 2012 ро .
Про це с азано в розпорядженні
№ 220 від 5 вітня, я им ряд за-
твердив план дій із впровадження
в У раїні ініціативи “Партнерство
“Від ритий ряд”. Зазначений за-
хід по ли аний сприяти підвищен-
ню я ості надання адмінпосл .
Крім то о, на 2012 рі заплановано
здійснення заходів із за онодавчо-
о вре лювання питання надання
адмінпосл , створення норматив-

но-правової бази для одержання
інформації про посл и, я і нада-
ють держор ани, ор ани місцево о
самовряд вання за допомо ою за-
собів теле ом ні ацій. До 2014 ро-

заплановано впровадження ме-
ханізм надання адмінпосл в
еле тронній формі

Кількість абонентів 
мобільних операторів 
збільшилася на 0,7%
У січні-березні 2012 ро іль-
ість абонентів мобільних опера-
торів збільшилася порівняно з IV
варталом 2011 ро на 0,7% або
на 0,368 млн — до 55,935 млн, по-
відомляє Державна сл жба ста-
тисти и. У том числі іль ість
абонентів серед населення стано-
вила 53,135 млн осіб, що на 0,5%

більше порівняно з IV варталом
2011 ро . За даними Держстат ,
на Київ припадає 8,107 млн або-
нентів мобільних операторів або
14,49% від за альної іль ості
абонентів; на Донець область —
5,451 млн або 9,75%; на Хар ів-
сь — 3,671 млн або 6,56%; на
Дніпропетровсь — 3,338 млн
або 5,97%; на Одесь — 2,809
млн або 5,02 %, повідомляють
У раїнсь і новини

Експорт зерна зріс удвічі 
за рік

У раїна з почат поточно о
мар етин ово о ро (липень
2011 — червень 2012 ро )
е спорт вала 17,3 млн тонн зер-
нових льт р, що на 88,7% біль-
ше порівнянні з по азни ом на

анало ічн дат мин ло о ро .
За даними Міна ропрод , станом
на 23 вітня е спорт р дзи
зріс в 3,1 раз — до 10,6 млн
тонн, пшениці — на 35%, до 4,28
млн тонн (з них 2,43 млн тонн
продовольчої, 1,85 млн тонн —
ф ражної). Водночас е спорт яч-
меню с оротився на 7,8% — до
2,25 млн тонн. За даними мініс-
терства, У раїна з почат вітня
е спорт вала 1,75 млн тонн зер-
на, том числі 0,49 млн тонн
пшениці, 0,12 млн тонн ячменю і
1,13 млн тонн р дзи

В АМКУ бачать монополію
на ринку ліків

Антимонопольний омітет від-
значає озна и індивід альної та
оле тивної монополії на ре іо-

нальних рин ах роздрібної тор івлі
лі арсь ими засобами. Про це по-
відомляє прес-сл жб АМКУ. З ід-
но із повідомленням, АМКУ дослі-
дж вав 138 ре іональних рин ів
роздрібної тор івлі лі арсь ими за-
собами. “До основних фа торів,
що вплин ли на стан он ренції і
на ціно творення на цих рин ах в
2010 — 2011 ро ах належать: об-
меження на пропозицію на опто-
вом рин з бо за ордонних
постачальни ів; прояви недобро-
совісної он ренції ви ляді по-
ширення оманливої інформації;
с б’є тивна поведін а о ремих ор-
анів місцево о самовряд вання,
медичних станов та часни ів
рин ів тощо”,— йдеться повідом-
ленні. Виснов и дослідження
АМКУ направив на роз ляд Адмі-
ністрації Президента і ряд

Рішення Київради від 15.03.2012 № 291/7628 “Про надання дозволу на роз�
роблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки державному
підприємству “Льодові арени” на вул. Радунській у Деснянському районі міста
Києва для будівництва спортивної споруди зі штучним льодовим покриттям”.

Київрада розглянула клопотання державного підприємства “Льодові аре�

ни” щодо відведення земельної ділянки і вирішила його задовольнити. До�

кументом надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою, на підставі

якого депутати прийматимуть рішення про передачу згаданої землі у по�

стійне користування ДП “Льодові арени”. Мова йде про 1,48 гектара на вул.

Радунській у Деснянському районі, тут підприємство має намір збудувати

спортивну споруду зі штучним льодовим покриттям. Згідно з рішенням,

ДП “Льодові арени” має звернутися до ГУ земельних ресурсів для отриман�

ня вихідних даних на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки. Контроль за виконанням цього рішення покладено на

постійну комісію Київради з питань земельних відносин, містобудування та

архітектури

Розпорядження КМДА від 10.04.2012 № 583 “Про реставрацію Київського
міського будинку учителя на вул. Володимирській, 57 у Шевченківському
районі”.

У Києві розпочнеться реставрація міського будинку учителя. Відповідне

розпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов. Згідно з доку�

ментом, замовником будівельних робіт визначено КП “Дирекція реставра�

ційно�відновлювальних робіт”. Відповідно йому доручено отримати вихід�

ні дані на проектування об’єкта, визначити генеральну проектну та гене�

ральну підрядну організації для виконання робіт, забезпечити розробку та

затвердження проектно�кошторисної документації, одержати дозволи Мі�

ністерства культури України, ГУ охорони культурної спадщини тощо.

У розпорядженні також зазначено, що при укладанні договору підряду на

реставрацію об’єкта обов’язково потрібно передбачити умови щодо надан�

ня підрядником гарантій якості виконаних робіт. Фінансування реставрації

буде здійснюватися відповідно до показників, передбачених Програмою

соціально�економічного розвитку Києва на 2012 рік. Також буде запропо�

новано внести інвестиційні пропозиції щодо цього об’єкта до проектів про�

грам соціально�економічного розвитку міста на 2013 та наступні роки.

Контроль за виконанням цього розпорядження покладено на заступника

голови КМДА Кучука М. І.

Розпорядження КМДА

Тенденції
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Паркування 
без паркомата — 
платити чи ні?
Почала діяти постанова уряду, що визначає нові правила 
користування автостоянками

Паркомати проходять 
сертифікацію

Наразі у Києві встановлено лише

55 паркоматів на 33 паркувальних

майданчиках, в інших містах Укра�

їни ситуація не краща. Експерти ка�

жуть, що постанова Кабміну № 1342

була передчасною в частині вико�

нання її пункту 14 правил паркуван�

ня, а саме:”встановлення на відве�

дених місцях для паркування парку�

вальних автоматів для розрахунку за

послуги з паркування”.

Нагадаємо, відповідна постанова

уряду № 1342 від 3.12.2009 вступила

в силу у 2010 році. Тому, за висновка�

ми Мінрегіону, була достатня кіль�

кість часу для оснащення паркуваль�

ними автоматами всіх стоянок. Біль�

ше того, початок дії документа було

пролонговано з 1 січня до 1 квітня.

Однак навіть за цей час паркувальні

майданчики не було оснащені спеці�

альними автоматами. Начальник

служби паркування “Київпастранс�

сервісу” Ярослав Погрібняк пояс�

нив, чому цього не сталося.

“На сьогоднішній день в базі дер�

жавного реєстру розрахункових опе�

рацій податкової не зареєстрований

жодний паркувальний апарат, який

повинен бути встановлений. І зараз

працює відповідна комісія, де дані

паркомати проходять стадію пого�

дження і сертифікуються. Питання

придбання автоматів погіршилося,

бо на сьогоднішній день залучити

кошти інвестора на даний проект

дуже важко”,— коментує Ярослав

Погрібняк.

Експерти зазначають, що є три ва�

ріанти щодо встановлення паркома�

тів. Перший шлях — це залучення

інвестицій, тут міська влада вже по�

чала роботу: проведено інвестицій�

ний конкурс у сфері паркування.

Другий шлях — це кредит, коли ко�

мунальне підприємство самостійно

закуповує і встановлює паркомати.

Третій шлях — надання бюджетних

коштів на встановлення згаданих

автоматів.

Зазначимо, у Києві потрібно вста�

новити ще майже 300 паркоматів.

Вартість одного такого пристрою

складає від 40 до 130 тисяч гривень.

Підключення коштує близько 10�15

тис. грн.

Відсутність паркомата 
не звільняє від сплати 
за паркування

Багато автомобілістів інтерпрету�

вали нову постанову Кабміну на свій

розсуд і вирішили не платити за сто�

янку, якщо на ній немає паркомата.

Однак у “Київпастранссервісі” заяв�

ляють — законодавство України та�

кого не передбачає. За словами Яро�

слава Погрібняка, у правилах парку�

вання за постановою № 1342, зокре�

ма у пункті 26, чітко зазначено — во�

дій зобов’язаний поставити транс�

портний засіб на паркувальний май�

данчик і сплатити за послуги з пар�

кування. У пункті 29, який був змі�

нений додатковою постановою № 89

уряду, прописано, що автовласник

повинен сплатити у безготівковій

формі, передбачаючи талон чи роз�

рахунки через паркомат.

У столиці, врешті так як і в інших

європейських містах, діють талони

на паркування для першої, другої та

третьої зон Києва з відповідними та�

рифами — 10, 7 та 5 гривень. Також

є абонементні талони — місячні та

квартальні, які можна використову�

вати в першій, другій, третій зоні

паркування. Будь�який автовласник

має змогу купити такі талони або та�

лони на годину, місяць чи квартал.

Їх можна придбати в мережі АЗС,

КП “Київпастранссервіс”, роздріб�

но�торговельній мережі, а також у

контролерів, які працюють на пар�

кувальних майданчиках.

“Суть в тому, що будь�який кон�

тролер, який продає талони на час

паркування транспортного засобу, є

реалізатором. Зрозуміло, він допо�

магає заїхати і виїхати з паркуваль�

ного місця, не створюючи аварійної

ситуації. У нас всі контролери пра�

цюють за відрядною формою оплати

праці, тобто за реалізацію кожного

талону отримують 1,22 грн. Придба�

ним талоном можна розрахуватися

на будь�якому паркувальному май�

данчику, сплачуючи послугу за утри�

мання. А те, що працівники кому�

нального підприємства, продаючи

ці талони, підтверджують розраху�

нок фіксальним чеком з касового

апарата, не є порушенням законо�

давства України”,— зазначає Яро�

слав Погрібняк.

Разом з тим автовласники дозво�

ляють собі не платити за стоянку

свого транспорту або паркуватися в

заборонених місцях. Міська влада

шукає важелі впливу на водіїв, чиї

автівки заважають іншим жителям

міста.

Голова КМДА Олександр Попов

зазначає, що місто рухається в на�

прямку стратегічного вирішення да�

ної проблематики. “Ми значно

збільшили присутність сучасного

громадського транспорту на вули�

цях нашого міста. Це трамваї, тро�

лейбуси, і це дає нам тепер моральне

право ставити питання про те, щоб

ми прибрали приватні автомобілі з

тих смуг, де вони заважають громад�

ському транспорту, і з наших троту�

арів. Але нам потрібна в цьому допо�

мога. Перш за все, потрібно відно�

вити право використовувати еваку�

атори, тому що сьогодні це заборо�

нено законом. І по�друге, нам, без�

умовно, потрібна додаткова адмініс�

тративна відповідальність для тих,

хто порушує правила дорожнього

руху і паркується в невстановлених

місцях, через підняття штрафів”,—

вважає Олександр Попов.

За стоянку можна сплатити
через сотовий телефон

Ще один вид розрахунку дає мож�

ливість автовласникам розраховува�

тися за послуги з паркування через

мобільний телефон стандарту GSM.

В Європі він користується шаленим

попитом, а у нас ще тільки почина�

ють впроваджувати. За словами ке�

рівника проекту “Autovisio” Віталія

Чеховського, це, скоріше за все,

психологічна, а не технічна причина.

“Ми маємо всі технічні засоби для

того, аби сплачувати послуги, в тому

числі й паркування з допомогою те�

лефону, смартфону тощо. Але є

проблема з психологією споживача,

який не звик до цього. Додам, що

паркомати, які зараз встановлюють�

ся у Києві, варто було б обладнати й

засобами, які дозволяли б сплачува�

ти за послугу банківською карткою.

Я вважаю, що паркування має бути

узаконено як у всіх цивілізованих

країнах, а не діяти за якимись напів�

легальними схемами, гроші за цю

послугу повинні потрапляти прямо

в бюджет, а не ще кудись”,— зазна�

чив “Хрещатику” Віталій Чехов�

ський.

Нагадаємо, що у столиці діють та�

кож абонементні талони на парку�

вання на місяць та квартал, якими

можна розраховуватися за парку�

вання у всіх територіальних зонах

міста Києва. На сьогоднішній день

квартальний абонементний талон

коштує 1465 гривень

Учасники фестивалю “CANactions”
розроблять ідеї для розвитку 
історичної площі Києва

Архітектурні 
сценарії для 
Контрактової площі

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Молоді митці пропон ють поверн ти Контра товій площі
втрачений простір. Вивільнити йо о архіте тори хоч ть за
рах но ма азинів, вели их ресторанів та стихійних авто-
стояно . Ці та інші ідеї прозв чали в рам ах Міжнародно-
о молодіжно о архіте т рно о фестивалю “CANactions
sprint 2012”, я ий триває Києві з 22 по 28 вітня.

Працювати над сценаріями розвитку Контрактової площі будуть не лише

архітектори, кажуть організатори фестивалю. До цього процесу долучаться

соціологи, економісти, географи, громадські активісти, екологи, інженери.

“Таким чином ми створимо міні�модель міської спільноти, яка оцінить роз�

виток Контрактової площі з різних ракурсів, а не лише з архітектурного”,—

коментує “Хрещатику” представник фонду ім. Г. Бьолля в Україні, партнер

фестивалю Андрій Макаренко.

Він також додає, що Контрактовій площі насамперед бракує мобільності,

а не суто архітектурних рішень. “Наша мета — це розробка взаємодії спіль�

ноти, яка буде “відчувати” площу з точки зору користувачів простору.

Проблема в тому, що зараз відсутній зв’язок між певним простором і, влас�

не, людиною. Я вважаю, що є велика проблема з мобільністю на цій площі,

мова йде не тільки про проблеми пересування, а й про доступність до об’єк�

тів, які там є. Дивують ці хитромудрі сплетіння підземних переходів, мені,

наприклад, майже ніколи не вдається вийти нагору саме там, де я заплану�

вав...”,— пояснює Андрій Макаренко.

Куратор фестивалю “CANactions”, архітектор Віктор Зотов звертає увагу на

головну проблему майже всіх українських та київських площ — це їхню за�

громадженість різними, часто непотрібними об’єктами. “Площі перенасиче�

ні комерційними об’єктами. Це магазини, ресторани, інші заклади. Так не

повинно бути, і цілком можливо, що встановлені правила розвитку таких

місць змінять ситуацію. Цивілізовані площі в Європі виглядають приблизно

так: порожнє місце, яке наповнюється час від часу подіями, столики під па�

расолями, що знаходяться під стінами будинків і нікому не заважають. Голов�

не — немає реклами, заборонена гучна музика, прибрано сміття і максималь�

но обмежені всі комерційні прояви”,— зазначає “Хрещатику” Віктор Зотов.

Зарубіжні архітектори, зокрема Габріель Паскаріу, який прибув на фести�

валь з Румунії, переконаний, що столиця України має всі можливості для

розвитку вдалих містобудівних проектів. “У мене була можливість ознайо�

митися з чудової архітектурою Києва. Тут фантастичні будівлі, фантастичні

ландшафти. Я хотів би, щоб в результаті нашого спілкування всі зрозумі�

ли — успіх міста залежить від злагодженої взаємодії головних гравців: гро�

мадськості, архітекторів, влади міста. Кожен має розуміти свою відпові�

дальність перед цим прекрасним містом”,— вважає Габріель Паскаріу.

Результати проектного семінару “Контрактова площа: сценарії розвит�

ку”, що відбудеться в рамках фестивалю, будуть оприлюднені 28 квітня у

столичному Будинку архітектора

У Києві потрібно
встановити ще майже 

300 паркоматів. Вартість
одного такого пристрою

складає від 40 
до 130 тисяч гривень.
Підключення коштує

близько 10*15 тис. грн 

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

З 1- о вітня набрала чинності постанова Кабмін , що
ре лює діяльність сфері пар вання. З ідно з до -
ментом, сплач вати за стоян авто тепер потрібно че-
рез спеціальні пар омати, їх Києві наразі встановлено
лише трохи більше півсотні. “Хрещати ” дізнавався, я
столичні пар вальни и працюють нових мовах та
що потрібно зробити, аби всі автовласни и с млінно
сплач вали за посл и автостояно .
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 25 квітня 2012 року

У про рамі “Столиця” на
теле аналі “Київ” олова
КМДА Оле сандр Попов
відповів на запитання и-
ян. Очільни міста розпо-
вів про необхідність прий-
няття стат т Андріївсь о-
м звоз , новий транс-
порт і о ремі см и для
ньо о та реформ вання
медичної ал зі. Останнє
питання Оле сандр Павло-
вич об оворював з остем
про рами, а адемі ом
Петром Фоміним, оорди-
натором робочої р пи
“Здоровий Київ” Грома-
дянсь о о фор м Києва.

Статут зробить 
Андріївський узвіз 
недоторканним

— Андріївський узвіз позаминуло�
го тижня опинився у центрі сканда�
лу. В улюбленому місці киян забу�
довник несподівано знищив три бу�
динки. Яка ситуація з цим питанням
склалася на сьогодні? Що міська
влада і ви особисто плануєте робити
надалі, щоб таких несподіванок
більше не траплялося?

— Наступні кроки, які ми роби�

мо разом з громадою, є принципо�

вими для міста. Дуже багато поми�

лок в містобудівних рішеннях було

зроблено раніше. Нам потрібно

залучити громаду до прийняття

важливих рішень, які без її волі і

участі не можуть бути прийняті.

Існує можливість організувати но�

ву форму самоврядування, яка на

даний час буде тільки в Києві і

тільки на Андріївському узвозі. До

статуту міста, я маю надію, 26 квіт�

ня депутатами Київради будуть

внесені поправки і ми дамо мож�

ливість громадам вулиць, які ма�

ють статус пам’яток місцевого

значення, брати на себе відповідні

функції, які будуть виконуватися

згідно з прийнятим статутом такої

вулиці.

Зазначу, що такої практики ще

ніколи не було. Ми передаємо і фі�

нансуємо певні повноваження, а

люди, які проживають і працюють

на Андріївському, братимуть ак�

тивну участь в організації життя

узвозу. Цей проект є дуже цікавим і

може дати нам практику розпов�

сюдження такої схеми на інші схо�

жі території, які в Києві наявні у

великій кількості. Крім того, я мо�

жу вже сьогодні гарантовано сказа�

ти, що до Дня міста ми отримаємо

оновлений Андріївський узвіз в то�

му вигляді, в якому він повинен

бути. Всі фасади, які там є, потріб�

но відновити у тому вигляді, в яко�

му вони були колись. Я впевнений,

що киянам реконструкція сподо�

бається, адже йдеться про повний

капітальний ремонт будинків, ос�

вітлення, благоустрій.

— Якщо у Андріївського узвозу
буде свій статут, то без або напере�
кір волі громади депутати Київради
не зможуть ухвалювати ті чи інші рі�
шення щодо вулиці?

— Не тільки депутати, йдеться і

про повноваження певних держав�

них установ, які приймають рішен�

ня про початок будівництва, за�

твердження архітектурного проек�

ту. Люди зможуть брати участь у

обговоренні і прийнятті рішень

щодо подальшого розвитку цієї те�

риторії. Дуже важливе питання,

винесене зараз нами на розгляд

уряду, — повернення місту повно�

важень щодо контролю за почат�

ком та завершенням будівництва.

Раніше місто вирішувало, не лише

за яких умов можна розпочати те

чи інше будівництво, а обов’язко�

во брало участь в здачі об’єкта в

експлуатацію. Зараз, згідно з на�

шими повноваженнями, ми маємо

право запропонувати певні обме�

ження, наприклад, по висотності

будинків, але не знаємо, чи вико�

нані вони, після введення об’єкта в

експлуатацію. Тому ми обов’язко�

во повернемо собі ці повноважен�

ня.

Міст на Троєщину 
та “Львівська брама”

— Громадський транспорт столиці
знову отримав поповнення. На лінії
вийшли ще 60 нових автобусів та
тролейбусів. Скільки одиниць гро�
мадського транспорту ще плануєть�
ся запустити на вулиці найближчим

часом? І як скоро для громадського
транспорту можуть з’явитися окремі
смуги?

— Перші такі смуги ми хочемо

організувати вже у травні, до Дня

міста. Це дуже важливо для того,

щоб саме громадський транспорт

став найбільш популярним у киян.

Адже він — більш комфортний,

безпечний і доступний за ціною.

Чим більше людей будуть ним ко�

ристуватися, тим більше у нас

шансів стримати зростання цін на

нього: за рахунок збільшення до�

хідності нам потрібно платити

менше дотацій, і таким чином ки�

яни можуть допомогти владі і нав�

паки.

В травні будуть запущені кілька

пілотних варіантів проекту окре�

мої смуги для громадського транс�

порту, надалі ж він буде поширю�

ватись по всьому місту. Нам по�

трібно відпрацювати всі моменти,

особливо в частині того, що ця

смуга — винятково для громад�

ського транспорту і ні для кого ін�

шого, навести в цьому порядок.

Для цього потрібно, щоб водії

звикли і щоб ДАІ працювала ефек�

тивно. Раніше ми не могли цього

робити через відсутність сучасного

транспорту, якого ще маємо отри�

мати 300 одиниць. А щодо онов�

лення рухомого складу — програ�

ма буде виконана до середини ро�

ку.

— Між станціями метро “Вистав�
ковий Центр” та “Іподром” вже го�
тові обидва тунелі. Забудова цієї лі�
нії загалом триває дуже інтенсивно.
Які подальші плани після її завер�
шення?

— Ми маємо дуже серйозні пла�

ни щодо розбудови столичного

метрополітену. Минулий тиждень

був дуже важливий для прийняття

одного із ключових рішень, яких

дуже чекають мешканці, зокрема

Троєщини. За нашою пропози�

цією, на рівні керівництва уряду

була проведена нарада, на якій

ухвалено плани щодо вводу в екс�

плуатацію повного проекту По�

дільсько�Воскресенського мосто�

вого переходу через Дніпро вже

наступного року. Це означає, що

ми збудуємо міст, шляхопроводи,

дорогу аж до Троєщини, і одночас�

но з тим — станцію метрополітену

четвертої гілки на лівому березі.

Водночас триває будівництво мет�

ро і на правому березі — у бік Те�

ремків. І та техніка, яка буде тут

звільнятися, — переходитиме на

будівництво 4�ї гілки підземки (на

лівому березі), і вже цього року

там розпочнуться підготовчі робо�

ти. До речі, наступного року, після

відкриття станцій “Іподром” та

“Теремки”, ми маємо розпочати

проходку виходів на станції метро

“Львівська брама”, яку вже багато

років планувалось добудувати.

Інноваційний форум

— У Києві пройшов Інноваційний
форум Kiev City Open Doors. На
презентацію парку Bionic Hill та
можливостей українських науковців
завітали 15 керівників із списку 35
провідних венчурних фондів Кремні�
євої долини. Інвесторам представи�
ли 20 найкращих проектів. Як за�
кордонні бізнесмени оцінили іннова�
ційний потенціал столиці?

— Було підписано 11 меморан�

думів, тобто представники кожної

компанії, які приїхали до нас в Ки�

їв, підписали документ про наміри

співпрацювати для реалізації про�

екту Bionic Hill. Відповідно, у ком�

паній, які мають величезний фі�

нансовий потенціал у Кремнієвій

долині, є до цього інтерес. У нас

з’явиться можливість повернути до

себе більше 20 тисяч людей, які

працюють за кордоном або в Укра�

їні на іноземні компанії для того,

щоб у Києві мати всі відповідні

умови життя, освіти, гідну заробіт�

ну плату. Від цього виграє усе місто

і буде активно розвиватися.

Реформування медицини
триватиме

— Олександре Павловичу, влада
неодноразово заявляла, що столиця
буде рухатися до власних стандар�
тів, зокрема у галузі охорони здо�
ров’я. Що робиться для того, щоб
такий стандарт був, і як відчути, що
він з’явився або починає з’являти�
ся?

— Реформування системи охо�

рони здоров’я вимагає саме су�

спільство. Звичайно, вирішувати,

якими будуть ці зміни, без пред�

ставників системи охорони здо�

ров’я неможливо. Необхідно через

діалог, дискусії шукати такі про�

грами, які влада профінансує і ор�

ганізує. Як результат будемо мати

нову систему, яка повинна працю�

вати, перш за все, на профілактику

і допомагати людині не хворіти. А

якщо це вже сталося — надати хво�

рому висококваліфіковану медич�

ну допомогу. В цьому і полягає суть

змін, які мають відбутися.

— Сьогодні ми запросили до
обговорення теми реформування
медичної галузі міста академіка
Петра Фоміна, головного
позаштатного хірурга МОЗ України,
координатора робочої групи “Здоро�
вий Київ” Громадянського форуму
столиці. Тож пане Фомін, чим зараз
займається робоча група “Здоровий
Київ” і якими будуть рекомендації
владі щодо розвитку медичної сфери?

— Задля виконання поставлених

перед групою завдань ми в першу

чергу вирішили з’ясувати ситуацію

зі здоров’ям киян. Вона залишає

бажати кращого, хоча є тенденції

до певного зниження захворюва�

ності. Нами було проведено понад

50 зборів і нарад, обрано представ�

ників серед лікарів і медичних сес�

тер від кожного медичного закладу.

Як результат було розроблено ан�

кету для того, щоб полегшити мед�

працівникам розуміння першочер�

гових завдань під час реформуван�

ня системи. Особисто мені здаєть�

ся правильною позиція влади що�

до запуску у двох районах міста ам�

булаторій сімейних лікарів.

— Все ж таки, від чого, на вашу
думку, буде залежати успішність ре�
формування системи охорони здо�
ров’я у Києві?

— Успіх реалізації цієї програми,

безумовно, буде залежати від кіль�

кох складових. По�перше, від ор�

ганізації і реалізації планів рефор�

мування. По�друге, від кадрових

позицій, які є особливо важливи�

ми на рівні первинної ланки ме�

дичної допомоги. На сьогоднішній

день, за моїми даними, лікарів не

вистачає. В процесі спілкування з

владою міста ми бачимо, що роб�

ляться серйозні, потрібні кроки.

Зокрема вже підписані договори

про підготовку сімейних лікарів,

забезпечення їх житлом на пільго�

вих умовах. Фахівцям галузі охоро�

ни здоров’я необхідно ще визначи�

тись з кваліфікаційною характе�

ристикою сімейних лікарів. За єв�

ропейськими критеріями, такий

лікар має володіти більшістю ме�

дичних маніпуляцій.

Додам, що неможливо пройти

шлях, не розпочавши рухатися

ним. Звичайно, нам потрібен пев�

ний період часу для того, щоб

з’явилися висококваліфіковані лі�

карі первинної медицини, для

вдосконалення технічної і наукової

оснащеності закладів цієї сфери.

Наразі важливо зрозуміти, яким

шляхом ми будемо рухатися. З

власного досвіду можу сказати, що

реформа системи охорони здо�

ров’я — найскладніша, адже вона є

дуже соціальною.

— Олександре Павловичу, у столи�
ці триває Рік спорту і здорового спо�
собу життя. Наступного тижня роз�
починаються Дні здоров’я киян. На�
скільки від кожного мешканця столи�
ці залежить його власне здоров’я?

— Завдання влади — реалізувати

такі підходи, коли на прибудинко�

вій території, у парках, скверах, на

набережних будуть створені умови

для занять спортом і активного від�

починку. Ми, до речі, відпрацюва�

ли проектну документацію, і цього

року в масштабах міста буде прове�

дена реконструкція і будівництво

40 таких об’єктів. І це тільки поча�

ток. Насправді цього потрібно у де�

сятки разів більше робити. Важли�

во — розпочати цей рух

Підготував 
Олександр ХАРЬКО,

“Хрещатик”

У Деснянському районі 
тривають роботи 
зі спорудження ротонди 
“Пантеон пам’яті”
Меморіальний омпле с “Героям

Чорнобиля”, рочисте від риття я о о
відб лося мин ло о ро до 25-ї річни-
ці Чорнобильсь ої атастрофи, неза-
баром поповниться новим архіте т р-
ним елементом — ротондою “Пантеон
пам’яті”.
Керівництвом “Ват тінсь інвестб д”

спільно з представни ами Координаційної ради чорнобильсь их ро-
мадсь их об’єднань відпрацьовано питання архіте т рно о ви ляд ро-
тонди “Пантеон пам’яті”, я а розміститься на центральній алеї меморі-
ально о омпле с . Діаметр ротонди — 14 м. По периметр ола роз-
містяться 15 олон, що символіз ють раїни — олишні респ блі и
СРСР, я і брали часть лі відації Чорнобильсь ої аварії. В центрі ом-
позиції на полі знаходитиметься с льпт ра По рови Божої Матері я
символ пам’яті про за иблих лі відаторів. С льпт ра висотою 2,5 м
б де розташована на ріпленнях, я і зв’язані з 15 олонами моноліт-
ним поясом. Висота ротонди — 8 м. Колони матим ть ранітне обли-
цювання, їх верхів’я при рашатим ть національні ерби, символи та
орнаменти раїн-респ блі .
В центрі Меморіально о омпле с “Героям Чорнобиля” знаходити-

меться омпозиція “Земля”, ви онана з броньовано о с ла. У с ляній
сфері розташ ються проже тори, я і освітлюватим ть омпозицію та
фі р Прометея, відтворюючи образ реа тора.
На адаємо, постановою ряд від 18 січня 2012 ро передбачено

фінанс вання дано о об’є та за рах но держбюджет на с м 3 млн
рн. Роботи з б дівництва ІІ-ї та ІІІ-ї чер и тривають

В Шевченківському районі 
відбувся заключний етап 
фестивалю “Співанкова 
райдуга дитинства 2012”
Вже стало доброю традицією щоро-
навесні проводити за лючний етап

районно о фестивалю дитячої творчо-
сті серед дош ільнят “Співан ова рай-
д а дитинства”. В Київсь ом місь о-
м б дин вчителя відб вся ала- он-
церт. Цьо о ро в рам ах фестивалю
проходила фотовистав а “Хай світ зі-

ріє посміш а дитини”, під час я ої бать и та вихователі мо ли фото-
раф вати своїх дітей найприємніших миттєвостях та надавати свої
роботи на он рс. Учасни і та лядачі фестивалю мали на од вибра-
ти най ращ робот . Всіх прис тніх в залі привітав олова Шевчен ів-
сь ої РДА Сер ій Зімін. Перед лядачами вист пили вихованці ДНЗ
№ 54 з танцювальною омпозицією “Віночо раїнсь их пісень”, ДНЗ
№ 169 з танцювально-хорео рафічною омпозицією “Вишивала матін-
а р шни ”. Сестрич и-вихован и ДНЗ № 28 ви онали весел пісню
“Киця, ицюня”.
В номінації “Від риття ро ” перемі вихованець ДНЗ № 329 Влади-

слав Л ашен о, я ий бездо анно ви онав тано “Місячна хода”, що
став візитів ою відомо о співа а Май ла Дже сона.
Усіх часни ів фестивалю, їх бать ів та ерівни ів дош ільних за ла-

дів район б ло на ороджено дипломами, рамотами, цінними пода-
р н ами.
Під ш вал аплодисментів на сцен вийшли сі часни и онцерт ,

щоб рочисто ви онати імн фестивалю, написаний м зичним ерівни-
ом ДНЗ № 387 Ві торією Гвоздій

В Солом’янській РДА 
стартував конкурс 
“Кращий 
держслужбовець”
В Солом’янсь ій РДА розпочався І

етап І т р щорічно о Все раїнсь о о
он рс “Кращий державний сл жбо-
вець”. Участь ньом взяли більше 30
співробітни ів адміністрації. 7 держав-
них сл жбовців зма аються за звання
“Кращий ерівни ” та 24 — номінації
“Кращий спеціаліст”. Завданням І етап

стала тестова перевір а знань он рсантів Констит ції У раїни, за оно-
давства про державн сл жб та боротьб з ор пцією. Далі на номінан-
тів че ають два етапи випроб вань по с ладанню ділових до ментів та
тестові і пра тичні завдання з володіння персональним омп’ютером.
Після завершення всіх трьох іспитів ор омітет он рс визначить ра-
щих часни ів ожній номінації, я і матим ть право продовж вати бо-
ротьб в наст пних т рах на за альномісь ом та державном рівнях

У Святошині співачка 
Неллі Кушнір провела 
черговий благодійний 
концерт для ветеранів
У санаторії “Перемо а”, що Свято-

шинсь ом районі столиці, відб вся
чер овий бла одійний онцерт, а про-
вела йо о Неллі К шнір, засл жений ді-
яч мистецтв У раїни, засл жена ар-
тист а естрадно о мистецтва У раїни,
омпозитор, я а продовж є дар вати
людям радість своїми вист пами. В

“Перемозі” лі ються і відпочивають ветерани та інваліди Вели ої Віт-
чизняної війни. Цей онцерт Нелі Іванівни, я і всі попередні, мав ша-
лений спіх та зібрав чні б рхливі оплес и від вдячних лядачів. А для
співач и саме це і є оловною на ородою

"В травні будуть запущені кілька пілотних варіантів
проекту окремої смуги для громадського транспорту,
надалі ж він буде поширюватись по всьому місту. Нам

потрібно відпрацювати всі моменти, особливо в
частині того, що ця смуга — винятково для

громадського транспорту і ні для кого іншого"

Новини  районівОлександр ПОПОВ: 

"Ми маємо дуже серйозні 
плани щодо розбудови
столичного метрополітену" 
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Управління ви онавчої дире ції Фонд соціально о страх вання
від нещасних випад ів на виробництві та професійних

захворювань У раїни м. Києві
надає перелі страх вальни ів, я і мають найбільш с м забор ованості

зі сплати страхових внес ів станом на 17.04.2012 ро

№
п/п

Код за
ЄДРПОУ

Назва страх вальни а
С ма

забор ованості
(тис. рн)

1 14351536
СПІЛЬНЕ УКРАІНСЬКО-БІЛОРУСЬКЕ ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ЗВ'ЯЗОКІНФОРМСЕРВІС"
25,08

2 34540768
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК

"ІПОБАНК"
20,64

3 35076670
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНІК

ЕНЕРДЖІ"
18,29

4 36346553
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ПРОММОНТАЖ-22 "
17,96

5 01291347
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ

N20 "ПАТ "УКРГАЗБУД"
17,01

6 31957797
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕРМЕТА

КОРПОРЕЙШН"
14,68

7 05516487
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"КИЇВОБЛБУД"
14,47

8 35744264 БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "ДІМАКСБУД №1" 13,34

9 34453927
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ІНТЕР - ПЕРСПЕКТИВА"
12,80

10 32671094
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ЕЛЕКТРИЧНА РУШІЙНА СИЛА"
12,76

Управління ВД ФССНВ м. Києві http://fsnv.kiev.ua
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №41 (1060)

СЕРЕДА,
25 квітня
2012 року

Про затвердження Положення про порядок акредитації журналістів, 
працівників засобів масової інформації при Київській міській раді

Рішення Київської міської ради № 201/7538 від 15 березня 2012 року
Відповідно до Конституції України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про інформацію”, “Про друкова�

ні засоби масової інформації (пресу) в Україні”, “Про телебачення і радіомовлення”, “Про інформаційні агентства”, “Про порядок
висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації””,
Регламенту Київської міської ради та інших нормативно�правових актів, з метою створення сприятливих умов для здійснення
журналістами, працівниками засобів масової інформації професійної діяльності, для всебічного і об’єктивного висвітлення діяль�
ності Київської міської ради засобами масової інформації Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок акредитації журналістів, працівни�
ків засобів масової інформації при Київській міській раді згідно з додатком.

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Київської міської ради
від 26.11.98 № 66/167 “Про порядок акредитації засобів масової інформації
при Київраді”.

3. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської міської
ради “Хрещатик”.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних
зв’язків та інформаційної політики.

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток до рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 201/7538

ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації 

при Київській міській раді

1. Акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації при
Київській міській раді проводиться відповідно до Конституції України, за�
конів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про інформацію”,
“Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, “Про телеба�
чення і радіомовлення”, “Про інформаційні агентства”, “Про порядок ви�
світлення діяльності органів державної влади та органів місцевого само�
врядування в Україні засобами масової інформації””, Регламенту Київської
міської ради, цього Положення та інших нормативно�правових актів.

2. Метою акредитації є:
забезпечення відкритості і гласності діяльності Київської міської ради,

її органів, депутатів Київської міської ради;
сприяння журналістам, працівникам засобів масової інформації у вико�

нанні ними своїх професійних обов’язків;
надання можливостей для всебічного, об’єктивного та збалансованого

висвітлення журналістами, працівниками засобів масової інформації ді�
яльності Київської міської ради.

3. Акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації при
Київській міській раді здійснюється на добровільній основі та передбачає
добросовісне виконання журналістами та працівниками засобів масової
інформації їх професійних обов’язків з дотриманням вимог Конституції,
законів України, інших нормативно�правових актів, норм професійної ети�
ки та моральних засад суспільства.

Акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації при
Київській міській раді проводиться секретаріатом Київради.

Структурний підрозділ секретаріату Київради, відповідальний за акре�
дитацію журналістів, працівників засобів масової інформації при Київській
міській раді, визначається розпорядженням заступника міського голови —
секретаря Київради.

Акредитованим при Київській міській раді журналістам, працівникам
засобів масової інформації при Київській міській раді видаються індивіду�
альні акредитаційні картки на строк повноважень Київської міської ради
чергового скликання (зразок акредитаційної картки наведено в додатку 1
до цього Положення).

Журналісти, працівники засобів масової інформації, які не акредитова�
ні при Київській міській раді, можуть замовляти у секретаріаті Київради
разові перепустки.

4. Акредитаційні картки видаються секретаріатом Київради: журналіс�
там та технічним працівникам засобів масової інформації,

зареєстрованих в установленому законом порядку,— за поданням за�
собу масової інформації;

журналістам та технічним працівникам, які не є штатними чи позаштат�
ними працівниками засобів масової інформації,— за особистою заявою за
умови підтвердження фахової належності.

5. Акредитаційна картка дає право входу до приміщень Київської місь�
кої ради за наявності у журналіста або технічного працівника документа,
що посвідчує особу (паспорт або редакційне посвідчення), на анонсовані
Київрадою заходи за умови попереднього запису (по телефону) у секре�
таріаті Київради.

6. Допуск до будинку та окремих приміщень Київської міської ради
здійснюється з урахуванням загального режиму роботи Київради.

З метою дотримання безпеки, порядку та процедур роботи Київської
міської ради, санітарних, протипожежних та інших норм допуску до бу�
динку та окремих приміщень Київради може обмежуватися.

7. Акредитаційні картки забезпечують право входу журналістів і техніч�
них працівників до:

кулуарів зали пленарних засідань Київради (4�й поверх будинку Київ�
ради на вул. Хрещатик, 36), крім сесійної зали, під час засідань Київської
міської ради;

відповідних приміщень будинку Київради під час брифінгів, прес�кон�
ференцій, круглих столів, інших відкритих для засобів масової інформації
заходів;

відповідних приміщень будинку Київради під час відкритих засідань по�
стійних та тимчасових комісій Київради.

Враховуючи норми безпеки, санітарні, протипожежні та інші норми до�
пуску до будинку Київради, право входу на зазначені вище заходи мають
акредитовані журналісти, працівники засобів масової інформації за умови
їх попереднього запису (по телефону) у секретаріаті Київради.

Попередній запис журналістів, працівників засобів масової інформації
здійснюється напередодні анонсованого Київрадою заходу, або в день за�
ходу, але не пізніше ніж за 2 (дві) години до його початку.

Номери телефонів секретаріату Київради, за якими проводиться попе�
редній запис журналістів, працівників засобів масової інформації, розмі�
щується на офіційному сайті Київської міської ради.

Список журналістів, працівників засобів масової інформації передасть�
ся співробітникам охорони будинку Київради за 1 годину до початку анон�
сованого Київрадою заходу.

8. Акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації при
Київській міській раді здійснюється за наявності подання засобу масової
інформації або заяви журналіста, технічного працівника.

8.1. У поданні вітчизняного засобу масової інформації на бланку редак�
ції за підписом керівника засобу масової інформації (або іншої уповнова�
женої особи) зазначаються:

його повне найменування;
адреса редакції;
адреса електронної пошти (за наявності);
прізвище, ім’я та по батькові журналіста (ів), технічного (их) працівни�

ка (ів) засобу масової інформації, щодо якого (их) вноситься подання;
номери засобів зв’язку.
Зразок оформлення подання вітчизняного засобу масової інформації

наведено в додатку 2 до цього Положення.
8.2. До подання додаються копії документів, що посвідчують особу

журналіста (ів), технічного (их) працівника (ів) (паспорт або редакційне
посвідчення), та по 2 фотокартки на кожну заявлену особу розміром 30x40
мм.

8.3. Засіб масової інформації у поданні може надавати додаткову ін�
формацію про засіб масової інформації (прізвище, ім’я, по батькові керів�
ника, номери телефонів керівника, номери телефонів, факсу та електрон�
ну адресу служби інформації засобу масової інформації).

8.4. У поданні зарубіжного засобу масової інформації зазначаються:
повне найменування українською, англійською мовами та мовою країни

походження;

адреса редакції;
номери засобів зв’язку кореспондентського пункту в Україні та адреса

електронної пошти (за наявності);
прізвище, ім’я та по батькові журналіста (ів), технічного (их) працівни�

ка (ів) засобу масової інформації, щодо якого (их) вноситься подання.
Зразок оформлення подання зарубіжного засобу масової інформації

наведено в додатку 3 до цього Положення. 8.5. До подання додаються ко�
пії документів, що посвідчують особу журналіста (ів), технічного (их) пра�
цівника (ів) (паспорт, редакційне посвідчення або прес�карта), та по 2 фо�
токартки на кожну заявлену особу розміром 30x40 мм.

8.6. У заяві журналіста та технічного працівника, який не є штатним чи
позаштатним працівником вітчизняного або зарубіжного засобу масової
інформації, зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові;
адреса;
номер засобу зв’язку;
адреса електронної пошти (за наявності).
8.7. До заяви додаються копії документів, що посвідчують особу та за�

свідчують її професійну належність (паспорт, диплом про освіту, редак�
ційне посвідчення, документ, виданий професійним об’єднанням журна�
лістів, прес�карта), та 2 фотокартки заявника розміром 30x40 мм.

8.8. Журналіст або технічний працівник, який не є штатним чи поза�
штатним працівником засобу масової інформації, також може акредитува�
тися за поданням засобу масової інформації, з яким він співпрацює (з до�
триманням вимог підпунктів 8.1�8.5 цього Положення).

Зразок оформлення подання журналістом або технічним працівником,
який не є штатним чи позаштатним працівником зарубіжного засобу ма�
сової інформації, наведено в додатку 4 до цього Положення.

9. Чергова акредитація журналістів, працівників засобів масової інфор�
мації при Київській міській раді проводиться перед початком діяльності
Київради нового скликання.

10. Подання або заява про акредитацію, що не містить обов’язкової ін�
формації та документів, зазначених у пункті 8 цього Положення, не роз�
глядається, про що у п’ятиденний термін письмово повідомляється заяв�
никові.

11. Про порядок і терміни проведення акредитації секретаріат Київра�
ди повідомляє через газету “Хрещатик” та шляхом розміщення цієї інфор�
мації на офіційному веб�сайті Київради не пізніше, ніж за два тижні до дня
початку акредитації.

12. Акредитаційні картки видаються секретаріатом Київради журналіс�
там і технічним працівникам особисто із зазначенням про це в журналі ре�
єстрації акредитаційних документів.

Для отримання акредитаційних карток засіб масової інформації може
визначити уповноважену особу, яка отримує акредитаційні картки відпо�
відно до довіреності, оформленої на бланку редакції засобу масової ін�
формації за

підписом керівника засобу масової інформації (або іншої уповноваже�
ної особи), завіреної печаткою.

13. Про втрату, пошкодження або знищення акредитаційної картки за�
сіб масової інформації, журналіст або технічний працівник зобов’язані не�
гайно повідомити секретаріату Київради у письмовій формі з одночасним
внесенням подання, заяви про поновлення акредитаційної картки.

Подання або заява розглядається секретаріатом Київради протягом 10
днів з дня надходження.

14. Протягом строку повноважень Київської міської ради чергового
скликання секретаріат Київради може провести додаткову акредитацію
для журналістів та технічних працівників новостворених вітчизняних засо�
бів масової інформації та кореспондентських пунктів зарубіжних засобів
масової інформації, а також засобів масової інформації, журналісти та
технічні працівники яких були акредитовані при Київраді відповідно до
цього Положення.

14.1. У поданні вітчизняного засобу масової інформації про додаткову
акредитацію подається інформація та документи, визначені підпунктами
8.1�8.2 пункту 8 цього Положення.

14.2. У поданні зарубіжного засобу масової інформації про додаткову
акредитацію подається інформація та документи, визначені підпунктами
8.4�8.5 пункту 8 цього Положення.

15. У разі звільнення акредитованого журналіста або технічного пра�
цівника засобу масової інформації його керівник (або інша уповноваже�
на особа) зобов’язаний письмово повідомити про це секретаріату Київ�
ради у триденний строк. При цьому відповідна акредитаційна картка
анулюється. Секретаріат Київради зобов’язаний невідкладно письмово
повідомити охороні будинку Київради про анулювання акредитаційної
картки журналіста або технічного працівника відповідного засобу масо�
вої інформації.

16. У разі зміни контактної інформації (адреси, номерів засобів зв’яз�
ку тощо) засіб масової інформації, журналіст, технічний працівник пові�
домляє про це секретаріату Київради письмово у п’ятиденний термін з
моменту настання таких змін.

17. Засіб масової інформації у разі його перереєстрації вносить нове
подання про акредитацію відповідно до вимог пункту 8 цього Положення.
За умови дотримання вимог, зазначених у пункті 8 цього Положення, сек�
ретаріат Київради анулює всі акредитаційні картки, видані журналістам та
технічним працівникам до моменту перереєстрації, та видає нові акреди�
таційні картки впродовж 10 днів з дня надходження відповідного подання.

18. Секретаріат Київради приймає рішення про припинення акредита�
ції журналіста або технічного працівника і анулювання відповідної акреди�
таційної картки у разі:

подання ним відповідної заяви;
звернення засобу масової інформації, за поданням якого здійснена ак�

редитація;
неодноразового або грубого порушення особою порядку та процедури

роботи Київської міської ради, порядку допуску до приміщень Київради,
умов і загального режиму роботи, встановленого у Київраді порядку до�
ступу до інформації та документів і технічних засобів (у такому разі секре�
таріат Київради має право відмовити особі у повторному прийнятті доку�
ментів на акредитацію впродовж поточної сесії Київської міської ради).

Рішення про припинення акредитації може бути прийнято в інших ви�
падках, передбачених законодавством України, Регламентом Київської
міської ради та цим Положенням.

19. У разі позбавлення акредитації журналіста або технічного працівни�

ка письмове повідомлення про анулювання акредитації надсилається йо�
му особисто або до відповідного засобу масової інформації впродовж
п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

У повідомленні про позбавлення акредитації зазначаються посадо�
ва чи службова особа, яка прийняла відповідне рішення, дата прий�
няття рішення, підстави для прийняття рішення та порядок його ос�
карження.

20. Про рішення позбавити акредитації журналіста або технічного пра�

цівника і анулювати акредитаційну картку секретаріат Київради одночас�
но письмово повідомляє охороні будинку Київради.

21. Співробітники охорони будинку Київради вилучають у журналіста
або технічного працівника анульовану акредитаційну картку на підставі
письмового повідомлення секретаріату Київради чи у разі закінчення
строку дії акредитаційної картки.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додаток 1
до Положення про порядок

акредитації журналістів,
працівників засобів масової інформації

при Київській міській раді

Зразок акредитаційної картки

Додаток 2
до Положення про порядок

акредитації журналістів,
працівників засобів масової інформації

при Київській міській раді

Зразок оформлення подання на акредитацію (для вітчизняних ЗМІ)

Київська міська рада
(Повне Найменування ЗМІ) просить Вас надати акредитаційні картки для висвітлення роботи Київської міської ради_____скликання.
Адреса редакції;
адреса електронної пошти (за наявності);
прізвище, ім’я та по батькові журналіста (ів), технічного (их) працівників засобу масової інформації, щодо якого (их) вноситься подання;
номери засобів зв’язку.
Подання вноситься на бланку редакції за підписом керівника засобу масової інформації (або іншої уповноваженої особи).
До подання додаються копії документів, що посвідчують особу журналіста (ів), технічного (их) працівника (ів) (паспорт, або редакційне посвідчен�

ня), та по 2 фотокартки на кожну заявлену особу розміром 30x40 мм.
Засіб. масової інформації у поданні може надавати додаткову інформацію про засіб масової інформації (прізвище, ім’я, по батькові керівника, но�

мери телефонів керівника, номери телефонів, факсу та електронну адресу служби інформації засобу масової інформації).
Керівник ЗМІ Підпис ПІБ

Печатка

Додаток З
до Положення про порядок

акредитації журналістів,
працівників засобів масової інформації

при Київській міській раді

Зразок оформлення подання на акредитацію
(для зарубіжних ЗМІ)

Київська міська рада
(Повне найменування ЗМІ українською, англійською мовами та мовою країни походження) просить Вас надати акредитаційні картки для висвітлен�

ня роботи Київської міської ради_____скликання.
Адреса редакції;
номери засобів зв’язку кореспондентського пункту в Україні та адреса електронної пошти (за наявності);
прізвище, ім’я та по батькові журналіста (ів), технічного (их) працівника (ів) засобу масової інформації, щодо якого (их) вноситься подання.
До подання додаються копії документів, що посвідчують особу журналіста (ів), технічного (их) працівника (ів) (паспорт, редакційне посвідчення або

прес�картка), та по 2 фотокартки на кожну заявлену особу розміром 30x40 мм.
Керівник ЗМІ Підпис ПІБ

Печатка

Додаток 4
до Положення про порядок

акредитації журналістів,
працівників засобів масової інформації

при Київській міській раді

Зразок оформлення заяви на акредитацію
(для журналістів та технічних працівників, які не є штатними

чи позаштатними працівниками вітчизняного
або зарубіжного засобу масової інформації)

Київська міська рада
Прізвище, ім’я та по батькові;
адреса;
номер засобу зв’язку;
адреса електронної пошти (за наявності).
До заяви додаються копії документів, що посвідчують особу та засвідчують її професійну належність (паспорт, диплом про освіту, редакційне по�

свідчення, документ, виданий професійним об’єднанням журналістів, прес�картка), та 2 фотографії заявника розміром 30x40 мм.
Журналіст або технічний працівник, який не є штатним чи позаштатним працівником засобу масової інформації, також може акредитуватися за по�

данням засобу масової інформації, з яким він співпрацює (з дотриманням вимог підпунктів 8.1�8.5 Положення про порядок акредитації журналістів,
працівників засобів масової інформації при Київській міській раді).

Про погодження клопотання публічного акціонерного товариства “Орлан” 
про надання надр у користування з метою геологічного вивчення, в тому числі

дослідно�промислової розробки мінеральної природної столової води 
(розлив води у пляшки) зі свердловини № 4306, розташованої на території 

підприємства за адресою: вул. М. Донця, 29 Солом’янського району міста Києва
Рішення Київської міської ради № 99/7436 від 16 лютого 2012 року

Відповідно до пункту 3 статті 9�1 Кодексу України про надра, пункту 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування
надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.11 № 615, статті 93 Водного кодексу України, статті 113 Зе�
мельного кодексу України, пункту 3 Правового режиму зон санітарної охорони водних об’єктів, затвердженого постановою Кабі�
нету Міністрів України від 18.12.98 № 2024, та враховуючи клопотання публічного акціонерного товариства “Орлан” від 22.09.11
№ 163, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити клопотання публічного акціонерного товариства “Орлан”
про надання надр у користування з метою геологічного вивчення, в тому
числі дослідно�промислової розробки мінеральної природної столової во�
ди (розлив води у пляшки) зі свердловини № 4306, розташованої на те�
риторії підприємства за адресою: вул. М. Донця, 29 Солом’янського
району міста Києва.

2. Взяти до відома, що спеціальний дозвіл на користування надрами
надається Державною службою геології та надр України.

3. Публічному акціонерному товариству “Орлан” звернутися до Київ�
ської міської ради з метою встановлення відповідно до чинного законо�
давства меж зон санітарної охорони водозабірної свердловини.

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

Київський міський голова
Л. Черновецький
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 25 квітня 2012 року

Про затвердження заходів, пов’язаних з 26�ми роковинами Чорнобильської
катастрофи в місті Києві

Розпорядження № 611 від 12 квітня 2012 року
На виконання Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 29 березня 90р. № 8985�ХІ "Про оголошення дня 26 квітня

Днем Чорнобильської трагедії” та з метою проведення заходів, пов’язаних з 26�ми роковинами Чорнобильської катастрофи в міс�
ті Києві, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити склад Організаційного комітету з підготовки та прове�
дення заходів, пов’язаних з 26�ми роковинами Чорнобильської катастро�
фи в місті Києві, що додається.

2. Затвердити план заходів, пов’язаних з 26�ми роковинами Чорно�
бильської катастрофи в місті Києві, що додається.

3. Районним в місті Києві державним адміністраціям розробити плани
заходів, пов’язаних з 26�ми роковинами Чорнобильської катастрофи.

4. Головному управлінню праці та соціального захисту населення вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�

ністрації) забезпечити виконання заходів, пов’язаних з 26�ми роковинами
Чорнобильської катастрофи в місті Києві, передбачених цим розпоря�
дженням.

5. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Ново�
хатьку Л. М. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової ін�
формації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

¬» ŒÕ¿¬◊»… Œ–√¿Õ  »Ø¬—‹ ŒØ Ã≤—‹ ŒØ –¿ƒ»
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Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 12.04.2012 № 611

СКЛАД
Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів, пов’язаних 

з 26�ми роковинами Чорнобильської катастрофи в місті Києві

Новохатько Леонід Михайлович — заступник голови Київської міської
державної адміністрації, голова організаційного комітету

Костюренко Тетяна Миколаївна — начальник Головного управління
праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), заступник голови
організаційного комітету

Антонов Василь Іванович — голова Оболонської районної
в місті Києві державної адміністрації

Вітковський Сергій Іванович — голова Дарницької районної
в місті Києві державної адміністрації
Дублян Олександр Володимирович — начальник Центрального управ�

ління Військової служби правопорядку по місту Києву та Київській облас�
ті — Військовий комендант м. Києва (за згодою)

Жеребнюк Віктор Миколайович — голова Деснянської районної
в місті Києві державної адміністрації
Збітнєва Оксана Іванівна — начальник управління преси та інформації

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Зімін Сергій Георгійович — голова Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації
Зоріна Світлана Іванівна — начальник Головного управління культури

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Кобчик Володимир Петрович — голова Товариства ветеранів та інвалі�
дів ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС (за згодою)

Конопкін Микола Миколайович — член правління Громадської організа�
ції “Прип’ять�Нова” (за згодою)

Красильников Сергій Петрович — голова Спілки інвалідів Чорнобиля
Святошинського району (за згодою)

Матвієнко Петро Миколайович — голова Подільської районної в місті
Києві державної адміністрації

Мохорєв Віталій Андрійович — начальник Головного управління охоро�
ни здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Незнал Олександр Григорович — голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

Прокопенко Олександр Владленович — заступник начальника Головно�

го фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації)

Пшеничний Віталій Никифорович — начальник Головного управління з
питань надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Рюмшин Сергій Миколайович — голова Святошинської районної в міс�
ті Києві державної адміністрації

Середницька Ірина Василівна — начальник відділу соціального захисту
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Голов�
ного управління праці та соціального захисту населення виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Сидоров Іван Петрович — голова Солом’янської районної в місті Києві
державної адміністрації

Ситник Роман Васильович — начальник управління організаційної ро�
боти апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Стекленьова Тетяна Анатоліївна — заступник керівника апарату вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) — начальник управління кадрової роботи і нагород

Сущенко Сергій Миколайович — голова Печерської районної в місті Ки�
єві державної адміністрації

Толстіков Микола Петрович — директор Територіального центру соці�
ального обслуговування

пенсіонерів міста Києва

Чуба Володимир Григорович — голова Київської міської організації
Всеукраїнської громадської організації інваліди “Союз Чорнобиль Укра�
їни” (за згодою)

Шевчук Олександр Семенович — голова Дніпровської районної
в місті Києві державної адміністрації

Заступник голови�керівник апарату
О. Пузанов

Затверджено
розпорядження виконавчого

органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

від 12.04.2012 № 611

ПЛАН 
заходів, пов’язаних з 26�ми роковинами Чорнобильської катастрофи в місті Києві

11. Покладання    квітів    та    гірлянд    до Меморіального
кургана героїв Чорнобиля на території церкви Св.
Архангела   Михаїла   УПЦ   МП   та поминальний
молебень   в    пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи
(за участю керівників держави)

26 квітня 2012 року 
00.55301.35 год. 
просп. Миру, 16

Управління організаційної
роботи апарату виконавчого
органу   Київської   міської
ради    (Київської   міської
державної адміністрації);
Головне   управління   праці   та
соціального   захисту
населення; Головне управління
контролю за благоустроєм;
Головне управління охорони
здоров'я; Управління преси та
інформації; Головне
управління з питань реклами;
Дніпровська     районна     в
місті     Києві     державна
адміністрація; Головне
управління з питань
надзвичайних ситуацій

12. Покладання квітів до Меморіального кургана героїв
Чорнобиля на території церкви     Св. Архангела Михаїла
УПЦ МП   та   пам'ятного   знака   "Воїнам Чорнобиля"   (за
участю   керівників держави)

26 квітня 2012 року 
10.00 год. 
просп. Миру, 16

Управління організаційної
роботи апарату виконавчого
органу   Київської   міської
ради    (Київської   міської
державної адміністрації);
Головне   управління   праці   та
соціального   захисту
населення; Головне управління
контролю за благоустроєм;
Головне управління охорони
здоров'я; Управління преси та
інформації; Головне
управління з питань реклами;
Дніпровська    районна     в
місті     Києві     державна
адміністрація; Головне
управління з питань
надзвичайних ситуацій

13. Покладання    квітів    до    пам'ятного знака,    відкритого
з    нагоди    263х роковин Чорнобильської катастрофи в
Дарницькому районі

25 квітня 2012 року 
вул. Вербицького, 11

Дарницька районна в місті
Києві державна адміністрація

14. Проведення    мітингу3реквієму    біля пам'ятного знака
"Героям Чорнобиля" на          території
Меморіального комплексу   "Героям   Чорнобиля"    в
Деснянському районі

26 квітня 2012року 
12.00 год. 
вул. Ніколаєва 3 Бальзака

Деснянська     районна     в
місті     Києві     державна
адміністрація; Управління
преси та інформації;
Товариство ветеранів та
інвалідів ліквідації аварії на
Чорнобильській АЕС (за
згодою)

15. Проведення мітингу3реквієму біля пам'ятного знака
жертвам Чорнобильської катастрофи в Оболонському
районі

26 квітня 2012 року 
вул. Малиновського, 6

Оболонська районна в місті
Києві державна адміністрація

16. Проведення мітингу3реквієму та панахиди за жертвами
Чорнобильської катастрофи в Подільському районі біля
Національного музею "Чорнобиль"

24326 квітня 2012 року Подільська районна в місті
Києві державна адміністрація;
Головне управління освіти і
науки

17. Проведення    мітингу3реквієму    біля "Пам'ятника
жертвам Чорнобильської катастрофи"     в
Святошинському районі з поминальним обідом

26 квітня 2012року 
12.00 год. 
просп. Перемоги 3 
вул. Чорнобильська

Управління міжнародних
зв'язків апарату виконавчого
органу   Київської   міської
ради    (Київської   міської
державної адміністрації);
Святошинська    районна    в
місті    Києві    державна
адміністрація; Головне
управління   праці   та
соціального   захисту
населення; Управління преси та
інформації; Спілка інвалідів
Чорнобиля Святошинського
району міста Києва (за згодою)

18. Проведення     вечора     пам'яті     біля пам'ятного    знака
прип'ятчанам    в Святошинському районі

25 квітня 2012 року 
20300 год. 
вул. Якуба Коласа, 29

Святошинська    районна    в
місті    Києві    державна
адміністрація

19. Проведення "Ритуалу пам'яті" з покладанням вінків та
квітів до пам'ятних місць в Шевченківському районі: "Коло
Пам'яті; "Курган Могила". Молебень в пам'ять жертв
Чорнобильської катастрофи

26 квітня 2012 року 
12.00 год. 
вул. Нагірна,6

Шевченківська    районна    в
місті    Києві    державна
адміністрація; Управління
преси та інформації 

20. Проведення Дня пам'яті в містах Прип'ять та Чорнобиль з
відвідуванням могил померлих громадян

9 травня 2012 року м.
Чорнобиль, м. Прип'ять

Районні в місті Києві державні
адміністрації; Громадські
Чорнобильські організації
міста Києва

21. Проведення релігійними організаціями панахиди за
жертвами Чорнобильської катастрофи

26 квітня 2012 року Головне управління у справах
національностей та релігій .

№
п/п

Заходи Термін і місце проведення Відповідальні за виконання та
учасники заходу

1. Надання матеріальної допомоги потерпілим дітям, яким
встановлено інвалідність,  пов'язану  з Чорнобильською
катастрофою, потерпілим дітям3сиротам, учасникам
ліквідації наслідків  аварії на Чорнобильській АЕС3
інвалідам 13ї групи, вдовам (вдівцям) померлих
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС

квітень 2012 року Головне  управління  праці  та
соціального захисту населення;
Київський міський центр по
нарахуванню та здійсненню
соціальних виплат 

2. Забезпечення якісної диспансеризації громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
по лікувально3профілактичних закладах м. Києва

протягом 2012 року Головне управління охорони
здоров'я ; Головне управління
праці та соціального   захисту
населення

3. Забезпечення безкоштовного відвідування Київського
зоологічного парку для дітей, потерпілих від
Чорнобильської катастрофи

з 25 квітня до 15 травня 2012
року просп. Перемоги,32

Головне управління   праці   та
соціального захисту населення;
Київський зоологічний парк;
Районні в місті Києві державні
адміністрації; Управління преси
та інформації

4. Проведення заходів щодо покращення виконання
програми   "Комплексного медико3санітарного
забезпечення   та лікування онкологічних захворювань із
застосуванням     високовартісних медичних технологій"

квітень3травень  2012 року Головне управління з питань
надзвичайних ситуацій;
Головне управління охорони
здоров'я 

5. Посилення контролю за якістю оформлення медичної
документації, достовірністю, своєчасністю, оформлення
документації на МСЕК та експертну раду по зв'язку
захворюваності з аварією на ЧАЕС та проведення аналізу
первинного виходу на інвалідність

Постійно Головне управління охорони
здоров'я

6. Проведення пам'ятних заходів, пов'язаних із 263ми
роковинами Чорнобильської катастрофи, проведення
зустрічей з керівниками об'єднань громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та з
учасниками ліквідації наслідків аварії

квітень  2012 року Виконавчий орган Київської
міської ради (Київська міська
державна адміністрація);
Головне   управління праці та
соціального захисту населення;
Районні в місті Києві державні
адміністрації

7. Забезпечення благоустрою біля пам'ятних місць, які
вшановують подвиг учасників ліквідації аварії на
Чорнобильській АЕС та пам'ять потерпілих від
Чорнобильської катастрофи

до 26 квітня 2012 року Головне управління контролю
за благоустроєм; Управління
ритуальних послуг; Районні в
місті Києві державні
адміністрації

8. Проведення виховних годин, семінарів, круглих столів,
конференцій, лекцій, бесід, книжкових виставок,
перегляд кінофільмів, присвячених 263м роковинам
аварії на Чорнобильській АЕС, за участю учнів
загальноосвітніх навчальних закладів та учасників
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

квітень 2012 року Головне управління освіти і
науки;  Районні в місті Києві
державні адміністрації 

9. Проведення циклу літературно3мистецьких заходів,
присвячених 263м роковинам аварії на ЧАЕС, в
централізованих бібліотечних системах районів місті
Києва

з 19 квітня по 27квітня 2012 року Головне управління культури і
мистецтв; Районні в місті Києві
державні адміністрації

10. Відвідування учнями загальноосвітніх навчальних
закладів міста Києва Національного музею "Чорнобиль"

квітень3травень 2012 року Головне управління освіти і
науки; Районні в місті Києві
державні адміністрації

Заступник голови�керівник апарату О. Пузанов

Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги ветеранам війни 
з нагоди відзначення 67�ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні

Розпорядження № 612 від 12 квітня 2012 року
Відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, рішення Київської міської ради від

16.02.2012 № 106/7443 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17.02.2011 № 19/5406 "Про затвердження міської
цільової програми "Турбота. Назустріч киянам” на 2011�2015 роки та фінансування її заходів у 2012 році”, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. Надати одноразову адресну матеріальну допомогу ветеранам
війни та жертвам нацистських переслідувань з нагоди відзначення 
67�ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні у розмірі:

1500 грн — особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщи�
ною;

1000 грн — особам, які брали участь у героїчній обороні міста Ки�
єва та яким встановлено статус "Учасника народного ополчення”;

1000 грн — інвалідам війни І групи, в т. ч. воєнних конфліктів та із
числа малолітніх в’язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць
примусового тримання;

900 грн — інвалідам війни II групи, в т. ч. воєнних конфліктів та із
числа малолітніх в’язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць
примусового тримання;

800 грн — інвалідам війни III групи, в т. ч. воєнних конфліктів та із
числа малолітніх в’язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць
примусового тримання;

500 грн — учасникам бойових дій, колишнім неповнолітнім в’язням
концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання;

200 грн — вдовам Героїв Радянського Союзу;
200 грн — членам сімей загиблих військовослужбовців та дружинам

(чоловікам) померлих інвалідів війни, учасників бойових дій, жертв на�
цистських переслідувань, учасників війни, які за життя були визнані ін�
валідами, та учасникам війни;

200 грн — учасникам війни, а також колишнім в’язням концентра�
ційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання.

2. Головному управлінню праці та соціального захисту населення
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) забезпечити виплату одноразової матеріальної до�

помоги на суму 31577,4 тисяч гривень, зазначеної у пункті 1 цього
розпорядження, за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Ки�
єва на 2012 рік на виконання рішення Київської міської ради від
16.02.2012 № 106/7443 "Про внесення змін до рішення Київської місь�
кої ради від 17.02.2011 № 19/5406 "Про затвердження міської цільо�
вої програми "Турбота. Назустріч киянам “ на 2011�2015 роки та фі�
нансування її заходів у 2012 році”:

— особам, які перебувають на обліку в органах соціального захис�
ту населення та Пенсійного фонду України як одержувачі пенсій та до�
помоги;

— особам, які перебувають на обліку в Головному управлінні Пен�
сійного фонду України в м. Києві як одержувачі пенсій відповідно до
Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військо�
вої служби, та деяких інших осіб”.

3. Взяти до уваги, що одноразова допомога, яка не була своєчасно
виплачена громадянину через незалежні від нього причини, у разі
смерті цих громадян виплачується членам сім’ї померлого у порядку,
передбаченому для виплати пенсій у зв’язку зі смертю пенсіонера, а
також врахувати, що особам, які одночасно належать до декількох ка�
тегорій ветеранів війни, надається одна допомога у більшому розмірі.

4. Управлінню преси та інформації виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити
висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за�
ступника голови Київської міської державної адміністрації Ново�
хатька Л. М.

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2011 № 2521
Розпорядження № 591 від 12 квітня 2012 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Програми соціально�економічного розвитку м. Києва
на 2012 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 29.12.2011 № 1099/7335 (із змінами та доповненнями), в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Підпункт 2.4. пункту 2 розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2011
№ 2521 “Про будівництво систем деодорації на спорудах Бортницької
станції аерації”, викласти в такій редакції:

“2.4. Ввести в експлуатацію системи деодорації на спорудах каналі�
заційних насосних станцій “Позняки” та “Правобережна”, першої, дру�

гої та третьої черг Бортницької станції аерації в установленому поряд�
ку. “.

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

Голова О. Попов
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 25 квітня 2012 року

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

У читачів з’явилася можливість по-
знайомитися з новими творами відо-
мих с часних письменни ів. У збірці
віршів з острою назвою "Во непаль-
ні й ножові" Сер ій Жадан обі р є
біблійні сюжети та звертається до
соціальних проблем сьо одення. А в
романі "Голова Я ова" Люб о Дере-
ша оловний ерой, пиш чи симфо-
нію до Євро-2012, ш ає свій шлях
до божественно о.

"Вогнепальні й ножові" Сергія Жадана — це

збірник біблійних і кримінальних балад, герої

яких вперто й послідовно рухаються темними

стежками, маючи наміри будь!що втілити в життя

свої мрії та полишити злочинне життя. "У цій

книжці несподівано багато героїв. А самі вірші

виявилися історіями про любов, ніжність, зраду

та відданість. А також про героїзм, підступність,

запеклість і невблаганність. Тому вона й вийшла

ліричною, а персонажі — непереможними. Як і

має бути з героями псалмів та вестернів",— розпо!

відає Сергій Жадан. Окремий цикл "Апостоли"

присвячений таким персонажам як, наприклад,

Якіру, на честь якого названі вулиці в Харкові і в

Києві. Простежуються у віршах і сучасні соціаль!

ні теми, як!то: про батьківщину, де "виживання

вважається талантом". А звернення до біблійної

тематики автор пояснює тим, що сюжети Старого

і Нового Заповіту знайомі всім, добре вгадуються

і сприймаються читачами.

"Голова Якова" Любка Дереша є переробкою

його невиданого роману "Як стати Богом і не за!

плакати", головний герой якого протиставляв се!

бе Богові і мав намір стати Богом. Шляхом до

цього він вважав музику. Зрештою, роман транс!

формувався в "алхімічну комедію". За сюжетом,

головному герою запропонували написати сим!

фонію до Євро!2012. "Він чи то в силу хворобли!

вості своєї психіки, чи в силу того, що до нього

дійсно звернулись такі сили, сприймає це як про!

позицію з пекла. Саме ця пропозиція своєю неод!

нозначністю змушує його задуматись — хто ж я? Я

ж досі живий. Що мені робити? Як мені втекти від

цього? — розповідає Любко Дереш.— В книжці

описані десять кроків, найбільш болючі пункти,

через які проходить людина від демонічного до

прийняття божественного".

На думку письменника, нова книжка є дуже

конденсованою: там є, як мінімум, десять різ!

них історій, описаних з точки зору десяти пер!

сонажів: це чотири чоловічих характери, чотири

жіночих характери, собака і, власне, нейтраль!

на позиція, позиція автора, який це все ство!

рює

Любко Дереш та Сергій Жадан презентували нові книжки

Новинки літератури

В Києві покажуть 
ретроспективу фільмів 
Кавалерідзе
До 125�річчя режисера глядачі побачать шість його знакових стрічок
Марія БЄЛЯЄВА
"Хрещатик"

З 26 вітня до 2 травня в
льт рном центрі "Київ"

демонстр ватим ть філь-
ми видатно о раїнсь о-
о режисера Івана Кава-
лерідзе, я ий знімав ще в
середині мин ло о століт-
тя. В про рамі ретроспе -
тиви та і стріч и я "Пе-
ре оп", "Коліївщина",
"Прометей", "Натал а
Полтав а", "Гри орій С о-
ворода" та "Повія" з мо-
лодою Людмилою Г рчен-
о.

Івана Кавалерідзе називають

українським Мікеланджело, адже

він був не лише режисером кіно та

театру, драматургом і сценаристом, а

й скульптором. Пам’ятник княгині

Ользі на Михайлівській площі, як і

Ярослав Мудрий біля Золотих во!

ріт,— справа рук саме Івана Кавале!

рідзе. Значно менше кияни знають

його кінотворчість. Цю прогалину і

має заповнити ретроспектива філь!

мів до 125!річчя одного з піонерів

українського кіно, яку представля!

ють Національний центр Олексан!

дра Довженка та Державне агентство

України з питань кіно.

Як режисер Іван Кавалерідзе де!

бютував з авангардистською стріч!

кою "Злива" про історію України

часів гайдамаччини. Вона стала од!

нією з найскандальніших картин

1920!х років та була знищена пар!

тійним керівництвом СРСР. В рам!

ках ретроспективи в кінотеатрі

"Київ" 27 квітня глядачі побачать

другу картину Кавалерідзе "Пере!

коп" ("Пісня про Перекоп",

1930) — німий революційний епос,

знятий до 10!річчя перемоги біль!

шовиків над Добровольчою армією

Врангеля в Криму. В 2011 році

фільм було відреставровано: до

стрічки написано новий музичний

супровід київським електронним

гуртом 2Sleepy. Також будуть пока!

зані перший звуковий фільм Кава!

лерідзе, історико!революційна

драма "Коліївщина" 1931 року (28

квітня) та заборонений "Проме!

тей" 1936 року — про селянського

хлопця Івася, який після повер!

нення з мобілізації на Кавказ під!

німає у рідному селі повстання (29

квітня).

Коли стрічки Кавалерідзе на іс!

торичну тематику забороняли, ре!

жисер звертався до нових форм та

сюжетів. Так, 30 квітня глядачі змо!

жуть побачити "Наталку Полтавку"

1936 року. Це перша українська кі!

ноопера за твором Миколи Лисен!

ка, де були задіяні відомі актори та

оперні співаки, а прем’єра з успі!

хом відбулася в Нью!Йорку. Після

війни режисер повертається у кіне!

матограф зі стрічкою "Григорій

Сковорода" — екранізацією біогра!

фії українського філософа, улюб!

ленця єлизаветинського імпера!

торського двору, який, відмовив!

шись від розкошів барокових пала!

ців, обрав долю мандрівного муд!

реця. Цей фільм показуватимуть 

1 травня.

А відкриватиме та закриватиме

ретроспективу картина 1961 року

"Повія", що демонструватиметься

26 квітня та 2 травня. В психоло!

гічній драмі, за однойменним ро!

маном Панаса Мирного, одну зі

своїх перших значних ролей зігра!

ла молода Людмила Гурченко.

Стрічка розповідає про селянку

Христю, яка була несправедливо

ув’язнена, а звільнившись, стала

танцівницею в міському кафешан!

тані. Перетворення бідної селянки

на світську левицю не приносить

дівчині щастя. Вона вирішує по!

вернутися у село, яке уособлює

ідилію дитинства, проте доля скла!

дається інакше

Марія БЄЛЯЄВА
"Хрещатик"

З 26 по 29 вітня вперше
відб ватиметься новий за-
хід для молодих таланови-
тих м зи антів — інстр -
ментальний он рс ім.
Єв ена Стан овича. У іль-
ох залах столиці свою
майстерність продемон-
стр ють діти та молодь
номінаціях фортепіано,
стр нні, народні, д хові та
дарні інстр менти.

Міжнародний конкурс започатко!

ваний благодійним фондом "ВІВАТ

АРТ", Національною спілкою ком!

позиторів України, а також Міжна!

родним музичним комітетом Націо!

нальної Ради/ЮНЕСКО за сприян!

ня Міністерства культури України.

Він поділяється на кілька номінацій:

фортепіано (соло, ансамблі, оркес!

три); струнні, народні, духові та

ударні інструменти (соло, ансамблі,

великі ансамблі та оркестри). Кон!

курсанти змагатимуться у п'яти ві!

кових категоріях: до 8 років, 9!11,

12!14, 15!18 і найстарші — 19!32 ро!

ки. В конкурсі братиме участь Дер!

жавний академічний естрадно!сим!

фонічний оркестр України під керів!

ництвом Миколи Лисенка та Націо!

нальний президентський оркестр на

чолі з Анатолієм Молотаєм та Мак!

симом Кузіним.

За словами організаторів, прес!

тижність конкурсу насамперед ви!

значає професійний склад журі — це

композитор та ректор Дитячої акаде!

мії мистецтв Михайло Чембержі(у

номінації фортепіано), перша скрип!

ка Національного квартету імені 

М. Лисенка Анатолій Баженов (у но!

мінації струнні інструменти), профе!

сор Національної музичної академії

Юрій Алексик (у номінації народні

інструменти) та соліст оркестру На!

ціональної опери Микола Кононов

(у номінації духові та ударні інстру!

менти). Головою журі є голова Націо!

нальної спілки композиторів Укра!

їни Євген Станкович, а його співго!

ловою — директор Національної фі!

лармонії Дмитро Остапенко.

Конкурс відкриється 26 квітня у

приміщенні Національної спілки

композиторів України за адресою:

вулиця Пушкінська, 32. Заключний

концерт та нагородження перемож!

ців відбудуться там же, у неділю, 29

квітня о 17.00. У п’ятницю та суботу

конкурсні виступи пройдуть у Київ!

ській дитячій академії мистецтв, Па!

лаці дітей та юнацтва Печерського

району, Малій залі філармонії, Ліцеї

міжнародних відносин, у приміщен!

ні Національної спілки композито!

рів України.

Заявки на участь у конкурсі пода!

ли понад 500 учасників з України,

Білорусі, Китаю, Польщі, Сирії та

В'єтнаму. Для виконавців це можли!

вість продемонструвати різні шко!

ли, "засвітитися" на музичному не!

босхилі та почути інших. Передба!

чається, що конкурс проводити!

меться в Києві щорічно, і надалі

участь у ньому братимуть переважно

дорослі виконавці, а до репертуару

програми обов’язково увійдуть п’є!

си Станковича.

До речі, Міжнародний інструмен!

тальний конкурс ім. Євгена Станко!

вича відкриває і Рік Станковича в

Україні, адже у 2012 році відомий

композитор святкує своє 70!річчя.

Під його егідою пройдуть концертні

тури по Україні, авторський концерт

в Національній опері та низка інших

заходів

В Києві пройде Міжнародний інструментальний конкурс 
імені Євгена Станковича

В столиці змагатимуться 
молоді музиканти

В стрічці Івана Кавалерідзе "Повія" про селян Христю, я а перетворилася на
світсь левицю, одн з перших своїх значних ролей зі рала Людмила Г рчен о

Відповіді на сканворд 

н а т ю б а с а
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б л а н м а н ж е о

а т а п і с в е р

и ш л а л і

п а с а н с а м б л ь
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ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Мета здійснення прое тованої діяльності
Метою здійснення прое т є с нення неприємно о запах (сір оводень, аміа

та в невели ій іль ості мер аптани), що виділяється в атмосферне повітря від
спор д Бортниць ої станції аерації, що знаходиться за адресою: в л.
Коле торна, 1, Дарниць ий район, м. Київ.
Оцін вплив на нав олишнє середовище проведено за технічними

рішеннями прое т , розроблено о спеціалізованою ор анізацією. Прое т
розроблено на підставі: розпорядження КМДА №2521 від 29.12.2011р. "Про
б дівництво систем деодорації на спор дах Бортниць ої станції аерації;
Завдання на прое т вання на розроб прое тно- ошторисної до ментації по
об'є т : "Спор дження систем деодорації об’є тів др ої і третьої чер и спор д
Бортниць ої станції аерації"; технічно о завдання на прое т вання системи
деодорації об'є тів др ої і третьої чер и спор д, видане ПАТ АК
"Київводо анал".
Технічні рішення, прийняті прое ті, відповідають вимо ам е оло ічних,

санітарно- і ієнічних, протипожежних та інших норм та правил, що діють в
У раїні на момент розроб и та передачі прое тної до ментації, і забезпеч ють
безпечн для життя та здоров'я людей е спл атацію об'є та при додержанні
заходів, я і передбачено запропонованим прое том. Оцін вплив на
нав олишнє середовище проведено за технічними рішеннями прое т , з
рах ванням техноло ічних особливостей основно о виробничо о стат вання.
Технічні рішення, прийняті прое ті, відповідають вимо ам е оло ічних,

санітарно- і ієнічних, протипожежних та інших норм та правил, що діють в
У раїні на момент розроб и та передачі прое тної до ментації, і забезпеч ють
безпечн для життя та здоров'я людей е спл атацію об'є та при додержанні
заходів, я і передбачено запропонованим прое том.

2. С ттєві фа тори, що впливають чи мож ть впливати на стан
нав олишньо о природно о середовища з рах ванням можливості
вини нення надзвичайних е оло ічних сит ацій.
Діяльність, я а б де проводитися на об'є ті, не с проводж ється виділенням

забр днюючих речовин атмосферне повітря та від риті водоймища. Можливості
забр днення дощових та талих вод нема. Реалізація прое т не надасть
не ативно о вплив на робот існ ючих водопровідних та аналізаційних мереж,
не пор шить ідроло ічний та ідробіоло ічний режими підземних вод.
Обґр нтовані вище природоохоронні заходи дозволяють зробити висново щодо
е оло ічної безпе и об’є та. З рах ванням сіх передбачених заходів, ви онанні
технічних рішень, передбачених прое том, належном рівні е спл атації
не ативний вплив на природне середовище може б ти мінімізовано.

3. Кіль існі та я існі по азни и оцін и рівнів е оло ічно о ризи та
безпе и для життєдіяльності населення планованої діяльності, а та ож
заходи, що арант ють здійснення діяльності відповідно до е оло ічних
стандартів і нормативів:
Об'є т не відноситься до " Перелі видів діяльності та об'є тів, що становлять

підвищен е оло ічн небезпе ", затверджено о постановою КМУ від 27 липня
1995 № 554.
Об'є т при ви онанні природоохоронних заходів та санітарних норм пра тично

не б де здійснювати ш ідливо о вплив на середовище під час спор дження
системи деодорації за рах но оптимізації прое тних рішень по йо о ор анізації.
При е спл атації систем дезодорації об'є тів др ої і третьої чер и спор д

Бортниць ої станції аерації в нав олишнє середовище б д ть надходити
ш ідливі речовини іль ості:

В рез льтаті е спл атації систем дезодорації об'є тів др ої і третьої чер и
спор д Бортниць ої станції аерації б де творюватися онденсат. За альна
іль ість онденсат на доб с ладає 2,4 м3. Відвід онденсат передбачається
підземними поліетиленовими тр бопроводами в існ ючі спор ди, лот и,
піс олов и, я і знаходяться біля ожно о біофільтра, та в аналізаційні олодязі,
з я их зан реними насосами онденсат ви ач ється в піс олов та лот и, в я і
не має можливості підземним тр бопроводом подати онденсат від біофільтрів.
За альна іль ість відходів, що творюється від е спл атації, с ладає 540 м3

фільтр ючо о матеріал біофільтрів на 3 ро и.
Об'є т при ви онанні природоохоронних заходів та санітарних норм пра тично

не б де здійснювати ш ідливо о вплив на середовище під час б дівництва, за
рах но оптимізації прое тних рішень по йо о ор анізації.

4. Вжиті заходи щодо інформ вання ромадсь ості про планован
діяльність, мет і шляхи її здійснення:
Врах вання ромадсь их інтересів здійснюється відповідно до За он У раїни

"Про план вання і заб дов територій".
Для виявлення ставлення ромадсь ості щодо роз лян то о прое т

замовни ом проводиться п блі ація ЗМІ "Заяви про наміри".
"Заява про е оло ічні наслід и", з ідно ст.34 За он У раїни "Про е оло ічн

е спертиз ", та ож повинна б ти о олошена замовни ом через засоби масової
інформації.

5. Зобов'язання замовни а щодо здійснення прое тних рішень
відповідно до норм і правил охорони нав олишньо о середовища і вимо
е оло ічної безпе и на всіх етапах б дівництва та е спл атації об'є та
планованої діяльності:

Замовни ом та ви онавцем робіт б д ть ви онані всі мови за ладені в
прое ті відповідно з нормами та правилами охорони нав олишньо о
середовища і вимо ами е оло ічної безпе и на всіх етапах б дівництва системи
дезодорації об'є тів др ої і третьої чер и спор д Бортниць ої станції аерації.

Генпрое т вальни :
Дире тор ДП НДКТІ МГ

Замовни :
Начальни Головно о правління
ом нально о осподарства Київсь ої
місь ої державної адміністрації

Наймен вання
забр днюючих

речовин
Код речовини

Ви иди від тр б біофільтрів

/с т/рі

Метан 410 0,096 3,02745

В провадженні Дніпровсь о о районно о с д м. Києва знаходиться цивільна справа
№ 2604/1820/2012 р. провадження № 2/2604/1616/2012 р. за позовом Кан пер Владислава
Ві торовича до Кан пер Олени Василівни, Кан пер Марії Владиславівни, третя особа: Відділ
справах ромадянства, іммі рації та реєстрації фізичних осіб Дніпровсь о о РУ ГУ МВС У раїни в
м. Києві, Житлово-б дівельний ооператив "Ком нар" про визнання осіб та ими, що втратили
право орист вання житловим приміщенням.

Роз ляд вище зазначеної справи призначений на 12.30 03.05.2012 ро в приміщенні
Дніпровсь о о районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Кошиця, 5, аб. 104.

В зв'яз з цим с д ви ли ає відповідачів Кан пер Олен Василівн останнє відоме місце
проживання за адресою: м. Київ, в л. Ент зіастів 45/1, в. 70; Кан пер Марію Владиславівн
останнє відоме місце проживання за адресою: м. Київ, в л. Ент зіастів 45/1, в. 70 в с дове
засідання на вище зазначений час та день.

В разі неяв и відповідачів в с дове засідання с д прийме рішення на підставі наданих
позивачем до азів.

С ддя Ма арч В.В.

Втрачене свідоцтво про право власності ЯЯЯ № 161980 від 25.03.2005

(на аз Головно о правління житлово о забезпечення від 22.02.2005 ро

№ 291-С/КІ) на ім'я Чернишової Зої Дмитрівни вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло за адресою: Київ,
в л. Вірменсь а, 11, в. 176 на праві спільної-част ової власності на ім'я
Мельничен о Ніни Михайлівни та членам її родини від 16 вітня 2007 ро
розпорядження (на аз) № 46671 вважати недійсним.

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

Легка атлетика. Вікторія Терещук стала 
другою на етапі Кубка світу з п’ятиборства
У Ростові-на-Дон (Росія) завершився четвертий етап К б а світ із

с часно о п’ятиборства.
У раїн а Ві торія Терещ по азала др ий рез льтат (5352 оч а) і

стала срібною призер ою т рнір . Най раще нашій спортсменці вда-
лися два види — фехт вання та “ омбайн” (стрільба та бі ), них ра-
їн а по азала 3-й рез льтат. Чемпіон ою зма ань стала Анастасія
Про опен о з Білор сі (5392), “бронза” Саманти Мюррей з Вели о-
британії (5344). Наразі за підс м ами 4-х етапів К б а світ Ві торія
Терещ посідає 3 місце світовом рейтин

Фехтування. Вітчизняна збірна здобула 
три ліцензії на турнірі у Братиславі
З Європейсь о о за ально о відбір ово о т рнір з фехт вання, що

проходив Братиславі (Словаччина), наші спортсмени повертаються
з трьома ліцензіями. Їм вдалось вибороти ліцензії зі шпа и чоловічої —
її володарем став Дмитро Карючен о, рапіри жіночої — Оль а Лілей о
та шаблі чоловічої — Дмитро Бой о

Спортивна стрільба. Микола Мільчев — 
срібний призер етапу Кубка світу 
зі стендової стрільби
На др ом етапі К б а світ зі спортивної стрільби, що проходив в

Лондоні (Вели обританія), раїнець Ми ола Мільчев піднявся на др -
сходин п’єдестал с іті. Наш стріло вразив 147 мішеней і по-

ст пився лише однією переможцю зма ань швед Стефан Нільссон .
Бронзова на орода в а тиві Торе Бровольда з Норве ії. За алом зма-
аннях бер ть часть 806 часни ів із 97 раїн світ

Стрибки у воду. Дует Ілля Кваша 
та Олексій Пригоров здобув бронзові нагороди 
У Тіх ані (Ме си а) завершився четвертий (останній) етап світової

серії зі стриб ів вод . Бронзов на ород синхронних стриб ах з 3-
метрово о трамплін вибороли Ілля Кваша — Оле сій При оров. У ра-
їнці завершили зма ання із с мою 432,81 бала. “Срібло” Крістофера
Мірса — Ні ласа Робінсона-Бей ера з Вели обританії (436,74), “золо-
то” итайсь о о д ет Цін Кай — Л о Ютон (454,29)

Триатлон. Українці стали третіми на чемпіонаті
Європи з триатлону
В місті Ейлат (Ізраїль) пройшов чемпіонат Європи з триатлон се-

ред дорослих та юніорів. В естафеті (мі ст) раїнсь ій оманді вда-
лося вибороти бронзов на ород . Її володарями стали Данило Са-
п нов, Є ор Мартинен о, Юлія Єлістратова та Інна Рижих. За алом
зма аннях взяли часть 320 спортсменів з 40 раїн світ

Температура +13°С

Атм. тиск 728 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 77 %

Температура +16°С

Атм. тиск 728 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 62 %

Температура +11°С

Атм. тиск 730 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 79 %

Прогноз погоди на 25 квітня 2012 року

ОВНИ, я що для вас мірилом життєвих цінностей є роші, ви їх
отримаєте найближчим часом. Одна не хлібом єдиним живе лю-
дина... одночасно дбайте про д ховний рес рс. Нинішній день
сприяє плідним онта там з представни ами офіційних ор аніза-
цій, стражами за он та поряд , працівни ами інформаційних
стр т р, реда цій, видавництв, посередниць их фірм.
Для ТЕЛЬЦІВ основним апіталом є не роші, а онта ти з до-

свідченими майстрами своєї справи, ер дованими людьми. Ви ав-
торитетні, впливові, проте один в полі не воїн, дорожіть порядни-
ми особами, на я их можна по ластися, я і не зрадять с р тн
мить. Це може б ти надійний посередни , онс льтант, постачаль-
ни , з я им можна ласти од про співпрацю на тривалий тер-
мін.
БЛИЗНЯТА, феноменальна чарівність плюс інтеле т альний

шарм роблять вас надзвичайно поп лярними та привабливими для
протилежної статі, примнож ючи оло симпати ів. Проте ліві за -
ли протипо азані, в любовних справах слід б ти чесними, поряд-
ними, дале о лядними, збері ати вірність давнім с п тни ам та
ріплювати шлюбні зи.
РАКАМ визначено пожинати те, що посіяли раніше. Пощастить

вдало розв’язати ордієві в зли армічних проблем, на опичених
за попередній місяць. Насамперед в сімейній сфері. Прихованою
підтрим ою мож ть стати родинні зв’яз и, фамільні традиції, он-
та ти з оле ами, перевірені інформаційні джерела.
ЛЕВИ, ар’єрний марафон набирає обертів, де вам слід армо-

нійно вписатися в посадов ієрархію, вчитися я ерм вати, та і
під орятися висо им чинам. Сьо одні необхідно за ріпити б дь-я і
ділові та приятельсь і зв’яз и, що приносять ористь, сприяють
обізнаності.
ДІВИ мають олосальний імідж соці мі, заб дьте про с ром-

ність, поп ляриз йте себе с різь! Ви птах висо о о польот і має-
те оточити себе відповідними персонами, збері айте поч ття висо-
ої ідності і пам’ятайте: орел за м хами не аняється! Нині шеф
радо піде на роз мні пост п и, адже фахівець ви нівро .
ТЕРЕЗИ, в ролі лідера (до 20 травня) ви проходите фаз трі м-

фально о д ховно о преображення, де задіяні пот жні рес рси
(матеріальні, моральні, енер етичні) інших людей. Я що маєте на-
дійний сімейний тил, нічо о не бійтеся, ви сильні й терплячі.
СКОРПІОНИ, без підтрим и інших ви я билинонь а в полі, від-

рита всім злим вітрам. Дося ти бажаних вершин самот ж и і не
сподівайтеся, тіль и в армонійній парі здатні отримати прод тив-
ний рез льтат. На щастя, Творець посилає впливових презента-
бельних партнерів, тож міцно за них тримайтеся, і все вас в жит-
ті б де аразд!
СТРІЛЬЦІ, не орд йте, робіть пра тичні посл и, самовіддано

сл жіть людям і матимете влад над ними, б де знаменитими! Ни-
ні відчалювати в самостійне плавання протипо азано, ма сималь-
но о спіх доб’єтеся, ставши на стезю рівноправної співпраці з ін-
шими, збаланс вавши спільні інтереси.
КОЗОРОГИ, сюрпризи Небес до ваших посл , не лін йтеся і

ви ористов йте їх (до 11 червня) для підзаряд и життєво о а м -
лятора щастям та сердечно о омфорт на майб тнє. Знайте: ви
самодостатня, талановита всебічно розвинена особистість, і це не
перебільшення. Саме та а “ одова станов а” допоможе с н ти
омпле си, вселить впевненість, зробить вас невразливими для
професійних проблем.
ВОДОЛІЇ, ч жих для вас не існ є, я що доля звела з имось,

значить, проявіть ма сим м манної т рботи про тих людей, це
члени вашої родини, про я их слід пі л ватися серцем, проявляти
матерільні зна и ва и, дбати про їхнє бла опол ччя. Тоді й вам
все повернеться сторицею. Наразі тримайтеся від нових роман-
тичних е спериментів, в любовній сфері йде процес армічних від-
працювань, с нення помило в стос н ах з давніми оханими (до
серпня), аби ви пере оналися в їхній вірності.
РИБИ, влашт йте санітарний день і наведіть лад в с веренном

просторі, позбавтеся від старих речей, приберіть робоче місце,
причеп ріть домашні пенати, пра ніть не пор ш вати сімейних за-
онів та національних традицій. Д х рові сьо одні проявлятиметь-
ся сильно, тож енетичні риси, спад овані від родовод , на ла-
д ть печать на ваш поведін . Ліпше не дорі ати домочадцям за
їхні вади, а влашт вати сімейні посидень и та пом’ян ти пред ів

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Будівельник" вдруге 
поспіль поступився "Одесі"
Київський клуб перебуває за крок від припинення боротьби 
за чемпіонський титул
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У понеділо в рам ах плей-офф бас-
етбольної С перлі и У раїни відб -
лося два матчі. Чинний чемпіон иїв-
сь ий “Б дівельни ” виїзном мат-
чі не змі зламати опір “Одеси” і
зм шений б в апіт лювати овер-
таймі — 98:99. Та им чином рах но
серії до трьох перемо став 2:1 на
ористь одеситів. У іншом матчі
“Донець ” остях перемі “Дніпро”
82:78. Ця перемо а дозволила “ти -
рам” повести серії 2:1.

Матч в Одесі розпочався для обох команд дуже

нервово. Особливо це простежувалося у діях бас�

кетболістів київського “Будіельника”. Не минуло

й трьох хвилин, як один із лідерів “гладіаторів”

Дмитро Забірченко отримав у свій пасив три фоли.

Загалом гравці столичного клубу повільніше діяли

на майданчику, аніж їх опоненти. Одесити в свою

чергу вдало використали надані їм можливості, і за

кілька хвилин до завершення першої чверті раху�

нок у матчі став 20:11 на користь господарів май�

данчика. А на кінець цієї десятихвилинки перева�

га “Одеси” становила 10 очок.

У другій чверті гравці “Будівельника” спробу�

вали вирівняти становище завдяки кидкам з даль�

ньої дистанції. Дуже швидко кияни скоротили

відставання до 5 очок. А на кінець першої поло�

вини гри рахунок у матчі став рівним 42:42.

Після великої перерви обидві команди почали

грати у відкритий баскетбол. Майже у кожній ата�

ці суперники набирали очки, проте відірватися

комусь із них не вдавалося. Лише під кінець тре�

тьої чверті кияни зуміли піти у відрив і завершити

її на свою користь 64:59. Особлива заслуга в цьо�

му була американця Луїса Флореса та Михайла

Анісімова, які стали найрезультативнішими грав�

цями у складі “Будівельника”.

Заключна чверть матчу більше нагадувала трилер,

аніж баскетбольну гру. Розуміючи, що відступати

нікуди, гравці “Одеси” почали агресивніше діяти у

захисті, що дозволило їм стримати небезпечні атаки

киян. У складі господарів неперевершено діяв

Джастін Лав, який не лише зумів зрівняти рахунок,

а й вивести свою команду уперед — 73:65. Втім, ки�

яни швидко оговталися і до кінця матчу зрівняли

рахунок 77:77. Остання хвилина основного часу гри

була найцікавіша — за 10 секунд до фіналу кияни

були попереду 82:79, проте в останній атаці на ки�

док із центру поля наважився Джейсон Роу і не схи�

бив, таким чином рахунок став 82:82, і доля пере�

можця протистояння вирішувалася у овертаймі.

Він проходив майже за таким сценарієм, як і

четверта десятихвилинка. За кілька миттєвостей

до завершення матчу “Будівельник” був попереду

98:96, проте останнє слово було за гравцями

“Одеси”, і Джастін Лав кидком з тричоковї зони

поставив фінальну крапку у цьому матчі. Таким

чином, зустріч закінчилась на користь одеситів

99:98,  і рахунок у серії став 2:1.

“Це була дуже цікава, красива гра. Нам баскет�

бол подарував інтригу. Шкода, що ми програли.

Напевно, фортуни заслуговують ті, хто віддав

більше сил та енергії. Ну а поки що я вітаю “Оде�

су” з перемогою, вона була заслуженою”,— про�

коментував результат гри головний тренер “Буді�

вельника” Звєздан Мітровіч
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Цей день в історії 25 квітня

1719 — в Лондоні надр ова-
не перше видання льтово о
роман Даніеля Дефо "Життя й
дивовижні при оди Робінзона
Кр зо"
1826 — в Ан лії запатентовано

перший автомобіль із дви ном
вн трішньо о з орання
1859 — почалося б дівництво

С ець о о анал
1867 — місто То іо вперше

від рито для іноземної тор івлі
1901 — в штаті Нью-Йор

вперше в світі запроваджено ав-
томобільні номери
1964 — в білор сь ом ол-
оспі орова народила сім телят
(світовий ре орд)
1966 — відб вся землетр с

Таш енті
1990 — амери анці вивели на

земн орбіт найбільший осміч-
ний телес оп "Габбл".
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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"Одеса" в овертаймі перемо ла "Б дівельни " з рах н ом 99:98
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