
Реалізовано перший проект — переможець
конкурсу "СтратегіЯ"
Учні ліцею прикрасили свій навчальний заклад фруктовим садом 
та квітниками
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Ліки для киян стануть 
доступнішими
Вже через кілька місяців 600 тисяч малозабезпечених городян зможуть 
купувати найнеобхідніші медпрепарати зі знижкою в 25–30 %

Як відзначив голова КМДА Олександр Попов, “Карт�

ка киянина” — це дуже важливий проект в соціальному

плані. “До червня ми плануємо надати “Картки кияни�

на” близько 5 тисячам осіб. До вересня�жовтня користу�

вачами картки мають стати понад 600 тисяч мешканців

міста, які потребують соціальної допомоги, тож вони

зможуть отримувати знижки на низку товарів та послуг. І

починаємо ми з медикаментів та дуже вдячні столичним

виробникам ліків за те, що вони погодилися бути учас�

никами цієї програми”,— зазначив Олександр Попов.

Так, відповідно до підписаного меморандуму про

співпрацю між КМДА, київськими виробниками лікар�

ських засобів та державними й комунальними аптека�

ми, столичні виробники ліків надаватимуть знижку

приблизно 10–15 %. Ще 15–20 % за рахунок внутрішніх

резервів буде надавати КП “Фармація”, у мережі аптек

якої і можна буде придбати ліки зі знижками. Наразі

співпрацювати з міською владою вже погодилися ЗАТ

“Дарниця”, ВАТ “Фармак” та “Борщагівский ХФЗ”.

За словами виробників ліків така ініціатива є дуже

вчасною та дозволить вивести якість надання медичних

послуг у столиці на новий рівень. “Населення має от�

римувати повне та адекватне медичне обслуговування.

Однак, на превеликий жаль, ми ще до цього не дійшли,

але такі ініціативи — це перші кроки до страхової меди�

цини, яка, я впевнена, буде в Україні і, можливо, тріш�

ки раніше у Києві. І ми будемо підтримувати такі почи�

нання, поки не дійдемо до повноцінного медичного

страхування населення”, — зазначила Філя Жебров�

ська, гендиректор фармацевтичної фірми “Дарниця”.

Як відзначив гендиректор КП “Фармація” Олек�

сандр Гудзенко, уже є перелік з 52 найменувань тих лі�

ків, на які можна буде отримати знижку. Це безрецеп�

турні медикаменти загального вжитку, зокрема аналь�

гін, цитрамон, корвалол. Також затверджено список з

60 аптек у всіх районах міста, де ці ліки можна буде

придбати. Наразі у закладах встановлюють термінали,

щоб до початку червня, коли розпочнеться реалізація

програми, вони були готові прийняти перших клієнтів.

“Споживач надає свою “Картку киянина” для роз�

рахунків та вводить свій пін�код, а продавець на екра�

ні монітора побачить фотографію клієнта та його

знижку. Утримувач картки сплачує вартість ліків, а ін�

формація про покупку направляється до відповідного

підприємства для звітності. Завдяки цьому ми зможе�

мо проаналізувати попит на ліки зі знижкою та на ос�

нові цих даних вести перемовини з виробниками про

розширення переліку ліків”,— зазначив під час підпи�

сання меморандуму заступник голови КМДА Руслан

Крамаренко.

Голова КМДА Олександр Попов також зазначив, що

такий приклад виробників ліків має стати гарним сти�

мулом для інших підприємців столиці. “Я думаю, що

ми повинні об’єднатися задля того, щоб надати киянам

максимальну соціальну допомогу. Зокрема це стосуєть�

ся виробників харчових продуктів. Попередньо ми вже

маємо можливих партнерів і надалі продовжуємо цю

роботу. Тож я думаю, що друга половина поточного ро�

ку буде показовою в цьому плані і ми розпочнемо під�

писувати відповідні договори з виробниками, в першу

чергу продуктів харчування”, — підкреслив Олександр

Попов

Олександр ПУЗАНОВ:
"Ми плануємо скоротити середній
час розгляду документів у КМДА
приблизно в 3 рази" 
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Пішохідну зону від парку
"Володимирська гірка" 
до Києво;Печерської лаври
реконструюють 
Розпорядження про прое т вання та ре онстр цію
зазначеної ділян и підписав олова КМДА
Оле сандр Попов
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Вже сьогодні можна поглянути на ав�

торські квітники, які діти власноруч ви�

садили на території свого ліцею. Два

квітники висаджені у формі кіл, в яких

візерунками рясніють чорнобривці,

мальви, волошки, м’ята, жоржини, бар�

вінок, декоративний соняшник, настур�

ція.

Висаджувати квіти разом з ліцеїстами

приїхав заступник голови КМДА Руслан

Крамаренко. “Учні краще за нас знають,

що їм потрібно. Я переконаний, що квіт�

ник, висаджений за задумом школярів та

їхніми власними руками, буде для них

набагато ціннішим, аніж той, який би ви�

садили столичні служби. Тому місто й на�

далі підтримуватиме подібні проекти мо�

лоді”, — зазначив Руслан Крамаренко.

Як стверджує сама авторка ідеї, мета

роботи полягає у тому, щоб відкрити у

школярів почуття любові і бережливого

ставлення до природи та навчити їх засто�

совувати набуті знання у повсякденному

житті. “Ми б хотіли на власному прикладі

показати іншим школам, як на власній

території можна висадити та доглянути

фруктовий сад, а також посадити квітни�

ки. І хочеться вірити, що до нашого при�

кладу приєднаються інші навчальні за�

клади і згодом ми зможемо провести зма�

гання на найкращу присадибну шкільну

ділянку”, — розповіла "Хрещатику" Аліна

Сидорчук.

Руслан Крамаренко підтримав ініці�

ативу ліцеїстів і оголосив нове змагання

серед столичних шкіл — “Міський кон�

курс озеленення шкільних садиб”. У йо�

го рамках загальноосвітні навчальні за�

клади повинні підготувати ескізи

шкільних квітників. Три переможці у

кожному районі міста отримають посад�

ковий матеріал напередодні нового на�

вчального року для втілення задуму. Та�

ким чином, посадковим матеріалом бу�

де забезпечено 30 столичних шкіл. Ро�

боти приймаються до 31 травня на елек�

тронну адресу: info@strategiya.kiev.ua.

Нагадаємо, за результатами Першого

київського конкурсу молодих дослідників

“СтратегіЯ” було відібрано десять най�

оригінальніших робіт молоді віком від 16

до 21 років. Усі проекти спрямовані на по�

кращення життя киян та розвиток міста.

Голова КМДА Олександр Попов особис�

то зустрівся з авторами ідей та пообіцяв

допомогти у реалізації їхніх проектів. Де�

які учнівські та студентські розробки бу�

дуть втілені у життя вже цього року

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

В е оло о-природничом ліцеї № 116, що Голосіївсь ом
районі, реалізовано прое т Аліни Сидорч “Озеленення сади-
би ліцею”. Ідея дівчини поля ала том , щоб власними сила-
ми ш олярі висадили вітни и з традиційними раїнсь ими
вітами та фр товий сад на території сво о навчально о за-
лад . Ця робота б ла визнана най ращою з-поміж 33 інших
прое тів, поданих на он рс “Страте іЯ” номінації “Зелене
місто”.

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

У Києві продовж ють впровадж вати со-
ціальн ініціатив “Карт а иянина”. У
рам ах цієї про рами вчора за часті о-
лови КМДА Оле сандра Попова б в під-
писаний меморанд м про співробітниц-
тво між профільними правліннями
місь адміністрації, виробни ами лі ар-
сь их засобів та апте ами державної та
ом нальної форм власності щодо на-
дання зниж и на найнеобхідніші лі и
апте ах столиці.
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До Дня Києва соціально 
незахищені кияни отримають 
матеріальну допомогу
З на оди свят вання Дня столиці та Дня Києва

о ремі ате орії малозабезпечених меш анців сто-
лиці отримають одноразов адресн соціальн ма-
теріальн допомо . Відповідне розпорядження під-
писав олова КМДА Оле сандр Попов. Та , матері-
альн допомо розмірі 500 рн отримають сім’ї
за иблих в Аф аністані. По 300 рн виплатять одер-
ж вачам пенсійної виплати зв’яз з втратою о-
д вальни а; на дітей сиріт, я их померли обоє
бать ів; на дітей, над я ими встановлено опі чи
пі л вання; малозабезпеченим та ба атодітним ро-
динам, а та ож сім’ям війсь овосл жбовців, я і за-
ин ли або померли мирний час під час війсь ової
сл жби. По 200 рн виплатять інвалідам з дитинства
та дітям з інвалідністю; одерж вачам соціальної
пенсії на дітей-інвалідів ві ом до 18 ро ів та тимча-
сової допомо и на дітей, бать и я их хиляються від
сплати аліментів; малозабезпеченим особам, я і
проживають разом з інвалідом І, ІІ р пи внаслідо
психічно о розлад , я ий потреб є постійно о до-
ляд , а та ож інвалідам І р пи, розмір пенсійної
виплати, я их не перевищ є 1200 рн.
Матеріальн допомо розмірі 100 рн отрима-

ють інваліди ІІ р пи та непрацюючі інваліди ІІІ р -
пи. Соцвиплати та ож отримають непрацюючі пен-
сіонери, розмір пенсійних виплат я их не переви-
щ є 1200 рн, а та ож працюючі пенсіонери, роз-
мір пенсійної виплати я их не перевищ є 900 рн;
одерж вачі державної допомо и на дітей, одино і
матері та по до ляд за дитиною до дося нення
нею трирічно о ві з рах ванням доходів, ом-
пенсації за надання соціальних посл , омпенсації
по до ляд за інвалідом І р пи або пристарілим,
я ий дося 80-річно о ві , а та ож одерж вачам
державної допомо и при синовленні дитини. Від-
повідно до розпорядження, виплати одноразової
адресної соціальної матеріальної допомо и прово-
дитим ть за з одою пенсіонерів та одерж вачів до-
помо и через їхні поточні рах н и бан ах та відді-
леннях поштово о зв’яз . Крім то о, адресна соці-
альна матеріальна допомо а, я а не б ла своєчас-
но виплачена через причини, незалежні від отри-
м вача, разі йо о смерті виплач ватиметься чле-
нам сім’ї померло о відповідном поряд

Визначено 542 квартири 
для програми іпотечного 
кредитування
Міжвідомча омісія при Міністерстві ре іонально-
о розвит , б дівництва та житлово- ом нально о
осподарства визначила 542 вартири, дост пні для
придбання в межах про рами здешевлення вартості
іпотечних редитів для забезпечення дост пним
житлом ромадян, я і мають потреб в по ращенні
житлових мов. Про це с азано в повідомленні
прес-сл жби міністерства. “Міжвідомча омісія при
Мінре іоні затвердила перші 542 вартири, я і мож-
на п вати ромадянам на мовах здешевленої
іпоте и”,— цит є прес-сл жба міністра ре іональ-
но о розвит , б дівництва та житлово- ом нально-
о осподарства Анатолія Близню а. З йо о слів,
цей списо направили бан ам, я і мож ть брати
часть про рамі. Зо рема затверджені вартири
розташовані в 16 об’є тах з Волинсь ої, Запорізь-
ої, Полтавсь ої, С мсь ої та Чернівець ої областей
і Крим . Найбільше, 7 об’є тів, розташовано в С -
мах. На адаємо, 3 травня ряд затвердив порядо
здешевлення вартості іпотечних редитів для за-
безпечення дост пним житлом ромадян, я і мають
потреб в по ращенні житлових мов, повідомля-
ють У раїнсь і новини
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Пішохідну зону від парку “Володимирська гірка” 
до Києво�Печерської лаври реконструюють
Пішохідн зон від пар “Володимирсь а ір а” до Києво-Печерсь ої

лаври ре онстр юють. Розпорядження про прое т вання та ре онстр -
цію зазначеної ділян и підписав олова КМДА Оле сандр Попов. Відпо-
відно до до мента замовни ом ви онання зазначених робіт визначено
КП “Дире ція реставраційно-відновлювальних робіт”. Та , в азаном
ом нальном підприємств дор чено визначити енеральн прое тн
та підрядн ор анізації (відповідно до за онодавства сфері державних
за півель) та забезпечити розроб і затвердження прое тно- ошто-
рисної до ментації. Крім то о, при ладанні замовни ом до овор під-
ряд та ви онання робіт із ре онстр ції пішохідної зони від пар “Во-
лодимирсь а ір а” до Києво-Печерсь ої лаври б д ть передбачені
мови щодо надання підрядни ом арантій я ості робіт та встановлення
арантійних стро ів е спл атації елементів бла о строю

Підбиті підсумки конкурсу 
“Обери чисте майбутнє”
Підбиті підс м и он рс дитячої та юнаць ої творчості “Обери чис-

те майб тнє”. Він б в започат ований КП “Київ ом нсервіс” січні 2012
ро з метою зал чення юних иян до вирішення однієї з найа т альні-
ших проблем сьо одення — творення та перероб и поб тових відходів,
а та ож впровадження системи роздільно о збор відходів. У он рсі
взяли часть иївсь і ш олярі, ст денти вищих навчальних за ладів, ви-
хованці місь их та районних центрів творчості. Учасни и надіслали до
ор омітет понад 300 робіт, серед я их малюн и, с веніри з вторинної
сировини, фото- та відеороботи. Напри інці вітня спеціальна омісія,
до с лад я ої війшли представни и стр т рних підрозділів КМДА, о-
м нальних підприємств та представни и провідних омпаній, що пра-
цюють на столичном рин посл із вивезення та тилізації поб тових
відходів, підбила підс м и он рс . “Учасни и див ють різноплановіс-
тю робіт на та , здавалося б, в зь і специфічн тем . Роз мієш, с іль-
и орисних речей ми щодня ви идаємо, вважаючи їх сміттям, а дитячі
р и подар вали їм др е життя та створили справжні шедеври. Цей
он рс наочно по азав, що юні ияни добре свідомлюють необхідність
власно о втр чання вирішення е оло ічних проблем міста. І це дає на-
дію на те, що спільними з силлями ми повернемо Києв стат с найчис-
тішої та найзеленішої столиці Європи”,— зазначив дире тор КП “Київ о-
м нсервіс” Сер ій Мельни . Напри інці травня заплановане на ород-
ження переможців та часни ів он рс “Обери чисте майб тнє”

Цифра дня

120 000 000 
гривень ПДВ по сумах заявок до 1 мільйона гривень відшкодовано
податківцями столиці з початку 2012 року 

Про це повідомила голова ДПС у м. Києві Ірина Носачова
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Кубок УЄФА вирушив 
у подорож Україною
Першими доторкнутися до легендарного футбольного трофея мали
змогу кияни та гості міста
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

До Євро-2012 залишилося
менше місяця, і після по-
дорожі Польщею до У ра-
їни офіційно приб в най-
жаданіший трофей для
ф тбольних оманд Євро-
пи — К бо Анрі Делоне.
Урочисто вітали символ
ф тбольної перемо и
столиці У раїни. Після па-
радної презентації за
часті олови КМДА Оле -
сандра Попова та прези-
дента Федерації ф тбол
У раїни Гри орія С р іса
бо встановили на о-

ловній площі раїни —
Майдані Незалежності, де
протя ом трьох днів з
ним сфото раф валося
близь о 8 тисяч иян та
остей міста.

Широкому загалу Кубок Анрі Де�

лоне представили у п’ятницю, 11

травня. Зазначимо, що мешканці

столиці стали першими українцями,

які в рамках трофі�туру “Зустрічай

кубок” побачили легендарний тро�

фей на власні очі. “Турнір не може

відбутися без цього кубка, адже це за

нього боротимуться найкращі євро�

пейські команди. Ми бажаємо пере�

моги нашій збірній, адже саме наша

команда буде грати, маючи додатко�

вого, дванадцятого гравця — своїх

відданих вболівальників. Тож я ба�

жаю нам перемоги, і щоб цей кубок

ще як мінімум на чотири роки зали�

шався у Києві”,— зазначив на пре�

зентації трофея Олександр Попов.

Протягом трьох днів кубок зна�

ходився на Майдані Незалежності,

де всі охочі могли сфотографувати�

ся з трофеєм. За цей час доторкну�

тися до кубка прийшло близько 8

тисяч киян та гостей столиці. Крім

того, шанувальники футболу могли

взяти участь у різноманітних розва�

жальних заходах, матчах на міні�

полях, конкурсах та подивитися

найяскравіші моменти з історії

чемпіонатів Європи. А увечері 12

травня поруч із Кубком Анрі Дело�

не була піднята в повітря 35�метро�

ва повітряна куля у формі

дорогоцінного призу. Після Києва

футбольний кубок вирушив до Іва�

но�Франківська, Харкова, Донець�

ка, Дніпропетровська, Львова. За�

вершиться ж турне 26 травня в Оде�

сі. До Києва знаменита футбольна

нагорода повернеться 1 липня, ко�

ли на НСК “Олімпійський” кубок

вручать команді�переможниці Єв�

ро�2012.

Під час презентації Кубка Анрі Де�

лоне у Києві генеральний директор

Українського державного підприєм�

ства поштового зв’язку “Укрпошта”

Оксана Плотнікова презентувала

поштові марки із його зображенням.

Як відзначила пані Світлана, подіб�

них марок з офіційною символікою

Євро�2012 буде випущено близько

30 тисяч екземплярів. Окрім того, до

початку турніру також з’являться ще

дитячі марки, а також марки для фа�

нів, на яких буде зображена фут�

больна збірна України.

Нагадаємо, що Кубок Анрі Дело�

не названо на честь першого гене�

рального секретаря УЄФА, який за�

пропонував проведення Європей�

ської першості з футболу. Кубок був

створений паризьким ювеліром Мі�

шелем Шобійоном. Напередодні

чемпіонату 2008 року футбольний

приз був видозмінений, зокрема він

став на 18 сантиметрів вищим та на 2

кілограми важчим

Лікарня поряд із домом

Амбулаторія має кабінет лікаря,

кабінет денного стаціонару, маніпу�

ляційний кабінет, реєстратуру та

вбиральню. Загальна площа примі�

щення становить 70,3 кв. м. У кабі�

неті лікаря щодня позмінно працю�

ватимуть три сімейні лікарі. Прийом

пацієнтів розпочинатиметься о 8.00

та триватиме до 19.00.

В амбулаторії пацієнти зможуть

отримати послуги з електрокардіо�

графії, маніпуляції (уколи, крапель�

ниці). Згодом планується надання

послуг лабораторних досліджень,

які передбачають здачу аналізів. За�

галом в день лікарі зможуть обслуго�

вувати 45 пацієнтів.

“Найважливіше, що послугами

закладу зможуть користуватися лю�

ди похилого віку, ветерани та інвалі�

ди війни. В першу чергу цей центр

сімейної медицини ми відкриваємо

для них. Оскільки літнім людям ду�

же важко діставатися до найближчої

поліклініки, яка знаходиться у 5 км

звідси”,— зазначив голова Шевчен�

ківського району Сергій Зімін. Ме�

дичний заклад забезпечений всім

необхідним медичним обладнанням

та інвентарем. Відкриття амбулато�

рії сімейної медицини обійшлося

місту у 480 тис. грн.

“Завдяки старанням столичної

прокуратури та громадських акти�

вістів ми вирішили питання, пов’я�

зане з приміщенням амбулаторії на

вулиці Трьохсвятительській, 7. Кіль�

ка років тому воно було викуплене

приватним власником. І 9 квітня

цього року ми виграли суд у другої

інстанції. Зараз Головне управління

комунальної власності готує доку�

менти на сесію Київради, щоб офі�

ційно повернути приміщення у

власність міста. І до кінця року ми

плануємо відкрити на Трьохсвяти�

тельській ще один Центр сімейної

медицини”,— розповів пан Зімін

На дитячій залізниці 
розпочався новий сезон
Потяг між станціями "Яблунька" та "Вишенька" курсуватиме 
до кінця серпня у вихідні та святкові дні
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Мин ло о тижня на Малій Півден-
но-Західній залізниці розпочався
59-й сезон рс вання потя ів. Від-
тепер і аж до інця серпня малень-
і ияни змож ть здійснити подо-
рож потя ом Сирець ом пар
між станціями “Ябл нь а” та “Ви-
шень а”. А ер вати та обсл ов -
вати ло омотив з ва онами б д ть
вихованці рт ів “Юний залізнич-
ни ”, я і в та ий спосіб на пра тиці
за ріплюють свої знання.

Уже майже 60 років маленькі кияни захоплю�

ються катанням на дитячій залізниці. Й особливо

цікаво те, що станцію обслуговують юні залізнич�

ники — це діти, які пройшли спеціальне навчан�

ня та склали відповідні іспити. У такий спосіб во�

ни закріплюють набуті знання та знайомляться з

усіма плюсами й мінусами роботи на залізниці.

Нагадаємо, з травня по 10 червня між двома стан�

ціями дитячої залізниці “Яблунька” та “Вишень�

ка” потяг курсуватиме щонеділі та у святкові дні,

а з 16 червня по 26 серпня — ще й кожної суботи

з 11.30 до 16.00.

Як зазначає начальник Південно�Західної за�

лізниці Олексій Кривопішин, з допомогою дитя�

чої залізниці маленькі кияни вивчають майже 20

дорослих професій: черговий по станції, диспет�

чер, машиніст, помічник машиніста. Зауважимо,

тут вже пройшли навчання понад 30 тис. дітей, з

них кожен п’ятий пов’язує своє життя з залізни�

цею в майбутньому. Так і 15�річний Дмитро уже

для себе вирішив — буде машиністом. “Це роман�

тично, ти бачиш природу, усе, що трапляється на

дорозі. До того ж, і зарплатня хороша”,— ділить�

ся планами з "Хрещатиком" машиніст дитячої за�

лізничної дороги Дмитро Туровець.

На дитячій залізниці у цьому сезоні не лише

нові працівники, але й оновлені вагони — їх від�

ремонтували, а всередині по�святковому офор�

мили. Зауважимо, до локомотивного парку нале�

жать два тепловози, паровоз та три пасажирських

вагони.

У перший день курсування потяга по майже

трикілометровому кільцю охочих покататися було

чимало, тим паче, що проїзд був безкоштовний.

Діти з нетерпінням чекали відкриття й після за�

пуску ніяк не могли зійти з потяга. “Я уже кілька

кіл об’їхала, але мені так подобається, що хочеть�

ся ще й ще,— каже шестирічна Оленка.— Обо�

в’язково сюди приходитиму відпочивати ще”.

До речі, з нагоди свята від Столичної магістра�

лі та Дорожньої профспілкової організації дитя�

чій Південно�Західній залізниці вручено цифрову

відеокамеру та комп’ютер

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Медичний за лад знаходиться за адресою: в л. Яро-
славів Вал, 6. Це вже восьма ф н ціон юча амб лато-
рія районі та перша серед від ритих цьом році.
Щодня т т працюватим ть позмінно три сімейні лі арі,
я і обсл ов ватим ть 4,5 тисячі меш анців центральної
частини міста. В рочистостях з на оди від риття за-
лад взяли часть олова район , представни и Голов-
но о правління охорони здоров’я, меди и, меш анці
район та ромадсь і а тивісти.

У Шевченківському районі відкрита восьма амбулаторія сімейної
медицини

Після парадної презентації за часті олови КМДА Оле сандра Попова та президента Федерації ф тбол У раїни Гри орія
С р іса бо встановили на оловній площі раїни — Майдані Незалежності
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На Залізничному шосе у Печерському районі
реконструюють тепломагістраль № 4
На Залізничном шосе Печерсь ом районі міста ре онстр юють

теплома істраль № 4 від ТЕЦ-5 на ділянці від ТК-410 до ТК-418. Зазна-
чене рішення б ло прийнято з метою забезпечення стабільно о ф н -
ціон вання теплових мереж Києва і недоп щення вини нення надзви-
чайних сит ацій, я і мож ть привести до не ативних е оло ічних та
техно енних наслід ів. Крім то о, ре онстр ція теплома істралі до-
зволить я існо і надійно забезпечити тепловою енер ією об’є ти про-
мисловості, житлово- ом нально о, соціально- льт рно о та поб то-
во о призначення, а та ож меш анців столиці. З ідно з до ментом,
ПАТ “Київенер о” за власні ошти розробить прое тно- ошторисн
до ментацію та проведе ре онстр цію теплома істралі № 4, що на
Залізничном шосе Печерсь ом районі, з розриттям проїзної части-
ни та повним припиненням р х транспорт . За інчення монтажних
робіт заплановано на інець вересня, а вже жовтні повністю віднов-
лять бла о стрій території. У період ви онання робіт товариство роз-
робить та по одить з УДАІ ГУ МВС У раїни в Києві схем ор анізації
дорожньо о р х . Під час ре онстр ції правоохоронці арант ють
безпе дорожньо о р х та прохід пішоходів. ГУ транспорт та зв’яз-

дор чено продовж термін ви онання ремонтних робіт внести змі-
ни робот маршр тів наземно о пасажирсь о о транспорт за аль-
но о орист вання, я і рс ють Залізничним шосе

Заступники голови Голосіївської РДА 
оприлюднили декларації про доходи
Та , перший заст пни олови Голосіївсь ої РДА Володимир Ж ов

отримав за мин лий рі за альн с м с пно о доход в розмірі
546 021 рн. Володимир Андрійович та йо о родина володіють авто-
мобілями LEXUS LX 570 (2008 р.), LEXUS RX 350 (2011 р.) та варти-
рами площею 237,3 в. м, 122,7 в. м і 1/3 частиною вартири площею
33,94 в. м. Ірина Шар о, заст пни олови Голосіївсь ої РДА, отрима-
ла за альн с м с пно о доход за мин лий рі розмірі 157 366
рн. Ірина Ми олаївна та її родина володіють авто VW “Во а” (2001 р.)
та садовим б дин ом площею 250 в. м. Володимир Циба, заст пни
олови Голосіївсь ої РДА, отримав за альн с м с пно о доход
розмірі 90 532,59 рн. У володінні Володимира Васильовича та йо о
родини є автомобілі Volkswagen Passat (2010 р.), мі роавтоб с
Mercedes (1994 р.), Toyota RAV4 (2004 р.) та дві вартири — 74 в. м
та 63,3 в. м. Павло Ж , заст пни олови Голосіївсь ої РДА, отримав
за альний с пний дохід розмірі 142 478 рн. У володінні Павла Фе-
доровича та йо о рідних авто Мос вич 412 (1989 р.) та вартира пло-
щею 38,9 в. м. Михайло Мош ала, заст пни олови Голосіївсь ої
РДА, отримав за альн с м с пно о доход розмірі 157 542 рн.
Михайло Іванович та йо о родина володіють авто Chevrolet (2005 р.) та
двома вартирами площею 116 та 56 в. м

Київський міський Будинок природи запрошує
на виставку співочих та декоративних птахів
Ком нальне підприємство “Київсь ий місь ий Б дино природи” за-

прош є иян та остей столиці на вистав співочих та де оративних
птахів, я а триватиме з 17 до 20 травня поточно о ро . Уперше сто-
лиці б де продемонстровано е спозицію ольорових, де оративних та
розписних анаро . Відвід вачі побачать черявих, ч батих, черво-
них, мозаїчних та інших анаро . Крім то о, в е спозиції б д ть пред-
ставлені амадини, пап и, анар и, інші е зотичні та рід існі пернаті.
Традиційно продовж вистав и ияни та ості столиці змож ть отрима-
ти без оштовні онс льтації фахівців з питань придбання та триман-
ня пернатих домашніх мовах.
Вистав а працюватиме: 17 травня — з 12.00 до 18.00, 18—19 трав-

ня — з 10.00 до 18.00, 20 травня — з 10.00 до 17.00. Телефон для до-
відо : 234-45-47
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Ділові новини

Уряд затвердив розробників
Юзівської та Олеської 
газових площ

Кабінет Міністрів затвердив пе-
реможцями он рс на ладення
оди про розділ прод ції британ-

сь о-нідерландсь ий онцерн
Shell по Юзівсь ій (Донець а й
Хар івсь а області) азовій площі й
омпанію Chevron (США) — по
Олесь ій площі (Львівсь а об-
ласть). Про це повідомив прем’єр-
міністр Ми ола Азаров. “У четвер
(10 травня) відб лося засідання
ряд , де б ли затверджені ре-
з льтати он рс на розроб
Юзівсь ої й Олесь ої площ, що ма-
ють величезні запаси аз , їх б -
д ть розробляти 2 омпанії:
Chevron й Royal Dutch Shell”,—
с азав він. Відповідно до інформа-
ції прес-сл жби Кабмін , про нозні
рес рси Юзівсь ої площі оцінюю-
ться в 4,054 трлн б. м аз . На
етапі еоло ічно о вивчення пла-
н ється зал чити мінім м 1,6 млрд

ривень інвестицій й 30 млрд ри-
вень на етапі промислової розроб-
и. Про нозні рес рси Олесь ої
площі — 2,98 трлн б. м аз . На
етапі еоло ічно о вивчення пла-
н ється зал чити 1,3 млрд ривень
інвестицій й 25 млрд ривень на
етапі промислової розроб и

Бюджет Києва може 
отримати 100% податку 
на доходи фізосіб
У парламенті У раїни зареєс-

трований за онопрое т, з ідно з
я им пропон ється зарахов вати
100% с ми подат на доходи фі-
зичних осіб до бюджет Києва.
Про це йдеться в за онопрое ті
№ 10446 “Про внесення змін до
Бюджетно о оде с У раїни
(щодо зміцнення фінансової ос-
нови місцево о самовряд ван-
ня)”. До мент передбачає вне-
сення змін до Бюджетно о оде -
с У раїни, з ідно з я им 100%
подат на доходи фізичних осіб

б д ть зарахов ватися до доходів
бюджет Києва та Севастополя.
Зазначимо, з ідно з чинним за о-
нодавством Київ перерахов є
50% сплачено о подат на дохо-
ди фізосіб до держбюджет . С б-
венція і дотація на ви онання Ки-
євом ф н цій столиці б де здій-
снюватися за рах но оштів, що
передаються з бюджет Києва до
державно о бюджет

Грошова база у квітні 
виросла до 236 млрд грн

Грошова база вітні 2012 р.
с лала 236 млрд 802,4 млн рн.
Про це йдеться в повідомленні
Національно о бан У раїни
(НБУ). Та им чином, по відно-
шенню до березня 2012 р. ро-
шова база зросла на 1,6 %. Вн т-
рішній редит зріс на 5,6% — до
74,4 млрд рн, з них чисті вимо и
до центральних ор анів держав-
но о правління — на 5,7%, до
72,3 млрд рн. Чисті зовнішні а -

тиви за вітень зросли на 1,8% —
до 200,3 млрд рн. На адаємо,
півля населенням валюти в
вітні знизилася в 2,6 раз — до
209,2 млн дол

Зростання на ринку 
страхування

Нац омфінпосл оприлюднила
рез льтати роботи страхови ів в
2011 році. Незважаючи на пере-
онання равців рин щодо три-
ваючої ста нації, цифри оворять
про зростання рин на третин .
Зо рема чисті страхові премії
збільшилися на 34,8% і станови-
ли майже 18 млрд ривень. При
цьом розмір чистих виплат с о-
ротився на 20,2%, до 4,7 млрд
ривень. Ці дані, на д м е с-
пертів, свідчать про відті бізнес
від вели их СК до середніх і дріб-
них омпаній. “Рез льтати 2011
ро демонстр ють зростання
премій в о ремих видах ласич-
но о страх вання — медичном ,

т ристичном , страх ванні життя,
автоцивіл и — за рах но підви-
щення тарифів. З іншо о бо ,
вели і омпанії стали свідомо по-
зб ватися від частини бізнес ,
віддаючи портфелі, напри лад, з
медично о страх вання, іншим
омпаніям. Своє бере і демпін ,
я ий застосов ють дея і страхо-
ви и”,— зазначає заст пни о-
лови ради Лі и страхових ор ані-
зацій Оле сандр Зальотов

У аеропорту “Донецьк” 
відкрито новий термінал

За часті перших осіб держави
від рито новий термінал в аеро-
порт “Донець ”, де вперше
здійснив посад літа Boeing-
747. Б дівництво ново о терміна-
л б ло реалізовано фінансово-
промисловою р пою “Альт ом”
(Донець ). Б дино термінал має
7 поверхів, йо о висота — 19 мет-
рів, а в найвищій частині — 23
метри. За альна площа б дівлі —

58 тис. в. метрів, зал очі ван-
ня — 5 тис. в. м, омерційних
об’є тів — 4 тис. в. м. Зазначи-
мо, що проп с на здатність ново-
о термінал зросла в 10 разів —
до 3,1 тис. пасажирів на один .
До аерово зально о омпле с
та ож входить автостанція, трипо-
верховий пар ін на 605 машин,
від риті пар ін и на 1004 машини,
автоб сні стоян и на 20 автоб сів.
Термінал з’єднаний із пар ін ом
двома ритими алереями. До б -
дин прими ає еста ада. По ній
та під нею обладнано три см и
р х . У межах ре онстр ції КП
“Міжнародний аеропорт “До-
нець ” поб дована нова шт чна
злітно-посад ова см а довжиною
4 м. Та ож спор джено найвищ
в У раїні аеродромно-диспетчер-
сь виш — 52 метри. Введення
в е спл атацію цих об’є тів дає
можливість аеропорт приймати
всі види літа ів майже при б дь-
я ій по оді, повідомляють У раїн-
сь і новини

Економіка України
не увійшла 
в рецесію
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

За підс м ами першо о вартал цьо о ро зростання
ВВП переб ває між одним та двома відсот ами. Проте
е сперти зазначають, що е ономі держави рецесія
омин ла, хоча повільнення й спостері ається транс-
портній та б дівельній сферах. Водночас роздрібна тор-
івля січні — березні зросла на 14,2%, що й “вирівня-
ло” е ономічн сит ацію.

Зростання ВВП України перебуває між 1�2 %. Фахівці Нацбанку радять

не панікувати, адже українська економіка не увійшла в рецесію, як це ста�

лося в багатьох країнах Європи. Про це заявив керівник групи радників го�

лови НБУ Валерій Литвицький. Есксперт також зазначив, що у березні еко�

номіка України не виправдала всіх сподівань. Сповільнення спостерігаєть�

ся, зокрема, у транспорті та будівництві — зниження обсягів становить

7,8% та 2,7% відповідно. “Необхідно унеможливити зародження стагнацій�

ного тренду в будівництві та транспорті. Важливо також прискорити роз�

гортання програм іпотечного кредитування, в підготовці яких задіяні сили

Нацбанку та Мінфіну”,— зазначив Валерій Литвицький.

Очікуваних позитивних змін не зазнав також агросектор. Темпи зростан�

ня обсягів АПК наразі мінімальні і становлять 0,5 %. На думку експертів,

варто посилити вимоги до рівня управління аграрною галуззю а також акти�

візувати кредитування АПК. “Промисловість явно потребує стимулюван�

ня,— зазначив пан Литвицький.— Зростання галузі у березні уповільнилося

до 0,9%”. Причинами цього представники Нацбанку називають наслідки

рецесії на ринках Європи та уповільнення економік інших країн світу.

Проте драматизувати ці ускладнення Валерій Литвицький не радить. За

його словами, перший економічний квартал завжди найважчий, але в на�

ступні три можливий “розгін” економіки. Наприклад, у 2006 році за резуль�

татами І кварталу ВВП України зріс на 2,4 %, а вже до кінця року — на 7,3%.

Наразі економіку витягує споживчий попит — роздрібна торгівля у 

І кварталі зросла на 14,2 %, а це компенсувало падіння у транспорті та бу�

дівництві. Нацбанк запевняє, що економіка України не увійшла в рецесію,

тобто не повторила долю багатьох країн Європи ( таких як Греція чи Іспа�

нія). А бюджетний орієнтир року на зростання ВВП на 3,9 % все ще може

бути здійснений, запевняють фахівці

Нова афера МММ
охоплює Київ
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Відома ще з 90-х ро ів фінансова піраміда МММ мин -
ло о ро відродилася. У Києві вона наразі дося ла
сво о ре ламно о пі . Ці аво, що ромадяни роз міють
не ативн природ цієї ор анізації, але все одно нес ть
свої ошти в МММ. Зараз та их всій У раїні приблиз-
но 3 мільйони. Е сперти ствердж ють, що рано чи піз-
но рах піраміди настане, але омпенсацію в ладни ам
ніхто не виплатить.

Полювання на кошти людей, які не знають, куди їх вкласти і заробити на

відсотках, розпочалося минулого року. Дедалі частіше кияни натрапляють

на вуличні намети із символікою МММ�2011. За словами голови комітету

економістів України Андрія Новака, схема МММ 90�их років і сьогоднішня

майже ідентичні. “Ці дві схеми абсолютно нічим не відрізняються. Фінан�

сова піраміда МММ побудована на принципі неінвестиційних накопичу�

вальних вкладів. Тобто відбувається збирання грошей від вкладників, і ця

фінансова установа не здійснює інвестиційної діяльності. МММ не має

власних ліквідних активів взагалі. Суть полягає в тому, що виплачуються

відсотки з коштів попередніх вкладників. І все питання в тому, коли дина�

міка накопичення нових вкладів вже не буде наздоганяти динаміку виплат.

От коли настане цей момент “Х”, власник такої установи просто зникне”,—

пояснює Андрій Новак.

На офіційному сайті Сергія Мавроді зазначено, що МММ�2011 вже нара�

ховує 3 мільйони вкладників. Схоже на якийсь феномен: обпікшись один

раз, люди знову йдуть на той самий вогонь. Експерти кажуть, що це, насам�

перед, пов’язано з українським менталітетом та фінансовим станом родин.

“Очевидно, що така ситуація відбувається через бідність. Люди розуміють,

що це афера, але вони розраховують бути серед перших, які ще зможуть от�

римувати якісь гроші. І це дуже схоже на принцип казино чи лотереї”,— за�

значає пан Новак.

За словами фахівців, наразі в українському законодавчому полі ще не

сформульовано поняття “фінансової піраміди”, тому застосувати статті

Кримінального кодексу до діяльності Сергія Мавроді неможливо. Вже ко�

ли станеться прецедент, а до правоохоронних органів надійде маса заяв з

однаковими формулюваннями, тоді, можливо, вдасться відкрити справу.

Водночас адвокати зазначають, що довести факт шахрайства буде вкрай

складно, а відшкодовувати збитки вкладникам ніхто не стане, адже вони

добровільно віддали свої гроші.

Викорінити фінансові піраміди остаточно можуть лише самі потенційні

вкладники. Достатньо буде не створювати попит на послуги сумнівних ор�

ганізацій і не гнатися за високими відсотками, як це роблять в Європі

Важливо знати

3

КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 15 травня 2012 року

Банківський сектор 
показує прибуток
На думку експертів, вклади у національній валюті залишатимуться
найбільш прибутковими
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Національний бан У раїни підбив
підс м и діяльності бан івсь ої сис-
теми за перші три місяці 2012 ро .
За даними ре лятора, доходи фі-
нансових станов порівняно з І вар-
талом 2011 збільшилися на 2,7% і
становили 35,3 млрд рн. Витрати
бан ів У раїни за зазначений період
с оротилися на 2,9% і становили
33,5 млрд рн. “За І вартал 2012
ро бан івсь а система отримала
приб то розмірі 1,7 млрд рн (за
І вартал 2011 ро — збито 0,2
млрд рн)”,— повідомляють НБУ.
“Хрещати ” вирішив поці авитися
д м ою бан ірів щодо підс м ів
перших місяців поточно о ро і їх
баченням майб тньо о бан івсь о о
се тор .

На думку Сергія Пономаренка, члена правлін�

ня, директора департаменту казначейства

Universal Bank, такий результат був досягнутий, в

першу чергу, за рахунок скорочення операційних

та адміністративних витрат, покращення резуль�

тату від торговельних операцій, суттєвого змен�

шення відрахувань у резерви під заборгованість

по кредитах. “Безумовно макроекономічна ста�

більність позитивно впливає на банківський сек�

тор. Значне зменшення тиску на гривню покра�

щує ліквідність банківської системи, веде до

зменшення процентних витрат банків та поліп�

шує якість кредитного портфеля”,— пояснює фа�

хівець.

Катерина Вінницька, директор департаменту

продуктів фізичних осіб Альфа�Банку погоджує�

ться з тим, що економічна стабільність сприяла

зростанню ринку банківських послуг. “Передусім

це стосується депозитної бази вітчизняних бан�

ків. У першому кварталі 2012 року депозити насе�

лення зросли майже на 20 млрд грн, чому спри�

яли зростання доходів, курсова та економічна

стабільність загалом,— коментує експерт. — По�

зитивним надбанням цього періоду стало покра�

щення ситуації із ліквідністю банківської системи

(кількістю вільних коштів у банків), яке дало змо�

гу скоротити вартість грошей на міжбанківському

кредитному ринку з більш ніж 20% до менш ніж

10%.  За умов економічної стабільності банки по�

ліпшують фінансові показники”.

Тантелі Ратувухері, експерт ПАТ “Укрсоц�

банк”, зазначає, що на результати роботи банків

вплинуло суттєве скорочення резервів і простро�

ченої заборгованості за кредитами у березні та ви�

лучення майже всіх проблемних банків з держав�

ного реєстру. Останніх з початку року, за даними

Нацбанку, налічувалося 23.

Депозити
Протягом березня загальний обсяг банків�

ських депозитів збільшився на 1,5% — до 497,3

млрд грн (з початку року — на 1,7%) за рахунок

збільшення їх гривневої складової (на 4% — до

288,6 млрд грн). Обсяг депозитів фізичних осіб за

березень збільшився на 1,6% — до 327,1 млрд грн

(з початку року — на 6,4%). У прирості вкладів

домінувало зростання депозитів у національній

валюті, які підвищилися за місяць на 2,9% (з по�

чатку року — на 8,8%). Обсяг депозитів в інозем�

ній валюті зріс на 0,2% (з початку року — на

3,8%).

Експерти, опитані “Хрещатиком”, не мають

спільної думки щодо причин зростання обсягів

депозитів. На думку Катерини Вінницької, зрос�

тання депозитних ставок в національній валюті

пов’язане із зацікавленістю банків в залученні

гривні для активного кредитування: “Також вар�

то враховувати девальваційні очікування клієн�

тів, унаслідок яких вони вважають за краще роз�

міщувати вклади на короткі терміни в гривні або

конвертують свої заощадження у валюту. Тож

найближчим часом ми прогнозуємо незначне

зростання ставок на короткострокові ресурси в

гривні”,— зазначає експерт.

Тантелі Ратувухері акцентує увагу на тому, що

підвищення депозитних ставок, яке спостеріга�

лося з кінця 2011, торкнулось, перш за все, депо�

зитів терміном від одного року. “Останнім часом

до банків надійшло багато короткотермінових

коштів, ставки яких були підвищені восени. За�

раз, судячи з усього, банки намагаються дещо

стабілізувати структуру депозитів на користь

більш довготривалих рахунків,— вважає екс�

перт.— До того ж, стимулювання кредитування

реального сектору економіки, що проводиться

НБУ та урядом, вимагає від банків, перш за все,

посилення портфеля довгострокових коштів”.

“Якщо проаналізувати динаміку ставок за

вкладами фізичних осіб на прикладі 6�місячних

депозитів, ми побачимо, що зростання ставок у

гривні в останні місяці не відбувається (про це

свідчать аналітичні дані НБУ та Reuters). На на�

шу думку, на фоні стабільної економічної ситу�

ації найближчим часом ми спостерігатимемо

зменшення ставок по депозитах та збільшення

середніх строків їх розміщення. Але у будь�якому

разі саме вклади у національній валюті залиша�

тимуться найбільш прибутковими,” — підсумо�

вує Сергій Пономаренко.

Кредити

Розширення ресурсної бази банків сприяло

збільшенню їх кредитної підтримки економіки.

Загальний обсяг кредитних вкладень у березні

збільшився на 0,2% — до 792 млрд грн (з почат�

ку року зменшення на 0,2%). Це відбулося за�

вдяки зростанню на 1,2% кредитів у національ�

ній валюті (з початку року вони збільшилися на

0,5% — до 472,6 млрд грн). Залишки за кредита�

ми в національній валюті, наданими фізичним

особам, збільшилися на 1,0% (з початку року —

на 2,6%), а юридичним особам — на 1,2% (з по�

чатку року — на 0,1%). Середньозважена вар�

тість кредитів у національній валюті становила

15,87% річних (15,33% у лютому), в іноземній

валюті — 7,64% (8,07%).

“У березні вперше за останні 5 місяців було

зареєстровано помітне зростання кредитного

портфеля банків, перше за все, за рахунок еко�

номічних суб’єктів,— зазначає Тантелі Ратуву�

хері.— Суттєво збільшилося кредитування суб�

’єктів господарювання, що вплинуло на збіль�

шення кредитного портфеля в цілому, незважа�

ючи на продовження падіння об’єму кредиту�

вання фізичних осіб. Вважаю, у майбутньому

НБУ буде й надалі шукати можливість посилен�

ня кредитування низьких економічних секторів

банками”.

Валютний ринок

За словами Сергія Пономаренка, ситуація на

міжбанківському валютному ринку у першому

кварталі 2012 року відзначалася стабільністю та

мінімальними коливаннями курсу: “Курс коли�

вався у межах 8,01� 8,04 гривні за долар США.

На фоні суттєвого зменшення попиту на іно�

земну валюту резерви на підтримку національ�

ної валюти фактично не витрачалися. На нашу

думку, таку ж стабільність ми будемо спостері�

гати і протягом наступних місяців”.

За спостереженнями Тантелі Ратувухері, по�

пит населення на валюту помітно скоротився.

“Приток валюти в країну збільшився за рахунок

прямих іноземних інвестицій та кредитів у ре�

альний економічний сектор. Скорочення заку�

пок російського газу також посприяло укріп�

ленню ринку. При цьому держава успішно впо�

ралась з погашенням великої суми боргів. На�

разі існує можливість того, що валютний ринок

і далі залишиться стабільним; до того ж, гривня

може дещо зміцнитися”.

На думку банкірів, найбільший виклик фі�

нансовому сектору пов’язаний з наближенням

виборів, що може вплинути на уповільнення

економічної активності бізнесу. Взагалі ж, на�

ступний квартал буде сприятливим для банків�

ського бізнесу, особливо щодо його роздрібної

частини
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У про рамі “Столиця” на
теле аналі “Київ” заст п-
ни олови КМДА Оле -
сандр П занов розповів
про те, я триває адмі-
ністративна реформа
КМДА, та про перспе ти-
ви переход до еле -
тронно о ряд вання.

— Розкажіть про реформування
структури КМДА, і перш за все —
кого стосується майбутнє скоро�
чення?

— Київрада прийняла рішення

про початок реформування струк�

тури столичної держадміністрації

і скоротила кількість управлінь,

які складають структуру КМДА, з

39 до 20. Відповідно, буде скоро�

чено штат працівників з 2020 до

1818 осіб. Скорочення почнуться

вже в серпні цього року. На прак�

тиці це означає не тільки змен�

шення працівників державної

структури, а й скорочення бюрок�

ратичних процедур, які виконува�

лись працівниками, що підпада�

ють під скорочення. Але змен�

шення штату КМДА не означає,

що будуть обмежені функції сто�

личної мерії. Всі вони будуть ви�

конуватись і надалі, єдина змі�

на — тепер їх будуть виконувати

департаменти, які об’єднають у

собі функції кількох управлінь.

Наприклад, буде створено депар�

тамент соціальної політики, в

який увійдуть управління, що зай�

мались питаннями сім’ї, ветеранів

війни і праці, соціального захисту,

пільгами тощо. Після реформу�

вання всі ці функції буде викону�

вати один департамент.

Навіть за існуючого регламенту

в КМДА документ може проходи�

ти погодження до 2 місяців. Іноді

такий час не є критичним, а іноді,

коли йдеться про якийсь бізнес�

проект або ж про питання, які ви�

магають невідкладного втручання

міської влади, такий термін роз�

гляду є занадто великим. Ми пла�

нуємо скоротити середній час

розгляду документів в КМДА при�

близно в 3 рази завдяки запрова�

дженню системних підходів до ре�

формування адміністрації. Йдеть�

ся не тільки про скорочення кіль�

кості осіб, які візують документ, а

й про ліквідацію певних погоджу�

вальних процедур, перегляд існу�

ючих регламентів і документів, які

вимагаються від заявника для от�

римання тієї чи іншої послуги

КМДА.

Критерії відбору

— За якими критеріями визна�
чається, хто з чиновників втратить
своє місце, а хто залишиться?

— Основні критерії, безумовно,—

професіоналізм, досвід роботи,

спроможність виконувати завдан�

ня, які ставить перед міською адмі�

ністрацією час. Звісно, найбільшим

досвідом керується людина, яка

працює в КМДА 20 років, але якщо

цей фахівець не здатний працювати

з комп’ютером, виконувати складні

технічні завдання, пов’язані з функ�

ціонуванням електронних систем

урядування,— ця особа не може за�

лишатися в системі міської влади.

Час вимагає від нас більш освічених

людей. Ми будемо обирати тих, хто

найкраще відповідатиме критеріям

поєднання досвіду і сучасного під�

ходу до роботи.

— Чи проводився у цьому плані
аналіз скарг, які надходили до, ска�
жімо, call�центру, стосовно певної
посадової особи чи управління?

— Міський call�центр функціо�

нує належним чином, і щоранку го�

лові КМДА на робочий стіл кладуть

інформацію про звернення грома�

дян, які надійшли протягом попе�

реднього дня, з зазначенням проб�

лем, які були поставлені перед вла�

дою, і відповідальних працівників.

Ми проводимо аналіз реагування і

вирішення цих питань у відсотко�

вому відношенні. На підставі цього

аналізу голова КМДА або профіль�

ний заступник робить висновок

щодо професійної придатності того

чи іншого працівника.

— В столиці також починається
процес скорочення кількості кому�

нальних підприємств. Що це за ус�
танови, і чому їх вирішили ліквіду�
вати?

— Цей процес не починається, а

поступово продовжує реалізовува�

тися. Після призначення у 2010

році Олександра Попова головою

КМДА було поставлене питання

належної організації роботи кому�

нальних підприємств. Нам по�

трібно було зробити аналіз ефек�

тивності їх функціонування і ви�

рішити, чи залишати їх у статусі

юридичної особи, чи приймати рі�

шення про їх ліквідацію або при�

єднання до інших. До підпри�

ємств, які виконують соціальні

функції і функції у сфері культу�

ри, спорту, ми підходимо більш

поблажливо, розуміючи, що в цих

галузях не можна ставити за мету

беззбиткову діяльність, а треба

дивитися, чи є попит на їх продук�

цію. Щодо комерційних підпри�

ємств у нас підхід єдиний — якщо

підприємство діє ефективно, не є

збитковим — воно має право про�

довжувати свою діяльність. Якщо

ж воно займається винятково ви�

трачанням бюджетних коштів —

воно має бути ліквідовано. Взагалі

у місті існує 183 підприємства,

підпорядкованих КМДА, ще май�

же сотня функціонує з підпоряд�

куванням районній владі. По кож�

ному з них щороку будуть прово�

дитися бюджетні комісії, які вирі�

шуватимуть — ліквідовувати чи

залишати їх у статусі повноцінно�

го суб’єкта господарювання.

— Скільки може зекономити бю�
джет від ліквідації цих підпри�
ємств?

— Цю цифру важко спрогнозу�

вати, адже деякі з цих підприємств

дійсно потребують бюджетної під�

тримки і ми не можемо зменшити

витрати на їх утримання. По ін�

ших суб’єктах — навпаки еконо�

мія буде суттєвою і може станови�

ти мільйони гривень.

— Попри впровадження оптимі�
зації роботи в міській адміністрації,
актуальним залишається питання
підбору кваліфікованих кадрів. Як
відбувається ця процедура, і хто
може влаштуватися на роботу в
КМДА?

— Основним критерієм є про�

фесіоналізм. Він оцінюється за

результатами конкурсів, які на ре�

гулярній основі проводяться в

міській адміністрації. Про прове�

дення конкурсу на заміщення ва�

кантної посади будь�який претен�

дент може дізнатися з комуналь�

них ЗМІ. Також пропоную бажа�

ючим стежити за сайтом КМДА,

оновлення якого вже проведено.

— Чи проводиться певний кон�
курсний відбір кандидатів, і як ви�
значається кращий?

— Відбір, який проводиться

конкурсною комісією, як прави�

ло, полягає в тестуванні. Також

відбувається засідання конкурсної

комісії, коли кожен її член має

право поставити запитання кан�

дидатові, щоб дізнатися про мож�

ливість останнього мислити стра�

тегічно і командно, побачити, на�

скільки особа має відповідний рі�

вень кваліфікації та досвід щодо

вирішення тих чи інших питань.

Ми обираємо найкращих з наяв�

них претендентів.

Кадровий резерв

— Чи виправдовує себе система
кадрового резерву на заміщення ва�
кантних посад державних службов�
ців? Чи дійсно там знаходяться
кваліфіковані кадри, які в будь�
який момент можуть приступити до
виконання поставлених задач?

— Безумовно, виправдовує. Тут

доречно провести аналогію з грою

футбольної команди, якій потріб�

на довга лава запасних гравців,

здатних у будь�який момент про�

фесіонально замінити на полі

гравця, який з певної причини ви�

був з активного процесу. Кадро�

вий резерв у владі є і буде залиша�

тися завжди, оскільки це — мож�

ливість терміново залучити до ро�

боти висококласного спеціаліста.

Такий резерв існує як на міському,

так і на національному рівні.

Нещодавно за ініціативою Пре�

зидента розпочато створення на�

ціонального кадрового резерву

“Еліта нації”. До нього можуть

увійти особи віком до 40 років, які

досягли певних кваліфікаційних

вимог: мають вищу спеціальну ос�

віту, досвід роботи на державній

службі не менше п’яти років, во�

лодіють українською і, як міні�

мум, однією іноземною мовою,

адже ми живемо в глобальному

світі і треба виховувати держслуж�

бовців, які вміють орієнтуватися

не тільки в українських інтернет�

ресурсах, а й здатні відстежувати

те, що відбувається у провідних

країнах світу. Йдеться про залу�

чення молоді, яка отримала сучас�

ну освіту і спроможна аналізувати

і відповідно реагувати на непрості

виклики часу.

Електронне урядування

— В подоланні корупції і бюрок�
ратичої тяганини велике значення
має усунення “людського фактору”.
В столиці зараз запускається до�
статньо амбітний і масштабний
проект електронного урядування.
Що це за проект і яка його мета?

— Проект дійсно масштабний, і

від нього зможуть отримати ко�

ристь як кияни, так і працівники

КМДА, оскільки він передбачає

використання сучасних техноло�

гій, підвищення рівня прозорості

влади, використання сучасних

здобутків стосовно системи дер�

жавного управління з найкращих

міст і країн світу. Йдеться, перш за

все, про Сінгапур, Естонію, яка є

одним з лідерів в системі елек�

тронного врядування, досвід

США, Великобританії тощо.

Суть проекту полягає в тому, що

велика кількість управлінських

процесів, які відбуваються в місті,

не потребує такої великої кілько�

сті чиновників і паперів. Елек�

тронне врядування дозволяє вирі�

шувати будь�яке питання за раху�

нок використання новітніх техно�

логій. Наприклад, процес звер�

нення до чиновника за отриман�

ням довідки БТІ сьогодні перед�

бачає особисту присутність гро�

мадянина при подачі документа,

сплату за послуги БТІ у банку, не�

обхідність стояти в черзі для отри�

мання документації і погоджень.

За допомогою електронного уряду

особа має можливість зробити всі

ці дії протягом кількох хвилин за

комп’ютером, заповнюючи елек�

тронні форми і здійснюючи опла�

ту послуг за допомогою електрон�

ного терміналу, отримуючи відпо�

відний витяг і посилання на від�

повідний документ з електронної

бази даних. В цьому ми бачимо

основну мету адміністративної ре�

форми: перехід до повноцінної

системи електронного урядуван�

ня, коли кожен може отримати

державну послугу, а їх — більше

100, за допомогою комп’ютера.

— Яким послугами можна буде
користуватися дистанційно?

— Можна буде зареєструвати

підприємство, отримати всі необ�

хідні дозволи на початок діяльно�

сті цього суб’єкта господарюван�

ня, здати податкову звітність,

записатися на прийом до лікаря,

отримати інформацію про розгляд

свого документа в тому чи іншому

державному органі, отримати ре�

єстраційні документи з БТІ тощо.

Я впевнений, що за умови належ�

ної реалізації цього проекту про�

тягом 10 років ми дійсно можемо

зробити величезний крок у май�

бутнє і перейти на новий рівень

відносин між киянами і владою.

— Високі технології вимагають
великих затрат. Скільки може кош�
тувати місту впровадження системи
електронного врядування, і на�
скільки її введення може окупити�
ся?

— Процес є непростим і дуже

затратним. На поточний рік ви�

трати на запровадження цього

проекту мають сягнути 30 мільйо�

нів гривень, хоча в ідеалі потрібно

приблизно 80 мільйонів. Йдеться

про створення бази даних, яка бу�

де постійно оновлюватись і місти�

ти інформацію про всі дії і проце�

си, які відбуваються в адміністра�

ції. Ця інформація буде накопичу�

ватись і в подальшому може бути

отримана протягом кількох се�

кунд. Саме тому таким витратним

є початок цього проекту. В по�

дальшому витрати будуть менши�

ми, але ефект стане помітним вже

з наступного року, коли ми плану�

ємо перейти на повноцінний

електронний документообіг в ме�

жах КМДА

Підготував 
Олександр ХАРЬКО, 

“Хрещатик”

До 1530�річчя Києва готується 
широкомасштабна програма 
“Голосієвим славиться столиця”

В рам ах свят вання Дня Києва та Дня столиці в
Голосіївсь ом районі заплановано проведення
масштабних заходів. Та , 12 травня в Поліцейсь о-
м с вері відб вся фестиваль дитячо-юнаць ої
творчості “Голосіївсь і сонячні дзвони” за частю
творчих оле тивів дитячо-юнаць их л бів ЦС
“Щасливе дитинство”. Мі рорайони “Терем и-І”,
“Терем и-ІІ”, “Конча-Заспа”, “Корч вате” відсвят-
ють День народження міста онцертними шо -

про рамами 19 травня. О рім цьо о, в ст дмістеч ах Національно о
ніверситет біорес рсів і природо орист вання та Національно о ні-
верситет харчових техноло ій пройде низ а мистець их, розважаль-
них та спортивних заходів.
А завершить районні рочистості 26 травня за альнорайонна свят о-

ва про рама “Дзвени піснями Голосіїв — свят є день свій славний Ки-
їв” в Голосіївсь ом ПКіВ ім. М. Рильсь о о, в рам ах я ої відб д ться
онцерт творчих оле тивів, вист пи майстрів мистецтв, спортивні
зма ання, і рові дійства

Міська клінічна лікарня № 4 відзначила 40�річчя
Нещодавно в Солом’янсь ій райдержадміністра-

ції відб лися рочистості з на оди 40-річчя засн -
вання Київсь ої місь ої лінічної лі арні № 4 (в л.
Солом’янсь а, 17). Під час заход ості порин ли
мин ле й сьо одення 4-ї лі арні, пере лян ли фільм
про медза лад, поспіл валися з оловними лі а-
рями та видатними працівни ами ліні и різних ро-
ів, взяли часть вірт альній е с рсії відділення-
ми станови.

Привітали оле тив Київсь ої місь ої лінічної лі арні № 4 з її ювіле-
єм народна артист а У раїни Тамара Стратієн о, народні артисти
У раїни Оле сандр Василен о, Фемі М стафаєв, вартет “Гетьман”, а
та ож самодіяльні та дитячі оле тиви район . Усі прис тні отримали
б лети про КМКЛ № 4 та б ети вітів на зна пошани за їхню напо-
ле лив та неле працю задля забезпечення здоров’я всьо о насе-
лення район

“У творчості Поділ наш розквітає”
За ініціативи олови КМДА з на оди відзначення

1530-ї річниці засн вання міста та в рам ах прове-
дення місь о о Фестивалю мистецтв “Твої таланти,
Києве!” м ніципальном а адемічном м зичном
театрі опери та балет для дітей та юнацтва відб в-
ся звітний онцерт ращих творчих оле тивів По-
дільсь о о район — “У творчості Поділ наш роз ві-
тає”.
У фойє театр остей вітав д ховий ор естр

ДМШ№ 35. Та ож там б ло розміщено е спозиції образотворчо о, де-
оративно-при ладно о мистецтва вихованців районних л бів за міс-
цем проживання та за ладів освіти Подільсь о о район .
Ч довий настрій прис тнім подар вав вист п зраз ово о х дожньо о
оле тив во ально-хорео рафічно о ансамблю “Зернят о”, відомо о
не тіль и на всю раїн , а й за ордоном, я ий наліч є понад 200 час-
ни ів ві ом від 5 до 24 ро ів. Свої номери лядачам та ож демонстр -
вали зраз овий х дожній оле тив во ально-хорео рафічно о ансамб-
лю Київсь о о дитячо о б дин “Малят о”, зраз овий ансамбль баль-
но о танцю “Ренесанс” дитячої ш оли мистецтв ім. Стефана Т рча а,
артисти Київсь о о м ніципально о а адемічно о м зично о театр
опери та балет для дітей та юнацтва та У раїнсь ий а адемічний
фоль лорно-етно рафічний ансамбль “Калина”

Шевченківським випускникам вручили атестати
У с бот в сіх ш олах столиці відб лися вип с -

ні вечори. 11- ласни и отримали атестати про пов-
н за альн середню освіт . Далі чні здаватим ть
державн підс м ов атестацію для вст п виші.
На рочистий захід до СЗШ № 27, що централь-
ном районі столиці, завітав олова Шевчен івсь ої
РДА Сер ій Зімін, начальни правління освіти
район Єв енія Ярова. Сер ій Геор ійович привітав
сіх зі святом за інчення навчально о ро , а ви-

п с ни ів з почат ом ново о самостійно о життя. Побажав вип с ни-
ам знайти свій особливий життєвий шлях, не помилитися виборі
професії та за ли ав вст пати виші Шевчен івсь о о район . Голова
РДА разом із дире тором ш оли Людмилою Дячен о вр чили атестати
вип с ни ам

"Київрада прийняла рішення про початок
реформування структури столичної держадміністрації і
скоротила кількість управлінь, які складають структуру

КМДА, з 39 до 20. Відповідно, буде скорочено штат
працівників з 2020 до 1818 осіб. Скорочення почнуться

вже в серпні цього року"  

Новини районів

Благовіст

Олександр ПУЗАНОВ: 

"Ми плануємо скоротити 
середній час розгляду 
документів в КМДА 
приблизно в 3 рази"

Афанасій III (в миру Олексій) народився в

1597 році на острові Крит в благочестивій та

знатній сім`ї. Проте світське життя було не до

душі Олексію. Тому в 1623 році після смерті

батька в одному з синайських монастирів він

приймає постриг з ім`ям Ананія. А через

деякий час в одному з монастирів Єрусалима

прийняв постриг з ім`ям Афанасій. 

Після повернення в Солунь Афанасій був

зведений в сан священика. Святість його

життя й високе благочестя стали відомі за межами Солунскої області.

Незабаром він був зведений в єпископський сан та призначений

митрополитом, а згодом святитель був зведений на Константинопольську

патріаршу кафедру. 

Нелегкі часи переживала тоді Константинопольська церква. Святитель

Афанасій III знайшов підтримку з боку Руської православної церкви. У

січні 1653 році по дорозі до Москви через Україну Афанасій відвідав

Чигирин, де був прийнятий Богданом Хмельницьким. 

Повертаючись через рік зворотним шлях через Україну, святитель,

серйозно захворівши, зупинився у Мгарському Спасо�Преображенському

монастирі під Лубнами. 25 лютого на лубенській землі його гостинно

зустріла монастирська братія на чолі з ігуменом Петронієм Левковичем.

Перекази свідчать, що коли ігумен підійшов під патріарше благословення,

то змучений тяжкою хворобою Афанасій вимовив: "Бажає душа моя в цьому

монастирі грішне моє тіло поховати". 5 квітня 1654 року Афанасій III

помер. Ігумен монастиря та свита патріарха поховали його в храмі під

амвоном, біля церковних воріт, в сидячому положенні — як й належить

східним патріархам. 

Коли через 8 років після кончини святителя Афанасія розкрили

гробницю, то знайшли нетлінним тіло патріарха. Слава про зцілення від

сидячого Афанасія поширилася далеко за межі Лубенщини. Тисячі людей

йшли у Мгарський монастир з надією та вірою. 

Наразі мощі святителя Афанасія спочивають в Благовіщенському

кафедральному соборі Харкова

Інформацію надано Синодальним відділом Української
православної церкви

Сьогодні Православна
церква поминає святителя
Афанасія Лубенського 
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №33 (1052)

ВІВТОРОК,
15 травня
2012 року

Про перейменування комунального підприємства "Парк культури і відпочинку
"Відрадний" виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Рішення Київської міської ради № 211/7548 від 15 березня 2012 року

Відповідно до статей 57, 58, 63, 78 Господарського кодексу України, статей 41, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування
в Україні", Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців", з метою приведення уста�
новчих документів комунального підприємства у відповідність до вимог чинного законодавства, забезпечення ефективного вико�
ристання комунального майна та впорядкування діяльності підприємств комунальної власності Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Перейменувати комунальне підприємство "Парк культури і відпо�
чинку "Відрадний" виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) в комунальне підприємство "Київська
спадщина" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).

2. Встановити розмір статутного капіталу комунального підприємства
"Київська спадщина" виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) 107000 (сто сім тисяч) гривень.

3. Закріпити за комунальним підприємством "Київська спадщина" ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) на праві господарського відання нежитлові приміщення кор�
пусу 12 загальною площею 1433,00 кв. м, що знаходяться за адресою: м.
Київ, вул. Стеценка, 22, та передати вказані нежитлові приміщення з ба�
лансу комунального підприємства "Підрядне спеціалізоване ремонтно�

будівельне управління" на баланс комунального підприємства "Київська
спадщина" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).

4. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адмініс�
трації):

4. 1. Здійснити організаційно�правові заходи щодо виконання пункту 1
цього рішення.

4. 2. Затвердити зміни до статуту комунального підприємства "Парк
культури і відпочинку "Відрадний" виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).

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

Київський міський голова Л. Черновецький

Про внесення змін до рішень Київради від 26.01.2012 № 2/7339 
та від 24.02.2011 № 56/5443

Рішення Київської міської ради № 383/7720 від 5 квітня 2012 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України — місто�герой Київ", "Про регу�

лювання містобудівної діяльності", "Про благоустрій населених пунктів", з метою виправлення технічних помилок Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 26.01.2012 № 2/7339
"Про деякі питання здійснення підприємницької діяльності в тимчасових
спорудах" такі зміни:

1.1. В абзаці першому пункту 3 цифри "01.04.2012" замінити цифра�
ми "01.05.2012".

1.2. Абзац четвертий пункту 3 викласти в такій редакції:
"� при сплаті 100 % розміру пайової участі у період з 01.05.2012 до

01.06.2012 помножується на коефіцієнт 1".
1.3. У пункті 8 цифри "01.03.2012" замінити цифрами "01.05.2012".
2. Внести до рішення Київської міської ради від 24.02.2011 № 56/5443

"Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску)
власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні
об'єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київ�
ської міської ради" (із змінами і доповненнями) такі зміни і доповнення:

2.1. Абзац п'ятий підпункту 4.5.1 пункту 4.5 викласти в такій редакції:
"� фотофіксація місця розташування ТС на день подачі заяви;".
2.2. Перше речення абзацу першого підпункту 4.5.2 пункту 4.5 після

слів "або уповноваженою ним особою" доповнити словами "у паперово�

му вигляді в міський дозвільний центр або в електронному вигляді че�
рез мережу Інтернет шляхом використання електронного цифрового
підпису".

2.3. В абзаці першому підпункту 4.5.3 пункту 4.5 після слів "єдиній
електронній базі даних ТС в м. Києві" доповнити словами "(окрім тимча�
сових споруд, розміщених за адресами, визначеними комунальним під�
приємством "Домашній магазин", тимчасових торговельних майданчиків
з реалізації сільськогосподарської продукції і продовольчих товарів, роз�
міщених за адресами, визначеними виконавчим органом Київської місь�
кої ради (Київською міською державною адміністрацією)".

2.4. Підпункт 7.2.4 пункту 7.2 виключити.
3. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради

"Хрещатик".
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва, громадського
харчування та послуг.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про внесення змін до рішення Київради від 20.06.02 № 28/28 "Про утворення
виконавчого органу Київської міської ради та затвердження його структури 

і загальної чисельності"
Рішення Київської міської ради № 484/7821 від 26 квітня 2012 року

Відповідно до пункту п'ятого частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до пункту 3 рішення Київської міської ради від 20.06.02
№ 28/28 "Про утворення виконавчого органу Київської міської ради та за�
твердження його структури і загальної чисельності" (із змінами і допов�
неннями) такі зміни:

— цифри "2020" замінити цифрами "1818";
— цифри "310" замінити цифрами "297".

Київський міський голова Л. Черновецький

Про відмову в погодженні проекту землеустрою щодо встановлення 
та зміни меж селища Коцюбинське Київської області

Рішення Київської міської ради № 403/7740 від 5 квітня 2012 року
Розглянувши на підставі звернення виконавчого комітету Коцюбинської селищної ради Київської області (лист від 08.02.2012

№ 46/04.08, що надійшов 14.02.2012) проект землеустрою щодо встановлення та зміни меж селища Коцюбинське Київської облас�
ті, розроблений ДП "НДПІ Містобудування" та ТОВ "Інститут земельно�кадастрової інформації", Київська міська рада вважає не�
можливим його погодження.

Проектом землеустрою щодо встановлення та зміни меж селища Коцюбинське Київської області передбачено розширення меж
селища Коцюбинське Київської області, запроектована площа якого становить 4065 га.

Цим проектом фактично передбачено зменшення площі земель міста Києва, оскільки розширення меж селища Коцюбинське Ки�
ївської області запроектовано здійснити за рахунок земель лісогосподарського призначення, які входять до межі міста Києва.

Згідно з постановою Центрального комітету КП України і Ради Міністрів Української РСР від 20.06.56 № 673 "Про поліпшення ста�
ну зеленої зони м. Києва" частину лісів зеленої зони міста Києва загальною площею 32359 га, в тому числі і Святошинський лісгосп,
без виключення їх з Держлісфонду було підпорядковано виконкому Київської міської Ради депутатів трудящих.

Територія Святошинського лісгоспу, яку постановою Центрального комітету КП України і Ради Міністрів Української РСР від 20.06.56
№ 673 "Про поліпшення стану зеленої зони м. Києва" підпорядковано виконкому Київської міської Ради депутатів трудящих, підтвер�
джується матеріалами лісовпорядкування, виконаними в 1989 році В/О "Леспроект" Украинское лесоустроительное предприятие
КОМПЛЕКСНАЯ ЕКСПЕДИЦИЯ на підставі геоданних землевпорядкування 1954�1979 років і матеріалів лісовпорядкування 1979 року.

На сьогодні це землі міста Києва, які відносяться до категорії земель лісогосподарського призначення та на підставі матеріалів
лісовпорядкування перебувають в користуванні комунального підприємства "Святошинське лісопаркове господарство", оскільки
відповідно до пункту 5 прикінцевих положень Лісового кодексу України до одержання в установленому порядку державними лі�
согосподарськими підприємствами державних актів на право постійного користування земельними лісовими ділянками докумен�
тами, що підтверджують це право на раніше надані землі, є планово�картографічні матеріали лісовпорядкування.

Постановою Ради Міністрів Української РСР від 02.11.63 № 1231 "Про серйозні недоліки у використанні земель у містах і селищах
міського типу Української РСР" визначено, що в значній кількості міст границі міських земель юридично не оформлені і в натурі не
відмежовані, у зв'язку з чим Держбуд УРСР і Міністерство комунального господарства УРСР зобов'язано розробити заходи по гос�
подарському використанню земель міст і селищ міського типу, що за генеральними планами не включаються під об'єкти забудови
і благоустрою, та протягом 2�3 років забезпечити відмежування в натурі і юридичне оформлення границь земель всіх міст і селищ
міського типу республіки, а про виконання цієї постанови 01.04.64 доповісти Раді Міністрів УРСР.

На підставі рішення виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 09.06.59 № 899 "Про встановлення ме�
жі м. Києва" інститутом "Київпроект" протягом 1959�1964 років було встановлено та закріплено на місцевості межовими знаками
межу міста Києва, яка з того часу в північно�західній частині міста не змінювалась.

Рішенням виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 30.09.76 № 1103 "Про затвердження меж м. Києва
та адміністративних районів міста" було затверджено встановлені на місцевості інститутом "Київпроект" межі міста Києва та їх
опис згідно з додатком № 1 до цього рішення.

Адміністративна межа Києва нанесена на аркуші�документи Чергової довідки карти України масштабу 1:100 000, які були по�
свідчені Київським міськвиконкомом 25.03.85, а правильність графічного нанесення адміністративних меж Київської області по�
свідчена Київським облвиконкомом 01.05.79, при цьому межу міста Ірпінь посвідчено головою виконавчого комітету Ірпінської
міської Ради народних депутатів Київської області, в підпорядкуванні якої є смт Коцюбинське.

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 11.02.41 "Про віднесення населеного пункту Берковець, Київського райо�
ну, Київської області до категорії селищ міського типу та перенайменування населеного пункту Берковець в селище імені Коцю�
бинського" населений пункт Берковець, Київського району, Київської області віднесено до категорії селищ міського типу, виклю�
чивши його з складу Білицької селищної Ради, та перейменовано селище міського типу Берковець в селище імені Коцюбинського.

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 30.12.62 "Про віднесення в підпорядкування обласних (промислових) Рад
депутатів трудящих міських поселень Української РСР" по Київській області м. Ірпінь з селищем міського типу Коцюбинське відне�
сено у відання обласної (промислової) Ради депутатів трудящих.

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 04.01.65 "Про внесення змін в адміністративне районування Української
РСР" місто Ірпінь з смт Коцюбинське по Київській області залишено в обласному підпорядкуванні.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської Ради народних депутатів від 29.10.84 № 547 "Об утверждении го�
дового отчета о наличии и распределении земель по угодьям в границах г. Ирпень на 1 ноября 1984 года" площа селища Коцюбин�
ське становить 87 га, яка з того часу в установленому законодавством порядку не змінювалась.

На сьогодні ця територія є вкрапленою в межах міста Києва і обмежена землями лісогосподарського призначення, що перебува�
ють в користуванні комунального підприємства "Святошинське лісопаркове господарство".

Відповідно до державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма № 6�зем) площа земель міста Києва стано�
вить 83,558 тис. га, розпорядником яких до розмежування земель на землі державної та комунальної власності згідно зі статтею 9
та пунктом 12 перехідних положень Земельного кодексу України є Київська міська рада, крім земель, переданих у приватну влас�
ність, та земель, зазначених в абзаці другому пункту 12 перехідних положень цього Кодексу.

Відповідно до статті 85 Конституції України, статей 6, 173, 174 Земельного кодексу України та статті 2 Закону України "Про сто�
лицю України — місто�герой Київ" рішення про встановлення і зміну меж міста Києва приймається виключно Верховною Радою
України за поданням Київської міської ради, погодженим з відповідними радами, з урахуванням історичних, соціально�економіч�
них та інших особливостей території відповідно до чинного законодавства.

1. Відмовити в погодженні проекту землеустрою щодо встановлення та
зміни меж селища Коцюбинське Київської області, який розроблено ДП
"НДПТ Містобудування" та ТОВ "Інститут земельно�кадастрової інформа�
ції".

2. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київ�
ради (Київської міської державної адміністрації) поінформувати Коцюбин�

ську селищну раду та Київську обласну раду про прийняття цього рішен�
ня.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київської міської ради з питань земельних відносин, містобудування та
архітектури.

Київський міський голова Л. Черновецький

Відповідно до статті 142 Конституції України матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухо�
ме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст,
районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Крім того, відповідно до частини третьої статті 25 Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ" органи місцевого
самоврядування та органи виконавчої влади Київської області повинні сприяти здійсненню містом Києвом функцій столиці Укра�
їни, зокрема, шляхом участі у вирішенні питань щодо розширення меж міста Києва, якщо це необхідно для здійснення містом Ки�
євом столичних функцій, а не зменшення таких меж.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 85, 142 Конституції України, статтями 6, 173, 174 Земельного кодексу України, стат�
тями 2, 25 Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ", статтями 9, 16, 30, 46 Закону України "Про землеустрій",
пунктами 34, 41 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про дострокове припинення повноважень депутата Київської міської ради
Журавського В. С.

Рішення Київської міської ради N 461/7798 від 26 квітня 2012 року

Відповідно до пункту 14 частини першої статті 26, частини першої статті 49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні", пункту 4 частини першої статті 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", статті 3 Закону України "Про статус на�
родного депутата України", враховуючи особисту заяву Журавського В. С. від 17.04.2012, Київська міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома, що відповідно до постанови Центральної виборчої
комісії від 23.04.2012 № 75 Журавського Віталія Станіславовича зареєс�
тровано народним депутатом України і відповідно до пункту 4 частини
першої статті 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" його
повноваження припиняються достроково без прийняття Київрадою рі�
шення.

2. Це рішення направити до Київської міської територіальної виборчої
комісії.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови — секретаря Київради.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про дострокове припинення повноважень депутата Київської міської ради
Гречківського П. М.

Рішення Київської міської ради № 462/7799 від 26 квітня 2012 року

Відповідно до пункту 14 частини першої статті 26, частини першої статті 49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні", пункту 2 частини другої статті 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", враховуючи особисту заяву Гречківсько�
го П. М. від 11.04.12 про дострокове складення ним депутатських повноважень, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Достроково припинити повноваження депутата Київської міської ра�
ди Гречківського Павла Миколайовича, обраного депутатом Київської
міської ради за виборчим списком "Блок Леоніда Черновецького".

2. Це рішення направити до Київської міської територіальної виборчої
комісії.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови — секретаря Київради.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про затвердження порядку вручення пам'ятної медалі 
"На відзначення 1530�річчя Києва"

Рішення Київської міської ради № 483/7820 від 26 квітня 2012 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 15.03.12 № 202/7539 "Про заснування пам'ятної медалі з нагоди 1530�річчя Ки�

єва" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 26 квітня 2012 року № 483/7820

Порядок 
вручення пам'ятної медалі "На відзначення І530�річчя Києва''

1. Цей порядок визначає процедуру внесення до виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) клопо�
таня про відзначення пам'ятною медаллю "На відзначення 1530�річчя Ки�
єва" та вручення її.

2. Пам'ятна медаль "На відзначення 1530�річчя Києва" (далі — пам'ят�
на медаль) установлена для відзначення громадян України та іноземців з
нагоди 1530�річчя столиці України — міста Києва.

Громадяни України відзначаються за значний особистий внесок у роз�
виток економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я
фізичної культури та спорту, бізнесу, заслуги у благодійній, гуманістичній
громадській діяльності, зміцнення міжнародного авторитету столиці Укра�
їни — міста Києва.

Іноземці відзначаються пам'ятною медаллю за значний особистий
внесок у соціально�економічний розвиток міста Києва, збагачення націо�
нальної культурної та духовної спадщини, за благодійну, гуманістичну та
громадську діяльність.

3. Клопотання про відзначення пам'ятною медаллю (далі — клопотан�
ня разом з характеристикою особи, яку представляють до відзначення,
подаються підприємствами, установами та організаціями незалежно від
форм власності до виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).

До відзначення представляються працівники з високим рівнем вико�
нання посадових обов'язків, ділових та професійних якостей. У характе�
ристиці зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для

порушення клопотання. Характеристика підписується керівником суб'єк�
та внесення клопотання, підпис якого скріплюється печаткою зазначено�
го суб'єкта.

Пам'ятною медаллю відзначаються працівники підприємств, уста�
нов та організацій, які мають загальний трудовий стаж не менше 10
років.

Особи, які мають не зняті дисциплінарні стягнення, чи протягом року
до яких застосовувалися адміністративні стягнення, або які притягалися
до кримінальної відповідальності, представленню до відзначення пам'ят�
ною медаллю не підлягають.

4. Пам'ятна медаль вручається в урочистій обстановці Київським місь�
ким головою, заступником міського голови — секретарем Київської місь�
кої ради, головою Київської міської державної адміністрації або за його
дорученням одним із заступників голови Київської міської державної ад�
міністрації.

5. Особам, які відзначені пам'ятною медаллю, вручається медаль та
посвідчення до неї.

6. Про вручення пам'ятної медалі складається акт, що передається до
управління справами виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації").

7. Утрачена медаль або посвідчення до неї повторно не видаються.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

1. Затвердити порядок вручення пам'ятної медалі "На відзначення
1530�річчя Києва", що додається.

2. Це рішення набуває чинності з моменту його офіційного оприлюднення.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�

сію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжна�
родних зв'язків та інформаційної політики.

Київський міський голова  Л. Черновецький

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 31.03.2011
№ 100/5487 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної

громади міста Києва на 2011�2012 роки"
Рішення Київської міської ради № 509/7846 від 26 квітня 2012 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини шостої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні", з метою забезпечення запланованих надходжень до бюджету міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести до додатка 1 до рішення Київської міської ради від 31.03.2011 № 100/5487 "Про Програму приватизації комунального майна територіаль�

ної громади міста Києва на 2011�2012 роки" такі зміни:
— позиції 1, 24, 84, 86, 96, 112 розділу "Перелік об'єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які

підлягають приватизації шляхом викупу":

викласти в такій редакції:

1. Нежилі приміщення Громадське об'єднання "Інститут Євро�
Атлантичного співробітництва"

м. Київ, вул. Володимирська, 42, літ. "А,А"' 119,91

24. Нежилі приміщення ФОП Бабаян м. Київ, вул. Прирічна, 17�Е, літ. "А" 25,3

84. Нежилі приміщення ПП "Влада" м. Київ, просп. Василя Порика, 13, літ. "Г" 79,3

86. Нежилі приміщення ТОВ "Геопрогрес" м. Київ, вул. Червоноармійська, 17�А 37,0

96. Нежила будівля ПП "Поляна" м. Київ, просп. 40�річчя Жовтня, 87, літ. "Г" 373.6

112. Нежилі приміщення ТОВ "Ніно' м. Київ. вул. Льва Толстого, 5 18,2 

1. Нежилі приміщення Громадська організація "Інститут Євро�
Атлантичного співробітництва"

м. Київ, вул. Володимирська, 42, літ. "А,А"' 118,1

24. Нежилі приміщення ФОП Бабаян В.Б. м. Київ, вул. Прирічна, 17�Е, літ. "А" 25,3

84. Нежилі приміщення ПП "Влада" м. Київ, вул. Василя Порика, 13, літ. "Г" 79,3

86. Нежилі приміщення ТОВ "Геопрогрес" м. Київ, вул. Червоноармійська, 17, літ. "А" 24,6

96. Нежилий будинок ПП "Поляна" м. Київ, просп. 40�річчя Жовтня, 87, літ. "1Г" 373,6

112. Нежиле приміщення ТОВ "Ніно" м. Київ, вул. Льва Толстого, 5, літ. "Б" 18,2
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Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 26 квітня 2012 року № 509/7846

Доповнення до додатка 1 до рішення Київської міської ради від 31.03.2011 № 100/5487 
"Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва 

на 2011�2012 роки"
1. Доповнити перелік об'єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації

шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом новими позиціями таког змісту:

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

— позиції 57, 94, 99 розділу "Перелік об'єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом":

викласти в такій редакції:

— позицію 58 розділу "Перелік об'єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають прива�
тизації шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом":

визнати такою, що втратила чинність.
2. Доповнити додаток до рішення Київської міської ради від 31.03.2011 № 100/5487 "Про Програму приватизації комунального майна територіаль�

ної громади міста Києва на 2011�2012 роки переліком об’єктів згідно з додатком до цього рішення.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності.

Київський міський голова Л. Черновецький

№ п/п Назва об'єкта ' Адреса об'єкта Площа, кв. м Примітки

103. Нежилі приміщення м. Київ, вул. Мазепи, 6, літ. "А, А'" 1579,2

104. Нежилі приміщення м. Київ, бульв. Верховної Ради, 17, літ. "А" 258,0

105. Нежилі приміщення м. Київ, вул. Щербакова, 49, літ. "А" 399,0

106. Нежилі приміщення м. Київ, бульв. Шевченка Тараса, 1, літ. "А" 201,7

107. Нежилі приміщення м. Київ, просп. Перемоги, 60, літ. "А" 1549,0

108. Нежилі приміщення м. Київ, просп. Перемоги, 30, літ. "А" 245,6

58. Нежилі приміщення м. Київ, вул. Мала Житомирська 9, літ. "Б" 34,1

57. Нежилі приміщення м. Київ, вул. Мала Житомирська, 9, літ. "Б" 214,4

94. Нежилі приміщення м. Київ, просп. Перемоги, 130/1, літ. "А" 377,0

99. Нежилий будинок м. Київ, Набережне шосе, 2 3247,0

57. Нежилі приміщення м. Київ, вул. Мала Житомирська, 9, літ. "Б" 248,5
94. Нежилий будинок м. Київ, просп. Перемоги, 130/1, літ. "А" 377,0
99. Нежилий будинок м. Київ, Набережне шосе, 2, літ. "А" 3188,2
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Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції у місті Києві 

25 квітня 2012 року за № 26/943

Про встановлення тарифів та структури тарифів на послуги з утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій для виконавців цих послуг

Розпорядження № 579 від 10 квітня 2012 року
Відповідно до підпункту 2 пункту "а" частини 1 статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 2 час�

тини 1 статті 7 Закону України "Про житлово�комунальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 "Про
забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово�комунальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від
01.08.2011 № 833 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731", з метою надання послуг
на належному рівні, для забезпечення належного санітарно�гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та
прибудинкових територій:

1. Встановити тарифи та структуру тарифів на послуги з утримання бу�
динків і споруд та прибудинкових територій, які надаються виконавцями
цих послуг по кожному будинку окремо, для здійснення розрахунків із
споживачами в залежності від оплати останніми не пізніше або після 20
числа місяця, що настає за розрахунковим, що додаються.

2. Визначити, що Управління цінової політики виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації), у разі по�
треби, дає офіційні роз'яснення щодо застосування тарифів.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації Пуза�

нову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інфор�
мації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про затвердження концепції здійснення санітарного очищення території 
міста Києва під час проведення фінальної частини 

чемпіонату Європи 2012 року з футболу
Розпорядження № 666 від 24 квітня 2012 року

Відповідно до підпункту 1 пункту "а" статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про сто�
лицю України — місто�герой Київ", Закону України "Про благоустрій населених пунктів", на виконання завдань, визначених про�
токолом наради з розгляду питань організації прибирання території навколо НСК "Олімпійський" в рамках підготовки до прове�
дення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу від 15.07.2011 № 87, протоколу наради з питань опрацювання кон�
цепції здійснення санітарної очистки центральної частини м. Києва під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012
року з футболу від 29.12.2011 № 141, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити концепцію здійснення санітарного очищення території
міста Києва під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу (далі — Концепція), що додається.

2. Головному управлінню комунального господарства виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по�
дати до Головного управління з питань підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
пропозиції щодо обсягів фінансування заходів, передбачених Концепцією.

3. Головному управлінню з питань підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
подати пропозиції щодо включення заходів, передбачених Концепцією,
до Міської цільової програми підготовки та проведення у місті Києві фі�

нальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої
рішенням Київської міської ради від 15.07.2010 № 1273/4711.

4. Комунальній корпорації "Київавтодор"; Київському комунальному
об'єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міс�
та "Київзеленбуд"; Голосіївській, Печерській, Шевченківській районним в
місті Києві державним адміністраціям забезпечити виконання заходів від�
повідно до Концепції.

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

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

Голова О. Попов

І. Спеціальне прибирання території міста
1. Територія міста" яка підлягає спеціальному прибиранню.
До території міста, яка підлягає спеціальному прибиранню, відносять�

ся:
— пішохідні маршрути уболівальників:
від зупинок громадського транспорту до НСК "Олімпійський":
— на вул. Терещенківській (по вул. Л. Толстого — вул. Червоноармій�

ській) — Шевченківський, Печерський райони;
— на бульв. Л. Українки (по бульв. Л. Українки — вул. Басейній — вул.

Еспланадній) — Печерський район;
— на вул. Горького (по вул. Горького — вул. Фізкультури — вул. Черво�

ноармійській) — Голосіївський район;
— на вул. Тарасівській (по вул. Жилянській — вул. Червоноармій�

ській) — Печерський район
від зупинок громадського транспорту до офіційної фан�зони:
— на вул. Софіївській (Майдан Незалежності — вул. Хрещатик) — Шев�

ченківський район;
— на Європейській площі (по вул. Хрещатик) — Шевченківський, Пе�

черський райони;
— на вул. Терещенківській (по бульв. Т. Шевченка — вул. Хрещатик) —

Шевченківський, Печерський райони
від станцій метрополітену до НСК "Олімпійський":
— ст. метро "Площа Льва Толстого" (по вул. Червоноармійській) — Пе�

черський, Голосіївський райони;
— ст. метро "Палац "Україна" (по вул. Червоноармійській) — Печер�

ський, Голосіївський райони;

— ст. м. "Печерська" (по бульв. Л. Українки — вул. Басейній — вул. Ес�
планадній) — Печерський район;

— ст. метро "Кловська" (по вул. Мечникова — вул. Басейній — вул. Ес�
планадній) — Печерський район

від станцій метрополітену до офіційної фан�зони:
— ст. метро "Майдан Незалежності", "Хрещатик" (безпосередньо біля

фан�зони) — Печерський район;
— ст. метро "Золоті Ворота" (по вул. Прорізній) — Шевченківський

район;
— ст. метро "Театральна" (по вул. Б. Хмельницького) — Шевченків�

ський район.
від офіційної фан�зони до НСК "Олімпійський":
— вул. Хрещатик, вул. Червоноармійська — Печерський, Шевченків�

ський райони;
— вул. Хрещатик, вул. Басейна, вул. Еспланадна — Печерський район.
— місця паркування автобусів: 
для команди "А":
— вул. Горького (від вул. Жилянської до вул. Володимиро�Либід�

ської) — Печерський район;
— вул. Боженка (від вул. Володимиро�Либідської до вул. Федорова та

від вул. Федорова до вул. Димитрова) — Голосіївський район;
— вул. Володимиро�Либідська (від вул. Горького до вул. Боженка) —

Голосіївський район;
— вул. Димитрова (від вул. Горького до вул. Боженка) — Голосіївський

район. 
для команди "Б":

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 24.04.2012 № 666

КОНЦЕПЦІЯ 
здійснення санітарного очищення території міста Києва під час проведення 

фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

— Кловський узвіз (від вул. Мечникова до вул. Інститутської) — Печер�
ський район;

— вул. Мечникова (від вул. Шовковичної до Кловського узвозу) — Печер�
ський район;

— вул. Старонаводницька (від вул. Кутузова) — Печерський район;
— бульв. Лесі Українки (від вул. Кутузова до бульв. Дружби Народів) — Пе�

черський район.
Територія, яка підлягає спеціальному прибиранню, характеризується

щільною забудовою, високим рівнем розміщення закладів первинного та по�
всякденного (стандартного) попиту, що викликає високу ступінь концентрації
денного населення.

На території, яка підлягає спеціальному прибиранню, знаходяться зони
зелених насаджень — парк ім. Тараса Шевченка, сквери на вул. Червоноар�
мійській (Великій Васильківській), Інститутській.

2. Схема спеціального прибирання
Спеціальне прибирання — це комплекс робіт, що включає в себе додатко�

ві заходи по підмітанню вулиць, зон зелених насаджень, збиранню і вивезен�
ню побутових відходів і вуличного сміття, поливання та миття вуличних по�
криттів, у зв'язку з проведенням у м. Києві фінальної частини чемпіонату Єв�
ропи 2012 року з футболу.

За спеціальне прибирання несуть відповідальність установи, підприєм�
ства, організації, за якими закріплено території у встановленому порядку.

Спеціальне прибирання на проїжджих частинах та тротуарах вулиць, де
відсутня забудова (у тому числі вздовж парків та скверів), здійснюють шля�
хово�експлуатаційні управління по ремонту та утриманню автомобільних
шляхів та споруд на них відповідних районів, що входять до складу КК "Ки�
ївавтодор", які повинні забезпечити:

— щоденне суцільне миття по всій ширині проїзної частини вулиці до 06�
00 години;

— щоденне механізоване підмітання осьової частини доріг, площ та доріг,
що мають повздовжні нахили, до 06�00 години;

— періодичне вибіркове підмітання проїзної частини вулиці до 07�00 години;
— періодичне поливання вулиць в залежності від погодних умов до 08�00

години;
— ручне прибирання вулично�шляхової мережі.
Всі території, що підлягають механізованому прибиранню, поділяються на

дільниці, закріплені за машинами, водіями та механізованими ланками. На
окремі дільниці складають технологічні карти, які дозволяють ефективніше
використовувати прибиральні машини та враховувати особливості території.
На технологічних картах визначається напрямок і графік руху машин, кількість
проходів і черговість прибирання.

Спеціальне прибирання тротуарів, газонів, міжквартальних проїздів і дво�
рових територій (територій, прилеглих до житлових будинків), покладається
на їх власників або користувачів, за якими закріплено територію, які повинні
забезпечити:

— щоденне підмітання, миття тротуарів струменем води, миття дворів з
асфальтовим покриттям та контейнерних майданчиків, а також поливання те�
риторій, що не мають асфальтового покриття, до 10�00 ранку;

— щоденне прибирання тротуарів, газонів вздовж тротуарів та проїзних
частин міжквартальних проїздів і дворових територій протягом дня, але не
рідше 4 разів на добу;

— щоденне прибирання решіток зливоприймальних колодязів від сміття,
очищення урн для сміття протягом дня по мірі накопичення сміття.

Спеціальне прибирання на територіях зелених насаджень (парках, скве�
рах) покладається на районні комунальні підприємства по утриманню зеле�
них насаджень, які повинні забезпечити:

— встановлення додаткових контейнерів та урн для сміття в парках, скве�
рах, які знаходяться в зоні спеціального прибирання;

— щоденне прибирання тротуарів протягом дня, але не рідше 2 разів на
добу;

— щоденне прибирання решіток зливоприймальних колодязів від сміття,
очищення урн для сміття протягом дня по мірі накопичення сміття.

Спеціальне прибирання закріплених територій, прилеглих до нежитлових
будівель, споруд комерційного призначення (заклади громадського харчу�
вання, продовольчі магазини), зупинок громадського транспорту покладає�
ться на їх власників або балансоутримувачів, які повинні забезпечити:

— встановлення урн для сміття;
— підмітання, миття тротуарів струменем води та поливання газонів до

10�00 ранку;
— щоденне прибирання решіток зливоприймальних колодязів від сміття,

очищення урн для сміття протягом дня по мірі накопичення сміття.
Найважливішим етапом спеціального прибирання є збирання і регулярне

вивезення відходів, завдяки чому забезпечується мінімальне забруднення
зовнішнього середовища та швидка ізоляція відходів, що утворюються в про�
цесі життя і діяльності людей, знешкодження, утилізація і ліквідація відходів.

Збирання твердих побутових відходів на території спеціального прибиран�
ня здійснюється відповідно до схеми розміщення урн і контейнерів в урни
різноманітної модифікації, в залежності від місця розташування, та спеціаль�
ні контейнери місткістю 1,1 куб. м. Схему розміщення урн і контейнерів на�
ведено у додатку 1 до цієї Концепції. Урни для збирання відходів встанов�
люються в місцях парковок автомобільного транспорту та автобусів, а також
на пішохідних маршрутах вболівальників з розрахунку 1 урна через кожні 50

метрів, з врахуванням урн, встановлених біля закладів громадського харчу�
вання, продуктових магазинів, зупинок громадського транспорту (по 2 оди�
ниці) тощо.

На пішохідних маршрутах уболівальників вздовж тротуарів, в місцях пар�
кування автобусів встановлюються подвійні урни місткістю 60 л кожна (120 л)
з вкладеними целофановими пакетами разового використання.

Очищення урн повинно здійснюватися по мірі накопичення сміття протя�
гом дня працівниками підприємств, установ, організацій, за якими закріпле�
но дану територію.

Відходи з урн видаляються прибиральниками безпосередньо у найближ�
чі контейнери.

Спеціальні контейнери місткістю 1,1 куб. м повинні мати привабливу фор�
му, яскравий колір з логотипами чемпіонату, повинні бути захищені від дії ат�
мосферних опадів і вітру, розміщуватися в місцях, зручних для розгрузки, та
віддаленні від будинків не менш, ніж на 20 метрів.

Після очищення контейнерів на дні залишається шар ущільненого сміття,
лишається стійкий неприємний запах. При очищенні зазначених контейнерів
необхідно застосовувати воду. Миття контейнерів у спеціально відведених міс�
цях здійснюється оператором з вивезення побутових відходів (перевізником).

Перевезення відходів відповідно до спеціального прибирання, передбаче�
ного цією Концепцією, здійснюється згідно з умовами окремих договорів між
виконавцем послуг з вивезення відходів та житлово�експлуатаційними під�
приємствами, по мірі накопичення відходів в контейнерах, відповідно до за�
тверджених ними графіків.

II. Громадські вбиральні (туалети)
1. Загальні питання.
В місцях масового скупчення людей повинні влаштовуватися громадські

туалети.
Правильне вирішення цього питання має велике соціально�гігієнічне, ес�

тетичне та санітарно�епідеміологічне значення.
Громадські вбиральні модульного типу, проектовані до розміщення на те�

риторії міста, повинні відповідати вимогам санітарно�гігієнічних, епідеміоло�
гічних І екологічних норм, бути оснащені сучасним обладнанням та автома�
тикою, враховувати кліматичні особливості міста Києва, мати надійні і довго�
вічні конструкції і технічні пристрої, забезпечувати безпеку і комфорт корис�
тувачам, включаючи маломобільні групи населення, відповідати вимогам
електро� і пожежної безпеки, мати "антивандальне" виконання конструкцій,
відповідати іншим діючим нормативам і правилам.

Дана концепція розроблена з урахуванням вимог СанПиН 983�72 "Сани�
тарные правила устройства и содержания общественных уборных". Врахову�
ючи інформацію, надану Головним управлінням з питань підготовки та про�
ведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації), стосовно схеми організації паркування навколо НСК "Олімпій�
ський" і офіційної фан�зони можливо вирахувати необхідну кількість громад�
ських вбиралень модульного типу, потрібну для забезпечення фізіологічних
потреб гостей та мешканців міста Києва.

Орієнтовні розрахунки місткості та потужності громадських туалетів — 1
прилад на 500 осіб. За один прилад приймається 1 унітаз або 2 пісуари.

У додатку 2 до цієї Концепції наведено розрахунок необхідної кількості гро�
мадських вбиралень модульного типу, необхідних для встановлення в місцях
паркування автобусів під час проведення фінальної частини чемпіонату Євро�
пи 2012 року з футболу.

В додатку 2 враховані громадські вбиральні модульного типу з розрахун�
ку: 1 туалет — два санітарні прилади.

2. Санітарні вимоги до режиму утримання та дезінфекції громадських ту�
алетів модульного типу.

На видних місцях міських територій повинні встановлюватися освітлені,
добре читані покажчики "ТУАЛЕТ" та окремі покажчики для людей з обмеже�
ними фізичними можливостями.

Громадські туалети необхідно утримувати в чистоті, для чого залучається
спеціальний обслуговуючий персонал, який повинен мати маркований інвен�
тар для прибирання: щітки, ганчірки, незнижуваний запас дезінфікуючих за�
собів, які зберігатимуться в спеціальному приміщенні або шафі.

Вбиральні повинні бути забезпечені милом, електро� або паперовими
рушниками, туалетним папером.

У кабінах повинні бути гачки для верхнього одягу, полиці для особистих
речей відвідувачів, урни або бачки для паперу, вати та інших відходів.

Обладнання туалету повинно бути "антивандальним", легко митися, глад�
ким і не слизьким.

У громадських вбиральнях модульного типу повинні бути передбачені ка�
біни і санітарно�технічне обладнання для дітей та інвалідів.

У громадських вбиральнях модульного типу повинні бути заведені спеці�
альні журнали прибирання та витрат дезінфікуючих засобів.

Територія навколо громадського туалету повинна бути заасфальтована або
викладена плиткою з ухилом для відведення поверхневих вод і озеленена.

Громадські вбиральні у місцях масового скупчення людей мають бути
встановлені на відстані не менше 50 м від житлових і громадських будівель
та у зоні доступності одного від одного не більше 500 м.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Продовження у наступному номері

1, Зареєструвати ініціативні групи місцевого референдуму та присвоїти їм порядкові номери від 001 до 061 Київської міської ради, згідно з додат�
ками 1�61.

2. У триденний строк видати ініціативним групам місцевого референдуму свідоцтва про реєстрацію та посвідчення членам ініціативних груп за фор�
мою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 29.01.07 № 6 "Про форми документів з організації підготовки і проведення місцевих
референдумів".

3. Це розпорядження та відомості про реєстрацію ініціативних груп місцевого референдуму офіційно оприлюднити в газеті Київської міської ради
Хрещатик".

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про реєстрацію ініціативних груп місцевого референдуму
Розпорядження № 53 від 11 травня 2012 року

Відповідно до частини четвертої статті 17 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми", враховуючи заяви ініціативних груп від 24. 04. 12 № 17205 від 25.04,12 №№ 18129, 18130, 18131, 18І32, 18133, 18134, 18135, 18136, 18137, 18521, 18522, 18523, 18524,
18525, 18526, 18527, 18528, 18529 18530, 18531, 18532, 18533, 18735, 18736, 18737, 18738, 18739, 18740, 18741, 18779, 18780, 18781, 18782, 18783, від 27.04.12 №№ 19170, 19171, 19172, 19173 19174, 19175, 19176, 19177, 19178, 19179, 19181, 19182, 19183, 19450, 19451, 19452, 19453, 19454,
19455, 19456, 19457, 19458, від 04.05.12 №№ 19180, 19864, 19865, 19866, утворених на зборах за участю не менш як 200 громадян України, які мають право на участь у місцевому референдумі і постійно проживають на території міста Києва:
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 15 травня 2012 року

З 11 по 20 травня в галереї 

A�HOUSE (вул. Стрілецька, 7/6)

триває виставка сучасного автора

Відаса Бівеніса. Його особливість —

не просто фіксація дійсності, а

конструювання власної реальності з

особистими підтекстами і асоціаці�

ями. У серії “Латентність”, пред�

ставленої в Києві, Бівеніс обігрує

поняття людської екзистенції, роз�

глядаючи її з двох точок зору — над

водою і під водою.

Головною подією стане виставка

50 вінтажних знімків відомого

представника литовської фотошко�

ли Антанаса Суткус під загальною

назвою “Ода повсякденності”, що

дають уявлення про життя людей в

радянські часи. На чорно�білих

світлинах автор не показує типову

“щасливу радянську людину”, а

фіксує громадян у їх природному

середовищі. Виставка пройде з 17

по 31 травня в галереї Фонду спри�

яння розвитку (вул. Фролівська,

1/6). Тут можна буде придбати і

альбом�монографію Антанаса Сут�

куса “Ретроспектива” — найповні�

ше видання його робіт.

Також в галереї A�HOUSE до 20

травня представлені відео�інсталя�

ції литовського художника Рімаса

Сакалаускаса. Поринути в життя

Литви радянських часів допоможе

картина “Вир” Гітіса Лукшаса (21

травня о 19.00, галерея Фонду

сприяння розвитку мистецтв), в

центрі якої — життя Юозапаса Гу�

ачиса, втілення цілого покоління

литовців. Всіх допитливих запро�

шують переглянути фільми про

знаменитих фотографів “Художни�

ки” (28 травня о 19.00, галерея

Фонду сприяння розвитку мис�

тецтв) і Вільнюс крізь їх об’єктиви

(“Дивіться, Вільнюс”, 31 травня о

19.00, галерея Фонду сприяння

розвитку мистецтв)

В програмі фестивалю — фотовиставки, відеоінсталяції 
та документальні фільми

Киян запрошують познайомитися 
з литовським фотомистецтвом

На Софійській площі 
cпорудили "Вівтар націй"
На вихідних киянам представили масштабний проект від Оксани Мась
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

З 11 по 13 травня центрі Києва
б ло представлено рандіозн арт-
інсталяцію “Вівтар націй” О сани
Мась. 22-метровий вівтар с ладає-
ться з 250 тисяч дерев’яних яєць-
писано і відтворює відомий Гент-
сь ий вівтар братів Ван Ей . Всі охо-
чі мали змо дол читися до ство-
рення нових фра ментів вівтаря, а
після Києва прое т помандр вав в
інші міста У раїни.

Урочисте відкриття арт�інсталяції пройшло вве�

чері в п’ятницю. Під час дійства вівтар підсвічували,

а музичний супровід забезпечував Національний

ансамбль солістів України “Київська камерата” під

керівництвом народного артиста України Валерія

Матюхіна.

Витвір сучасного мистецтва “Вівтар націй” впер�

ше представлений в Східній Європі. Він складаєть�

ся з 250 тисяч писанок, у висоту сягає 22 метри, а в

ширину — 38 метрів. І це лише частина задуманого

художницею — завершена робота буде масштабним

арт�об’єктом з 302 панелей, загальним розміром

92х134 метри. У розписі дерев’яних деталей брали

участь мешканці 42 країн — від ув’язнених до чен�

ців, від дітей до пенсіонерів. У суботу до проекту

могли приєднатися і кияни — вдень тут розмальову�

вали нові писанки для майбутніх фрагментів. Свої

бажання та мрії зображали в рамках акції “Створю�

ємо український фрагмент “Вівтар націй”.

Київська прем’єра стала початком національного

виставкового туру “Вівтар націй”, співорганізато�

ром якого виступив Музей історичної культурної

спадщини “Платар”.

Найближчим часом його фрагменти будуть

встановлені на центральних площах найбільших

міст України. В кінці травня “Вівтар націй” поба�

чать в Одесі та Ялті, а далі — в Дніпропетровську,

Харкові, Донецьку, Львові, Запоріжжі.

Прототипом інсталяції “Вівтар націй” є проект

“Post�vs�proto�renaissance” — наймасштабніший,

на думку журі і преси, проект 54�ої Венеціанської

бієнале (2011), з яким Оксана Мась представляла

Україну. Він став лідером глядацьких симпатій.

Твір Оксани Мась відтворює “Гентський вів�

тар” — шедевр епохи Відродження братів Ван

Ейк. На окремих дерев’яних елементах, у формі

яєць, з яких створений вівтар, змальовані люд�

ські гріхи, бажання, страхи і комплекси. На дум�

ку художниці, кожного, хто захоче і спробує зро�

зуміти цей твір, чекає трансформація душі і сві�

тогляду

На вихідних ияни мо ли побачити та сфото раф ватися з дивовижним "Вівтарем націй" О сани Мась

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

11 травня в столиці розпочалися Дні литовсь ої фото-
рафії, я і ор аніз вав льт рний фото рафічний центр
PhotoCULT. До інця місяця шан вальни и фотомистец-
тва змож ть ознайомитися з творчістю двох визначних
майстрів Литви, я а мала вели ий вплив на розвито
радянсь ої фото рафічної льт ри, а та ож побачити
життя литовців.

Засновни литовсь ої ш оли фото рафії Антанас С т с ще в радянсь і часи
фі с вав без при рас справжнє життя простих людей

Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Мин ло о тижня в Націо-
нальном м зеї мистецтв
імені Бо дана та Варвари
Ханен ів від рилася е спо-
зиція “Ніхон а. Живопис
майстрів Кіото XX століт-
тя”, що демонстр є робо-
ти прихильни ів національ-
них традицій. Відвід вачі
побачать величні артини
природи, точ и старо-
давніх храмів і пар ів, е-
роїв ле енд та старовинно-
о театр б нра .

Виставка робіт художників з міста

Кіото є спільним проектом Націо�

нального музею мистецтв імені Бог�

дана та Варвари Ханенків і Музею

історії міста Києва і приурочена до

святкування Міжнародного дня

міст�побратимів, яке відзначалось

наприкінці квітня.

Стародавня столиця Японії стала

побратимом Києва ще в 1971 році й

була сьомою серед 41 міста, які по�

ріднилися зі столицею України. У

1983 році муніципалітет Кіото та

Асоціація японських художників

подарували Музею історії міста Ки�

єва роботи сучасних майстрів на�

прямку ніхонга. Частину цієї колек�

ції представлено на нинішній ви�

ставці поряд з оригінальними твора�

ми класиків живопису ніхонга по�

чатку XX століття Такеуті Сейхо і

Томіта Кейсена зі збірки музею Ха�

ненків.

Цікаво, що “золотий вік” Кіото —

епоха “хеян” — співпадає із розкві�

том Київської Русі. І саме в цей час

виокремилася своя художня школа,

що відрізнялася від китайської. А

сам напрямок “ніхонга” (“япон�

ський живопис) сформувався у дру�

гій половині XIX століття. Це стало�

ся після революції Мейозі, як про�

тиставлення впливу західної культу�

ри (адже багато художників почали

наслідувати європейський живо�

пис). Колосальне надбання понад

тисячолітньої історії японського

живопису стало тим ґрунтом, на

якому продовжили працю майстри

ніхонга.

Як відомо, Японія має особливе

ставлення до краси оточуючого сві�

ту, тож особливу роль в ніхонга віді�

грає “основа серця”, чуйне, щире та

неупереджене сприйняття краси.

Художники ніхонга використовують

лаконічні, стримані засоби націо�

нального живопису тушшю на папе�

рі або шовку та звертаються до тра�

диційних тем і образів, пейзажів, на�

тюрмортів та героїв.

Доторкнутися до краси Японії

відвідувачі мають змогу через робо�

ти кіотських майстрів — “Пагоду”

Такеуті Сейхо, “Кошик квітів” Томі�

та Кейсан, “Старовинний буддій�

ський храм” Сахаро Сако. Побачити

японські клени та сакуру, примарні

скелі та гору Фудзі, квіти та героїв

театру можна в Національному му�

зеї мистецтв імені Богдана та Варва�

ри Ханенків (вул. Терещенківська,

15�17) до 10 вересня

У столиці представили живопис
майстрів міста!побратима Кіото
Японський стиль ніхонга демонструє традиційну національну культуру

Відповіді на сканворд 
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Державне підприємство з питань
поводження з відходами я вторинною сировиною

повідомляє про намір передати в оренд о реме
індивід ально визначене майно, а саме: 295 онтейнерів
сітчастих об'ємом 1,1 м3 для роздільно о збор твердих
поб тових відходів.

Детальна інформація щодо мов он рс та перелі до ментів, я і
подаються претендентами для часті в он рсі, б де розміщена на
офіційном веб-сайті Державно о підприємства з питань поводження з
відходами я вторинною сировиною.

Заяв и потенційних орендарів приймаються за адресою: 02090,
м. Київ, в л. Лобачевсь о о, 23-В.

Київсь ою місь ою радою від 15.03.12 № 198/7535 прийняте рішення "Про
діяльність ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації)" про припинення юридичної особи — Головно о правління
вн трішньо о фінансово о онтролю та а дит ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) зв'яз з реор анізацією шляхом
приєднання до Головно о фінансово о правління ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації).

Вимо и редиторів мож ть б ти заявлені письмовом ви ляді двомісячний
стро з момент п блі ації дано о о олошення за адресою: 01044, м. Київ, в л.
Хрещати , 36.

Фінансове правління Печерсь ої районної в місті Києві
державної адміністрації

о олош є он рс на заміщення ва антної посади оловно о
спеціаліста бюджетно о відділ .

Вимо и: вища е ономічна освіта, досвід роботи за фахом.

Заяви на он рс подавати протя ом 30 алендарних днів з дня оп блі вання
о олошення за адресою: 01010, м. Київ, в л. С ворова, 15, ім. 423, тел, 280-24-26,
280-62-67.

К знецовсь ий місь ий с д Рівненсь ої області ви ли ає Державне
підприємство Міністерства вн трішніх справ У раїни "Спецсервіс" я відповідача
с дове засідання по цивільній справі № 1711/108/12 за позовом Шевч а
Оле сандра Петровича до Савч Наталії Гри орівни, Дячен а Оле сандра
Ми олайовича, Дячен а Оле сандра Оле сандровича, відділ ДВС Д бровиць о о
районно о правління юстиції, ДП МВС У раїни "Спецсервіс" про визнання
прилюдних тор ів та ими, що не відб лися, визнання недійсними
правовстановлюючих до ментів та визнання права власності, я е відб деться
29 травня 2012 ро о 10.00 приміщенні с д за адресою: Рівненсь а область,
м. К знецовсь , м-н Б дівельни ів, 3.

У разі неяв и на в азане с дове засідання, с д роз лядатиме справ без вашої
часті, на підставі ст. 169 ЦПК У раїни.

С ддя І. Зей ан

Київсь ий місь ий істори о-патріотичний л б
пош повідомляє:

В зв'яз з втратою до ментів — вважати всі до менти л б , видані до 1 вітня
2012 ро , недійсними. Всім членам л б пройти перереєстрацію.

⌦ Втрачені атестат про за інчення за альноосвітньої Печерсь ої імназії № 75 з
по либленим вивченням раїнсь ої мови Печерсь о о район м. Києва —
серія KB, № 38255157 та додато № 214475 на ім'я Назар евич Олени Оле івни
вважати недійсними.

⌦ Втрачене свідоцтво про право власності на житло за адресою: Київ, Хар івсь е
шосе, б д. 174-б, в. 46, від 24.05.1993р. видане з ідно розпорядження від
12.04.1993 р. № 817 на праві приватної власності на ім'я Уша ової Ганни Іванівни
вважати недійсним.

⌦ Втрачений ст дентсь ий вито KB №08384274 Національно о технічно о
ніверситет У раїни "КПІ" інженерно-хімічно о фа льтет на ім'я Д би а Назара
Ми олайовича вважати недійсним.

⌦ Втрачене свідоцтво про право власності на житло за адресою: Київ, Хар івсь е
шосе, б д 166, в.182 на ім'я К бра а Ярослава Анатолійовича вважати
недійсним.

⌦ Втрачений державний а т на право власності на земельн ділян ( адастровий
номер 3221084000:02:004:0204), я а розташована: Київсь а обл., Бородянсь ий
р-н, Л бянсь а сільсь а рада, виданий на підставі розпорядження Бородянсь ої
районної державної адміністрації № 501 від 20.06.2011 ро на ім'я Шол дь а
Оле сандра Михайловича вважати недійсним.

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

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

Передплатні ціни
на місяць ................10 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..............32 рн. 70 оп.
на 6 місяців ............65 рн. 40 оп.
на 12 місяців ........130 рн. 80 оп.

на місяць ..................40 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..............122 рн. 70 оп.
на 6 місяців ............245 рн. 40 оп.
на 12 місяців ..........490 рн. 80 оп.

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

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

Формула1. Пастор Мальдонадо переміг 
у Гран�прі Іспанії
У неділю в Барселоні на автодромі “Катал нья Монтмело” на п’ято-

м етапі чемпіонат Форм ли-1 — Гран-прі Іспанії відб лася он а. Пе-
ремо в ній здоб в венес ельсь ий онщи “Уїльямса” Пастор Маль-
донадо, що старт вав з по ла. Венес елець в с ботній валіфі ації по-
азав др ий час, але в онці старт вав з першої позиції, ос іль и во-
лодар по ла Льюїс Хемілтон (“Ма ларен”) б в ви лючений з прото о-
л за з пин боліда на трасі в інці сесії і зм шений б в старт вати
останнім. Мальдонадо приніс “Уїльямс ” перш перемо з 2004 ро .
Др им фініш вав дво ратний чемпіон світ Фернандо Алонсо за ер-
мом “Феррарі”, третім — чемпіон світ 2007 ро пілот Кімі Рай онен
з “Лот са”. Чинний чемпіон світ Себастьян Феттель ("Ред Б лл") б в
шостим

Бокс. Заур Байсангуров вдало захистив 
чемпіонський титул
У броварсь ом ТРЦ “Термінал” чемпіон світ за версіями WBO і IBO

в першій середній вазі За р Байсан ров (27-1, 20 КО) спішно захис-
тив свої тит ли від зазіхань на них непереможно о франц зь о о бо се-
ра Мішеля Соро (18-1, 11КО), повідомляє прес-сл жба “K2 Promotions”.
Наполе ливий поєдино тривав сі дванадцять ра ндів і завершився пе-
ремо ою Байсан рова одно олосним рішенням с ддів: 116-111, 117-
111 і 115-112

Стрибки у воду. Визначено склад збірної 
України на чемпіонат Європи
Вже сьо одні в Ейндховені (Нідерланди) старт є чемпіонат Європи

зі стриб ів вод . У раїнсь а оманда б де представлена найсильні-
шими спортсменами, адже для них це останній міжнародний старт та-
о о висо о о рівня перед І рами XXX Олімпіади в Лондоні. Тож с лад
збірної У раїни з цьо о вид спорт ви лядає та : Ілля Кваша, Оле сій
При оров, Оле сандр Бондар, Оле сандр Горш овозов, Антон Заха-
ров, Олена Федорова, Анна Письменсь а, Юлія Про опч , Ві торія
Потєхіна

Теніс. Роджер Федерер та Серена Уїльямс 
перемогли на турнірі у Мадриді
В Мадриді (Іспанія) на т рнірі АТР Mutua Madrid Open на від ритих
ортах (ґр нт) відб лися фінальні матчі. У чоловічом фіналі третя ра-
ет а світ 30-річний швейцарець Роджер Федерер став переможцем
т рнір , здоб вши перемо в трьох сетах над 26-річним чехом Тома-
шем Бердихом, що посідає світовом рейтин сьоме місце. Для
швейцарця це др ий ви раний “Мастерс-1000” в сезоні і 20-й в а-
р’єрі, а та ож 75-й тит л професійній ар’єрі. Завдя и цій перемозі
Роджер Федерер потіснить іспанця Рафаеля Надаля з др ої позиції
рейтин АТР. У жіночом фіналі з стрілися дев’ята ра ет а світ
30-річна амери ан а Серена Вільямс та лідер жіночо о світово о те-
нісно о рейтин 22-річна Ві торія Азарен о з Білор сі. Поєдино за-
вершився безапеляційною перемо ою молодшої Уїльямс з рах н ом
6:1, 6:3. Для Серени цей тит л став першим поточном сезоні і
41-м професійній ар’єрі

Температура +12°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 81 %

Температура +21°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 65 %

Температура +18°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 78 %

Прогноз погоди на 15 травня 2012 року

ОВНИ, події дня мотивовані армічно. Не пріть напролом, ви
стриножені долею, палітра емоцій б де пов’язана із сюжетами ми-
н лої реальності, я і просочилися в нинішній час з метою свідом-
лення доп щених помило . Особливо приділіть ва стос н ам з
матір’ю та особами, я і вас вихов ють, опі ють.
ТЕЛЬЦІ, ваш яс рав харизм нічим не затьмарити, люди о-

тові йти за вами во онь і вод ! Атмосфера дня б де наповнена
емоційним теплом та взаємороз мінням з оточенням, спіл йтеся,
зав’яз йте нові др жні онта ти, а тивіз йте творчі фантазії.
БЛИЗНЯТА, травні ожна подія вашом існ ванні є відл нням

армічно о мин ло о. Життєвий тон с низь ий, том не нама айте-
ся брати шт рмом фахові вершини. Постарайтеся до 15 од. с о-
ристатися сприятливими шансами, аби прос н ти свої справи.
РАКИ, шлюбне щастя нині перетвориться з міража на реаль-

ність, с джений армонійно впишеться в омріяний ідеал. Дозволь-
те собі насолод зайнятися дослідженням сво о д ховно о світ ,
це дозволить стати більш набожними, релі ійними. Бажано відві-
дати святі місця, храм, бо осл жіння.
ЛЕВИ, ар’єрна сфера до 20 травня лишається ареною опти-

мальної самореалізації, т т ваш творчий д х черпає пол м’ян сна-
! Проте нала одження діало , навіть с то ділово о, нині немож-

ливе без встановлення між он рентними сторонами позитивно-
о емоційно о резонанс . Пра ніть вчасно реа вати на мінливе
оливання настрою та потреб своїх співбесідни ів, іна ше швид о
залишитеся наодинці.
ДІВИ, я що мариться небезпе а, долають неприємні передч т-

тя або нав’язливі підозри — не пані йте, с оріше за все, це ра
с б’є тивної яви або наслідо втоми. Пра ніть до емоційної ар-
монії в онта тах, сміливо прям йте до наміченої мети!
ТЕРЕЗИ, роз рібайте робочі завали на сл жбі, одна це не

означає, що треба перетворитися на робота-тр до олі а, працюй-
те із д шевною насолодою, не вапливо, від чо о б де найбільше
ористі. Я що попол дні долатим ть лінь и, марно не оріть себе,
з ад ючи про засти лі на мертвій точці справи і неви онані зобо-
в’язання, збережете енер орес рси, я і знадобляться пізніше.
СКОРПІОНИ, на р тинні обов’яз и можна просто махн ти р -

ою. Присвятіть день собі любим, в е оїзмі вас ніхто не звин ва-
тить, можете валяти лежня чи займатися хобі, приємними творчи-
ми заняттями, розважайтеся, охайтеся, ріплюючи шлюбні зи.
Я що вважаєте, що бездіяльність фатально ш одить справам, об-
межтеся необхідним мінім мом і не вима айте від себе д же ба-
ато.
СТРІЛЬЦІ, розслабтеся і проведіть день та , я під аз є д шев-

ний імп льс. Можете поб ти на самоті, ор аніз вати омпанію при-
ятелів, з я ими вас єднають філософсь і, релі ійні, творчі, м зичні
інтереси. Де можна поділитися со ровенними вн трішніми пере-
живаннями, с ин вши амінь з д ші. Не заб дьте реставр вати
психоло ічн а р в родині. Важливі життєві старти після 15 од.
заборонені.
КОЗОРОГИ, олод на ці ав свіж інформацію, тоніз ючі вра-

ження м читиме нестерпно. Том р шайте подалі від домів и та
ловіть на льот все, що б дить приємн носталь ію, а тивіз є д -
шевні вібрації, вийти з фази зачерствіння слід неодмінно! А ось
відс тність реа ції на зовнішні подразни и означає, що ви забл а-
ли і потрапили не в свою стихію. Після 15 од. на нові знайомства
став не робіть, їм не с дилося зайняти місце вашом житті, то
тимчасові захоплення.
ВОДОЛІЇ, вашо о апризно о “хоч ” сім п’ятниць на тиждень,

том , обираючи стиль занять, режим дня, ардероб і навіть меню,
ер йтеся вн трішнім ч ттям і своїми миттєвими заба ан ами, до
я их ви зазвичай байд жі. Втім, долею нині дозволяється п рхати
метели ом і збирати ароматний не тар насолод там, де зама-
неться.
РИБАМ дозволяється робити все, що хочеться, нині ви сам со-

бі пан і сл а, Космос сан ціон є б дь-я і витребень и, я що це
ваших силах. Та ож можете випробов вати свій ор анізм на стій-
ість: я що, приміром, швид оплинні емоційні сплес и позбавля-
ють рівнова и, це означає, що ви переб ваєте в полоні вад, не а-
тивних звичо , що штовхають в ям де радації. Тож проаналіз йте
і о олосіть війн тим мін сам нат ри; принаймні енер етичні вібра-
ції дня позитивно впливатим ть на еволюцію д ші

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
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ранок день вечір

Київ гідно проведе 
Євро�2012
У місті презентували спеціальний фан�довідник для гостей 
та учасників чемпіонату

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Менше місяця залишилось
до почат однієї з най о-
ловніших подій незалежної
У раїни — Євро-2012. Ки-
єв цьом спортивном
святі відведена чи не най-
оловніша роль, адже
о рім чотирьох з стрічей
р пово о етап та плей-
офф і ор в столиці відб -
деться льмінація цьо о
ф тбольно о свята — фі-
нальний матч чемпіонат .

Центральну частину Києва обме�

жать для руху автотранспорту лише у

дні проведення матчів Євро�2012 —

11 червня, 15 червня, 19 червня, 24

червня та 1 липня. На цьому наголо�

сив заступник голови КМДА Анато�

лій Голубченко під час прес�конфе�

ренції приймаючого міста Києва. За

його словами, на період проведення

чемпіонату Європи 2012 року з фут�

болу у дні, вільні від ігор, у схемі руху

транспорту не відбудеться суттєвих

змін (крім вул. Хрещатик, де від

Майдану Незалежності до бульв.

Шевченка на весь період чемпіонату

буде функціонувати фан�зона).

“Фактично, протягом червня повні�

стю буде закрита для руху автотранс�

порту лише вулиця Хрещатик.

Транспортний периметр навколо

НСК “Олімпійський” та поблизу

фан�зони, який окреслений низкою

центральних вулиць, буде обмежено

лише у дні проведення матчів — а це

всього 5 днів, з них 3 — робочі дні”,—

наголосив Анатолій Голубченко.

Разом з тим на прес�конференції

презентували новий фан�довідник

для вболівальників. “Ми підготували

для фанів та гостей міста фан�довід�

ник п’ятьма мовами. На 66 сторінках

розміщена вся необхідна для вболі�

вальників інформація, яка може зна�

добитися: від транспорту та футболу у

Києві до національної кухні та турис�

тичних пам’яток міста. Для іноземних

гостей стане корисним розділ “Важ�

лива інформація”, де подані телефо�

ни екстрених служб України, по�

сольств європейських держав та ліка�

рень Києва. Вже надруковано 50 ти�

сяч примірників фан�довідника. Усі

вони випущені за кошти спонсо�

рів”,— повідомила начальник ГУ з

підготовки Євро�2012 Тетяна Сли�

шик. Фан�довідник Приймаючого

міста Києва буде безкоштовно роз�

повсюджений серед вболівальників,

представників національних та іно�

земних ЗМІ, учасників змагань, а та�

кож фан�посольств. Також кожен

вболівальник має можливість заван�

тажити електронну версію довідника

на офіційному інтернет�порталі

Приймаючого міста Києва.

Вболівальникам буде на що поди�

витися в столиці. “Ми розпочина�

ємо рекламну кампанію щодо при�

крашення міста до Євро, завершу�

ємо асфальтування вулиць. У нас бу�

де найкраща в Європі фан�зона,

принаймні найбільша за всю історію

чемпіонату. Ви побачите багато зе�

лених насаджень, клумб, які будуть

відображати символіку Євро�2012.

На кожному в’їзді, а таких  п’ять, бу�

дуть стояти металеві конструкції з

м’ячами висотою до 12 метрів. А з

боку Борисполя встановлять “Золо�

ті ворота”, — додав заступник голо�

ви КМДА
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Цей день в історії 15 травня

1115 — На Р сі засноване пер-
ше православне свято — День
пам'яті нязів-страстотерпців Бо-
риса і Гліба
1618 — німець ий астроном Іо-
анн Кеплер від рив за они р х
планет
1859 — народився П'єр Кюрі,

франц зь ий фізи , ла реат Нобе-
лівсь ої премії з фізи и 1906 ро
1891 — народився Михайло

Б л а ов, російсь ий письменни і
драмат р
1905 — засновано місто Лас-

Ве ас в штаті Невада, США
1928 — на е ранах перше

з'явився м льтиплі аційний персо-
наж Мі і Ма с
1940— США продаж з'яви-

лися нейлонові панчохи.
1973 — США в продаж

з'явився перший номер ж рнал
«Playgirl» (тираж 600000)
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Заст пни олови КМДА Анатолій Гол бчен о зазначив, що столиці розпочинається ре ламна ампанія щодо при рашення міста до Євро-2012
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