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Аеропорт "Київ" — 
глобальне оновлення
Вчора тут відкрили сучасний термінал, який дозволить збільшити 
пропускну спроможність аеровокзалу майже вдвічі

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Мин ло о ро розпочалося
б дівництво ново о термінал
аеропорт “Київ”, я ий обсл -
ов ватиме міжнародні рейси.
Вчора першими відвід вачами
оновлено о аерово зал стали
віце-прем’єр-міністр — міністр
інфрастр т ри У раїни Борис
Колесні ов, олова КМДА
Оле сандр Попов та заст пни
Київсь о о місь о о олови-
се ретар Київради Галина Ге-
ре а.

Як зазначив на відкритті Борис Колес�

ніков, цей аеропорт є найвдалішим при�

кладом приватного і державного партнер�

ства. “Запевняю, що Міністерство інфра�

структури готове побудувати злітно�по�

садкову смугу в будь�якому більш�менш

великому місті, якщо інвестор гарантува�

тиме побудову такого чудового терміна�

лу”,— зазначив Борис Колесніков.

Новий термінал оснащений сучас�

ним обладнанням для реєстрації паса�

жирів та обробки багажу, а також кон�

тролю та безпеки пасажирів. На його

будівництво та благоустрій навколиш�

ньої території були залучені інвестиції

у сумі 400 млн грн.

За словами голови КМДА Олександра

Попова, новозбудований термінал є хо�

рошим подарунком киянам до Дня міста.

“Я думаю, що хоча б один раз у житті ко�

жен киянин точно скористується послу�

гами цього терміналу. Тут дуже багато

перспектив, тому що будівництво і екс�

плуатація такого терміналу — це ство�

рення тисяч робочих місць, це розвиток

економіки міста. І мені приємно, що та�

кий подарунок кияни отримують напе�

редодні святкування 1530�річчя Ки�

єва”,— зауважив Олександр Попов.

Вагомий економічний ефект будів�

ництва та подальшої експлуатації термі�

налу відмічають і фахівці. Так, за словами

генерального директора КПМА “Київ”

Олександра Нестеренка, лише безпосе�

редньо в аеропорту завдяки відкриттю

терміналу буде створено понад 500 робо�

чих місць. В компаніях, діяльність яких

пов’язана з аеропортом,— ще 1500 місць.

А в цілому місто отримає понад 5 тисяч

робочих місць у сфері транспорту, го�

тельного бізнесу, обслуговування.

Основна перевага новозбудованого

терміналу в тому, що він зможе приймати

всі міжнародні рейси аеропорту “Київ”.

А завдяки застосуванню нових методів

реєстрації пасажирів та оптимізації внут�

рішнього простору пропускну спромож�

ність аеровокзалу вдалося збільшити

майже вдвічі — з 320 до 500 осіб на годи�

ну. Окрім цього, передбачена перспекти�

ва розширення терміналу зі збільшенням

пропускної спроможності до 1,5 тисячі

людей на годину. Перший рейс з новень�

кого терміналу заплановано на 23 травня.

Подбають і про достойне сполучення

новозбудованого терміналу з іншими

частинами столиці. Так, за словами голо�

ви КМДА Олександра Попова, найближ�

чим часом будуть введені спеціальні рей�

си муніципального транспорту, які спо�

лучатимуть аеропорт з центральною час�

тиною міста. Щодо побудови дороги, яка

дозволить сполучити аеровокзал з Повіт�

рофлотським проспектом, то, за словами

очільника міськадміністрації, це питан�

ня наступного року, адже подібний про�

ект дуже кошторисний. Борис Колесні�

ков в свою чергу відмітив, що міністер�

ство готове сприяти місту у вирішенні

цього питання. 

Зазначимо, що наразі в стадії розробки

знаходиться проект, відповідно до якого

передбачається будівництво ще одного

терміналу аеропорту “Київ” для обслуго�

вування внутрішніх рейсів, готелю для

пасажирів та екіпажів літаків, офісного

центру для розміщення представництв

авіакомпаній та інших фірм, що працю�

ють в аеропорту. Також тут планують збу�

дувати ангарний комплекс для зберіган�

ня і ремонту літаків та багатоярусний

паркінг 
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Столиця відзначає свій ювілей 

З на оди свят вання Дня Києва на меш анців міста
че ає розмаїття ці авих заходів
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"Київенерго" реконструює
тепломережу на Подолі 

Відповідне розпорядження підписав олова КМДА
Оле сандр Попов
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Електронні ключі підприємці
отримають у червні 

Про це повідомив олова Державної подат ової
сл жби У раїни Оле сандр Климен о
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На Хрещатику тимчасово 
обмежать рух транспорту
У зв’яз з під отов ою та проведенням Дня Єв-

ропи, я ий відб деться цієї с боти, 19 травня, вно-
сяться дея і зміни схем р х автотранспорт в
центрі столиці. Та , з 22.00 п’ятниці, 18 травня, до
7-ї одини ран с боти, 19 травня, б де пере ри-
то р х автотранспорт на Хрещати від в л.
Хмельниць о о до в лиці Інстит тсь ої. З 7-ї оди-
ни ран 19 травня до 7-ї ран 20 травня б де за-
рито р х транспортних засобів в лицею Хреща-
ти на відріз від Бессарабсь ої площі до в л. Ін-
стит тсь ої. Заїзд та виїзд на в л. Хрещати б де
дозволено лише тим транспортним засобам, я і
забезпеч ють перевезення до місця свят вання
обладнання, тор ових палато , продовольчих то-
варів та х дожніх оле тивів, разі наявності від-
повідних переп сто . Та ож КП “Київпастранс”, КП
“Київсь ий метрополітен” та Ком нальною сл ж-
бою перевезень б д ть передбачені резервні оди-
ниці ромадсь о о транспорт , що додат ово ви-
п стять на маршр ти разі збільшення іль ості
пасажирів, я і відвід ватим ть заходи в рам ах
Дня Європи

Столиця відзначила 
Міжнародний день медсестри

Свят ові заходи пройшли в столичном Театрі
оперети. Голова КМДА Оле сандр Попов приві-
тав медсестер зі святом та вр чив їм пам’ятні на-
ороди. “У всі часи до неле ої праці медичних
сестер спон али патріотизм, відва а і доброта.
Медсестрами стають за по ли ом серця, а не в
пош ах матеріальних бла . Ми відновили про-
рам м ніципальних надбаво і б демо підтри-
м вати та допома ати вам і надалі. Саме том я
ініціював проведення за альномісь о о референ-
д м , де першим питанням стоїть обов’яз овість
щорічно о в лючення цих надбаво до місь о о
бюджет . Після то о, я ияни підтримають це пи-
тання, жодна влада чи політи не змож ть ви-
реслити ці виплати з бюджет ”,— с азав під час
вист п Оле сандр Попов. На адаємо, в стано-
вах охорони здоров’я Києва працює близь о
20 000 осіб середньо о медично о персонал .
До ляд за тяж охворими, проведення ба атьох,
іноді досить с ладних, процед р є безпосереднім
обов’яз ом медичної сестри. Сьо одні за ладах
охорони здоров’я системи ГУОЗ Києва не виста-
чає близь о 4000 фахівців середньо о медперсо-
нал
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Мешканці Рибного отримали тут жит�

ло за радянських часів, ще коли тут був

радгосп. Життя тоді у селищі вирувало, й

до Києва дістатись було значно легше.

Зараз же на місці колишнього радгос�

пу — руїни, а людям, щоб доїхати до міс�

та, потрібно пішки подолати близько 3�х

км до Броварського шосе. Люди кажуть,

щоб з’їздити в столицю, потрібно витра�

тити півдня.

А робите це мешканцям Рибного дово�

диться часто — хто на роботу, хто за по�

купками, хто в поліклініку, адже тут не�

має ані магазину, ані дитячого садка, ані

медпункту. “Найбільша наша пробле�

ма — сполучення з містом. До нас не

приїздить швидка, бо вони не можуть

знайти, куди їхати, потрібно виходити на

початок селища й зустрічати її, дільнич�

ний лікар теж не може до нас приїхати,

бо немає автомобіля, та й самим не со�

лодко доводиться, як вирушаємо за по�

купками”,— розповідає “Хрещатику”

мешканка Рибного Раїса Дерунець.

Єдине благо для мешканців — уже

майже рік тут курсує шкільний автобус,

адже місцеві діти навчаються в Биків�

нянській школі. “Добре, що у нас тут хо�

дить шкільний автобус, то інколи, якщо

дуже треба, можна під’їхати, але зараз за�

кінчується навчання, й ми знову залиша�

ємось відірваними від міста”,— зазначає

Раїса Євгенівна.

Крім того, у цього маленького селища,

де всього 200 мешканців, проблем чима�

ло. Зокрема, потрібно відремонтувати

дитячий майданчик, зробити ремонт у

під’їздах, замінити вікна та двері, щоб

взимку було тепліше, провести вуличне

освітлення та відновити роботу бюветів,

бо коли тут немає світла, зникає й вода.

Через те, що селище “загубилось” між

двох районів, його проблемами давно ні�

хто не опікувався. Тож про них люди роз�

повіли голові КМДА Олександру Попо�

ву, сподіваючись отримати допомогу.

Олександр Павлович пообіцяв допо�

могти. “Найбільш нагальною у селищі є

проблема транспортного сполучення,

адже приватні перевізники розцінюють

цей маршрут як нерентабельний. Протя�

гом двох тижнів ми вирішимо це питан�

ня і організуємо маршрут комунального

транспорту, який сполучить Рибне з Ки�

євом,— пообіцяв голова КМДА.— Зви�

чайно, для того щоб транспорт міг нор�

мально працювати, тут потрібно відре�

монтувати дорогу, однак у бюджеті кош�

ти на цей ремонт не передбачені. Тож бу�

демо намагатися відшукати інші варіан�

ти, щоб хоча б тимчасово привести шлях

до ладу”.

Аби мешканці Рибного самі могли на�

водити лад в селищі, Олександр Попов

запропонував їм створити тут орган са�

моорганізації населення. “Я запропону�

вав людям брати ситуацію у власні руки.

Ми можемо створити тут ОСН, який от�

римуватиме фінансування з міського

бюджету, а мешканці самі розподіляти�

муть ці гроші на потреби селища”,— ска�

зав Олександр Павлович. Також він дав

доручення профільним управлінням ви�

вчити можливість та доцільність переда�

чі селища Рибне у підпорядкування

Дніпровському району

Оксана ЛИСИНЮК
“Хрещатик”

Доро а в с цільних ямах, без телефонів, ма азин , а оловне,
без ромадсь о о транспорт — та жив ть меш анці селища
Рибне, що по дорозі на Бровари. Територіально воно знахо-
диться в Деснянсь ом районі, адміністративно належить Дніп-
ровсь ом , а реально — розташовано за іль а ілометрів від
Києва, в л хом лісі без б дь-я их шляхів спол чення з міс-
том. Проблемами населено о п н т до цьо о час не перей-
мався жоден район. Чиновни и до Рибно о досі ні оли не при-
їжджали, тож візит особисто олови КМДА Оле сандра Попова
став для меш анців справжньою сенсацією. Оле сандр Павло-
вич висл хав їх проблеми й пообіцяв найближчим часом вирі-
шити транспортне питання.
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Столична влада візьме під опіку парк “Київ 
у мініатюрі” та сприятиме його розвиткові
Про це під час о ляд пар ово о м зею с азав олова КМДА Оле сандр

Попов. За йо о словами, приватний м зей нині перед сім потреб є за о-
нення стат с . Очільни місь адміністрації пообіцяв особисто цьом по-
сприяти. “Я не доп щ знищення неповторно о точ а иївсь ої льт ри.
Місто повинне підтрим вати та сприяти та им ч довим приватним ініціати-
вам. Пере онаний, ми зможемо допомо ти розширити е спозицію пар
та здоб ти для ньо о належний стат с”,— с азав Оле сандр Попов під час
візит до пар “Київ мініатюрі”. На адаємо, іль а тижнів том ерівниц-
тво пар заявило про за роз йо о за риття через непомірно висо
орендн плат на землю, що встановила Київрада. Дізнавшись про це, о-
лова КМДА Оле сандр Попов пообіцяв особисто вирішити проблем та не
доп стити за риття м зею. Очільни місь держадміністрації ініціюватиме
перед Київрадою встановлення символічної орендної плати на землю та
підписання з ерівництвом приватно о м зею меморанд м про співпра-
цю, я ий передбачатиме всебічн підтрим з бо місь ої влади

Стартувала інформаційна кампанія 
щодо збереження довкілля
За підтрим и КМДА, Київради та ВГО “Жива планета” столиці старт -

вала інформаційна ампанія щодо збереження дов ілля. А ція, запрова-
джена Держ правлінням охорони нав олишньо о природно о середовища
в м. Києві, триватиме протя ом ро . Захід спрямований на форм вання
е оло ічної свідомості та розвито стало о споживання серед иян та ос-
тей столиці. Під час інформаційної ампанії план ється розміщення на зов-
нішніх ре ламних носіях — бі -бордах та сіті-лайтах — соціальної ре лами
форматі “мотиваторів”. Вони за ли атим ть ожно о меш анця Києва

замислитися про важливість збереження дов ілля та власно о здоров’я.
Кампанія та ож підтрим ється на спеціально створеном інформацій-

ном порталі споживача з мар вання прод ції (www.gpp.in.ua). На цьо-
м сайті можна знайти вичерпн інформацію про значення то о чи іншо-
о мар вання, отримати поради щодо я ості та безпе и прод ції, а та-
ож ознайомиться з принципами споживання з т рботою про дов ілля

Цифра дня

204 100 000 
пасажирів було перевезено міським електротранспортом столиці 
у січні–березні 2012 року 
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В Києві з’явиться 
майданчик з графіті
Ідеї переможця конкурсу "Я бачу місто" втілять у життя у липні

За допомогою конкурсу організато�

ри прагнули залучити молодь до куль�

турного оновлення і благоустрою міс�

та. Ініціатором показу виступив укра�

їнський парк сучасної скульптури та

інсталяції Kiev Fashion Park, арт�об’�

єкти якого на Пейзажній алеї та у пар�

ку Шевченка відомі кожному кияни�

ну, Національна спілка архітекторів.

Мистецький захід підтримала і міська

влада.

В рамках конкурсу в Будинку ар�

хітектора проходила серія освітніх

лекцій і практичних майстер�класів

по оформленню міського простору.

Всі учасники мали можливість отри�

мати від старших колег�архітекто�

рів, художників, дизайнерів нові

знання про прийоми формування

простору міста, масштабні відео�ін�

сталяції, кінетичні і динамічні

скульптури, ленд�арт та багато ін�

шого. Нагадаємо, на конкурс було

надіслано близько 100 авторських і

колективних робіт від учасників

двох вікових категорій: 12–16 і

17–20 років — талановитих дітей,

що навчаються в дитячих художніх

школах та школах мистецтв. Роботи

оцінювало авторитетне журі:

скульптор Олександр Моргацький,

член НСАУ Станіслав Дьомін, фахі�

вець з мозаїки Ліна Даміані (Італія),

ініціатор КFP Олександр Соколов�

ський, начальник ГУ культури м.

Києва Світлана Зоріна, мистецтво�

знавець Любава Ільєнко.

Днями біля Київського академіч�

ного театру ляльок нагороджували

переможців. Серед кращих робіт —

скульптури, арт�лавки (“На схилах

Дніпра”, “Бузина”), навіть цілі пар�

ки і проспекти. “Моя ідея — поста�

вити посеред парку великий скля�

ний куб, в якому будуть блискавки,

трохи далі — літаючу тарілку, а дере�

ва підстригти у незвичній геомет�

ричній формі”, — розповів про свій

фантастичний задум один з пере�

можців конкурсу Тимофій Демчен�

ко. А, наприклад, Богдана Косміна

запропонувала облаштувати бульвар

Марії Приймаченко в Печерському

районі спеціальною “коробкою”, де

будуть представлені малюнки цієї

відомої художниці.

Проект одного з переможців неза�

баром побачать кияни. Це баскет�

больний майданчик з яскравим гра�

фіті�оформленням, який на конкурс

запропонував колектив Wall�art. За

словами координатора проекту Дар’ї

Лисиціної, після вибору та узгоджен�

ня з владою міста майданчика задум

буде втілено у життя вже у липні.

Решта робіт�переможців будуть зна�

ходитися в базі Kiev Fashion Park, че�

каючи на спонсорів та реалізацію

Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Учора підбили підс м и від рито о молодіжно о он р-
с ідей с льпт ри, інсталяції та дизайн місь о о сере-
довища “Я бач місто”. Протя ом двох місяців діти і
молодь подавали свої прое ти по по ращенню зовніш-
ньо о ви ляд міста, а один з прое тів-переможців —
рафіті-оформлення спортивно о майданчи а — б де
реалізований вже в липні.

На Осокорках відкриють
сучасну нову школу
Столична влада гарантує: діти сядуть за парти вже першого вересня
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

У мі рорайоні Осо ор и-6
(в лиця Бориса Гмирі, 2-в)
зводиться с часна п’яти-
поверхова ш ола, розрахо-
вана на 33 ласи. За три
місяці а тивно о б дівниц-
тва сьо одні повністю зве-
дена основна б дівля за-
лад . Наразі тривають ро-
боти з облашт вання при-
міщень та приш ільної те-
риторії, де ф н ціон вати-
ме спортивний майданчи .
Голова КМДА Оле сандр
Попов ознайомився з хо-
дом б дівництва та запев-
нив, що з ново о навчаль-
но о ро за лад прийме
перших вихованців.

Школа унікальна тим, що стане

найкращою не лише серед київ�

ських, а й серед українських

навчальних закладів. У ній працю�

ватиме великий басейн для учнів

початкових, середніх та старших

класів. Будуть комп’ютеризовані усі

кабінети та бібліотека. Необхідним

устаткуванням забезпечать класи

фізики, хімії та біології. До спортив�

ного залу буде закуплено сучасний

інвентар для активного фізичного

розвитку дітей. В харчоблоках вста�

новлять енергозберігаючі плити, а

стан здоров’я дітей контролювати�

меться медпрацівниками закладу у

сучасному медичному блоці.

“Цей об’єкт особливий. Він най�

кращий за всю історію будівництва

шкіл у Києві. Переконаний, ця

школа буде найкращою і в Україні.

Тут дійсно дуже багато роботи, і ми

лише в цьому році розпочали її зве�

дення, але ми повинні впоратися до

початку нового навчального року,

адже на цю школу дуже чекають

мешканці району. Ми не можемо со�

бі дозволити повторювати помилок

попередників, коли в Києві інтен�

сивно будувалося житло, а інфра�

структура відставала. Місто повин�

но розвиватися гармонійно”, — на�

голосив Олександр Попов.

Загальна потужність школи —

1000 учнів. Новий освітній заклад

зможе розвантажити найближчу

гімназію, де допустима завантаже�

ність дітьми перевищена на 60 %.

Окрім того, нова школа сприятиме

розвитку інфраструктури мікро�

району Осокорки�6, який у Дарниці

розбудовується найактивніше. До

речі, загальна вартість будівництва

нового освітнього закладу з облаш�

туванням спортивного майданчика

обійдеться столиці у 140 млн грн. За

проектом, поряд зі школою згодом

буде зведений ліцей для початкових

класів та дитячий садочок.

“Торік у мікрорайоні було здано

13 житлових будинків загальною

площею 311 тис. кв. м. У цьому році

планується здача ще 17 житлових

будинків. В основному квартири ку�

пують молоді сім’ї з дітьми шкільно�

го віку. Тому відкриття освітнього

закладу буде вкрай доречним саме у

цьому житловому мікрорайоні”, —

розповів “Хрещатику” голова Дар�

ницької РДА Сергій Вітковський.

Також Сергій Іванович зазначив,

що незабаром інфраструктуру цього

мікрорайону поповнить новозбудо�

вана амбулаторія сімейної медици�

ни модульного типу. Її відкриття за�

плановане на День міста.

Нагадаємо, минулого року за під�

тримки голови КМДА Олександра

Попова у Дарницькому районі була

здана в експлуатацію нова інженер�

на гімназія потужністю 990 місць та

два нових дитячих садочки на 200 та

260 місць відповідно

Столиця відзначає свій ювілей
З нагоди святкування Дня Києва на мешканців чекає розмаїття 
цікавих заходів
Валентин ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

З на оди відзначення 1530-річчя Ки-
єва та до Дня столиці місті відб -
деться вели а іль ість різноманіт-
них свят ових заходів. Серед них
рочистості з на оди відзначення и-
ян-переможців різних он рсах та
прое тах, а та ож низ а мистець их
та розважальних подій на б дь-я ий
сма . Тож ожен охочий зможе
знайти для себе забав ці дні. За-
алом день народження міста 26
та 27 травня в сіх точ ах столиці
відб деться понад 50 свят ових за-
ходів.

Як повідомили в ГУ культури, у неділю 20 травня

о 17.00 у Національному палаці мистецтв “Україна”

відбудеться І фестиваль мистецтв “Таланти твої,

Києве!”. Учасниками мистецького свята будуть

найкращі колективи з усього міста. За підсумками

районних творчих звітів вони вибороли право віта�

ти столицю з ювілеєм на головній концертній сцені

держави.

Також з 22 до 27 травня у Печерському 

ландшафтному парку відбудеться презентація квіт�

кових композицій київських школярів. Вони ство�

рювалися у рамках міської виставки квітів. До уваги

відвідувачів роботи уч�

нів, які перемогли за під�

сумками конкурсу на

створення кращої клум�

би та квіткового оформ�

лення території навчаль�

них закладів міста до

Дня Києва та чемпіонату

Євро�2012.

23 травня у Будинку письменника відбудеться

міський конкурс юних поетів “Поетична весна —

2012”, який також присвячено святкуванню Дня

міста.

Крім того, 24 травня відбудеться вручення мис�

тецької премії “Київ”. У мерії відзначать найкра�

щих столичних митців у галузі літератури, кіномис�

тецтва, музичної композиції, театрального та обра�

зотворчого, народного декоративного мистецтв, а

також журналістів. З нагоди святкування 1530�річчя

Києва проводитиметься вже традиційна мистецька

акція “Художники Києва — рідному місту”.

У переддень святкування Дня міста також наго�

родять переможців міського конкурсу серед стар�

шокласників “Київ — місто моє, мені в ньому жити,

мені його створювати”.

Учнівську молодь від�

значатимуть у номіна�

ціях “Київ літератур�

ний”, “Київ мистець�

кий”, “Київ соціаль�

ний”, “Київ — зелен�

сад”, “Київ — гармонія

і стиль”.

Також ГУ культури запрошує киян та гостей міс�

та на ХХІІ міжнародний фестиваль “Музичні

прем’єри сезону”, що відбуватиметься у концерт�

них залах столиці з 25 до 30 травня. Тож ювілей сто�

лиці місцева громада матиме змогу відсвяткувати

цікаво та весело. Безпосередньо у День Києва та

День столиці — 26 та 27 травня — в усіх куточках

міста відбудеться більше 50 святкових заходів

У День Києва та День столиці 
— 26 та 27 травня — в усіх куточках

міста відбудеться понад 
50 святкових заходів 

Оле сандр Попов: "Ми повинні впоратися до почат ново о навчально о ро , адже на цю ш ол д же че ають меш анці
район "
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В рамках святкування Дня Європи 
відбудеться флешмоб7акція
19 травня о 14.00 на Бесарабсь ій площі відб деться а ція “Не продавай-

ся! Не стань товаром в Інтернеті!”. Захід проводитиметься в рам ах свят -
вання Дня Європи. Інтернет пропон є дітям і молоді фантастичні можливо-
сті для дослідження, зв’яз та творчості в онлайні. Одна із ви ористанням
Інтернет пов’язані певні ризи и. Ор анізатори а ції вирішили тор н тися
та о о важливо о та а т ально о питання, я безпе а в Інтернеті.
Зазначений захід є інформаційним. Розпочнеться він на Бесарабсь ій

площі ходою волонтерів, я і б д ть одя нені тематично: дея і з них б д ть
товаром, а інші — по пцями. Волонтери роздаватим ть інформаційні ма-
теріали сім перехожим. В а ції часть візьм ть близь о 100 часни ів, се-
ред я их і чні ш іл. Хода за інчиться масовим флешмобом на майдані
Незалежності.
Ор анізаторами заход є ГУ справах сім’ї, молоді та спорт КМДА, ГО

“Ш ола рівних можливостей”, МО “ЕКПАТ”

“Київенерго” реконструює тепломережу 
на Подолі
Для забезпечення стабільно о ф н ціон вання теплових мереж столиці

та недоп щення вини нення надзвичайних сит ацій, а та ож для я існо о
і надійно о забезпечення иян тепловою енер ією ПАТ “Київенер о” ре-
онстр ює тепломереж , що на в л. Оболонсь ій Подільсь ом районі.
Розпорядження про це підписав олова КМДА Оле сандр Попов. Зо ре-
ма до 15 червня ремонтні бри ади “Київенер о” провед ть демонтаж тр -
бопроводів та залізобетонних онстр цій. Потім здійснять монтаж тр бо-
проводів та ви онають б дівельні роботи і повністю відновлять бла о ст-
рій території. Завершення ре онстр ції заплановано на 20 вересня, піс-
ля чо о ПАТ “Київенер о” під лючить до теплової мережі всіх споживачів.
Роботи проводитим ть із розриттям проїжджої частини в лиць Воло-

сь ої та Введенсь ої з припиненням р х транспорт . Після завершення
ре онстр ції “Київенер о” відновить по риття доро и

До уваги водіїв!
За повідомленням КК “Київавтодор”, зв’яз з ви онанням робіт із за-

міни асфальтобетонно о по риття на шляхопроводі (просп. Перемо и,
поблиз станції метро “Нив и”) передбачено част ове обмеження р х
автотранспорт : з 21.00 18 травня до 06.00 19 травня напрям р х ав-
тотранспорт до центр Києва. Ком нальна орпорація “Київавтодор”
просить водіїв врахов вати подан інформацію при виборі маршр т , зва-
жаючи на тимчасові незр чності проїзд

У п’ятницю та суботу киян запрошують 
на ярмарки
Я повідомили “Хрещати ” в ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово о об-

сл ов вання населення КМДА, 18 та 19 травня столиці відб д ться тра-
диційні сільсь о осподарсь і ярмар и. Зо рема 18 травня ярмар и відб -
д ться Голосіївсь ом районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; в Деснян-
сь ом — на розі в лиць За ревсь о о та Милославсь ої; в Дніпровсь о-
м — на в л. Алма-Атинсь ій, 109; в Печерсь ом — на пл. Печерсь ій, 1;
в Подільсь ом — на просп. Правди, 5-11; в Святошинсь ом на в л. Зод-
чих, 62-64; в Солом’янсь ом — на в л. П. Козиць о о; в Шевчен івсь о-
м — на в л. Воровсь о о, 2-4, в л. Ризь ій, 1, в л. Я іра, 19, в л. В. Пі-
а, 18, на розі в л. Щ сєва та Тираспольсь ої.
19 травня в столиці ярмар ватим ть в Голосіївсь ом районі на в л.

Маршала Конєва (в межах в лиць Вільямса та Ломоносова); в Дар-
ниць ом — на просп. П. Гри орен а, 32-д; в Деснянсь ом — на в л.
А адемі а К рчатова (в межах в л. Мілютен а та Братиславсь ої) та на
розі просп. В. Мая овсь о о і в л. Саб рова; в Дніпровсь ом — на
просп. Возз’єднання, 2-4; в Оболонсь ом — на просп. Оболонсь ом ,
23-43; в Печерсь ом — на в л. Німансь ій, 5-7; в Подільсь ом — на
просп. Мос овсь ом , 5; в Святошинсь ом — на в л. Жол дєва, 4; в
Солом’янсь ом — на в л. Комарова, 28; в Шевчен івсь ом — на в л.
Подвойсь о о, 2.
На ярмар ах споживачам запропон ють різноманітні прод ти харч -

вання майже з сіх ре іонів У раїни. На адаємо, прод ція на ярмар ах
реаліз ється за цінами, на 10–15% нижчими, ніж роздрібній тор овель-
ній мережі та на рин ах міста



Тенденції

Ділові новини

З’явиться завод 
продовольчих товарів
В Києві о олошено он рс із

зал чення інвестора для б дів-
ництва завод з виробництва
продовольчих товарів соціально-
о призначення Деснянсь ом
районі. Відповідне розпоряджен-
ня підписав олова КМДА Оле -
сандр Попов. Завод має розміс-
титися між в лицями За ревсь о-
о та П хівсь ою. Орієнтовна вар-
тість інвестицій в інфрастр т р
с ладає 25,5 млн рн — це б дів-
ництво доро и, про ладання ін-
женерних мереж. “Вартість про-
е т зараз обрахов ється, за по-
передніми оцін ами, залежно від
вибор матеріалів та стат ван-
ня, він може ошт вати 50-300
млн рн. Під реалізацію прое т
інвестор отримає 2,3 а землі, де
зможе звести 9600 в. м вироб-
ничої площі. Для міста це а т -
альний прое т, адже з’являться

нові робочі місця та б де впоряд-
ована територія. Зараз на цьом
місці п стир”,— пояснив Р слан
Крамарен о, заст пни олови
КМДА

Електронні ключі підприємці
отримають у червні

Державна подат ова сл жба
має намір червні почати видач
еле тронних лючів підприємцям.
Про це повідомив олова Дер-
жавної подат ової сл жби У раїни
Оле сандр Климен о. З йо о
слів, на почат червня подат ова
план є від рити центр сертифі а-
ції лючів еле тронно о підпис , а
зараз триває їх за лючне тест -
вання в різних ре іонах. Зі слів
пана Климен а, необхідність від-
риття центр з мовлена ниніш-
німи потребами платни ів подат-
ів в еле тронних лючах. На а-
даємо, р дні мин ло о ро

ряд заявив про намір перейти
на винят ово еле тронний до -
ментообі з ви ористанням еле -
тронно о цифрово о підпис із
вітня 2012

На модернізацію ГТС 
потрібно 1,5 млрд євро

Прем’єр-міністр Ми ола Аза-
ров повідомив, що для то о, аби
раїнсь а азотранспортна сис-

тема б ла здатна транспорт вати
до Європи 200 млрд б. м аз
на рі , необхідно в ласти в мо-
дернізацію азотранспортної сис-
теми 1,5 млрд євро. Про це він
заявив, вист паючи на онферен-
ції в Європейсь ом парламенті
Брюсселі. “Я вчора з німець им
бізнесменом об оворював про-
е т модернізації нашої системи.
За алом треба тіль и 1,5 млрд
євро, і ми б демо здатні подава-
ти в Європ 200 млрд б. м. а-

з ”,— с азав Азаров. Та им чи-
ном, зі слів прем’єра, У раїна
здатна повністю забезпечити по-
треби про ач вання аз до Єв-
ропи

ФДМУ виставить на продаж
газопостачальні компанії

Фонд державно о майна виста-
вить на продаж 25% а цій азо-
постачальної омпанії “Ми олаїв-
аз” й 25% азопостачальної ом-
панії “Івано-Фран івсь аз” лип-
ні. Про це с азано в повідомлен-
ні ФДМУ. Та им чином, Фонд
на азі № 667 від 14 травня за-
твердив пооб’є тний план- рафі
продаж 2012 році па етів а цій
“Ми олаїв аз ” й “Івано-Фран-
івсь аз ”. Продаж цих азопос-
тачальних омпаній б де здій-
снюватися на он рсі за принци-
пом а ціон . У повідомленні за-
значається, що станом на 15

травня Національна а ціонерна
омпанія “Нафто аз У раїни” пе-
редала ФДМУ 40 па етів а цій а-
зопостачальних омпаній, що під-
ля ають приватизації, повідомля-
ють У раїнсь і новини

Дозволено безкоштовну 
передачу об’єктів 
з держвласності 
в комунальну
Верховна Рада затвердила за-
онопрое т № 9051 про внесен-
ня змін до За он У раїни “Про
передач об’є тів права держав-
ної та ом нальної власності”
(щодо точнення о ремих поло-
жень). Відповідно до за он , з
державної ом нальн влас-
ність передаються безоплатно
та і об’є ти: житлові б дин и та
ртожит и, зо рема війсь ових

містечо , я і вивільняються в
процесі реформ вання ЗСУ, об’-

є ти соціальної інфрастр т ри
державно о спеціалізовано о
підприємства “Чорнобильсь а
АЕС”, розташовані на території
міста Слав тич. Та ож передаю-
ться безоплатно за мови взяття
ор анами місцево о самовряд -
вання зобов’язання ви ористов -
вати за цільовим призначенням
та не відч ж вати приватн
власність наст пні об’є ти: на-
вчальні за лади, станови ль-
т ри, цілісні майнові омпле си
підприємств теплопостачання,
теплоеле троцентралі, отельні з
тепловими мережами, я і вироб-
ляють теплов енер ію для спо-
живачів посл житлово- ом -
нальної сфери, бюджетних ста-
нов і ор анізацій; об’є ти інже-
нерної інфрастр т ри водопро-
відно- аналізаційно о та азово-
о осподарства (в лючаючи ме-
режі, спор ди, обладнання), а та-
ож об’є ти бла о строю

Посередницький
callцентр — 
ризики і переваги
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Call-центр став одним із звичних атриб тів спіл вання
омпанії з лієнтами. Вже важ о собі явити без ньо о,
напри лад, ті ж бан и. А зараз ним все більше ці а-
виться середній і вели ий бізнес.

Однак експерти зазначають, що створення власного call�центру коштує до�

рого — для цього знадобиться не менше півроку і декілька сотень тисяч дола�

рів. Тому з розвитком професійних аутсорсингових (посередницьких) послуг

call�центрів, ринок тяжіє до використання готових професійних рішень. 

Українські компанії послугами call�центрів користуються близько 15 років.

Але в умовах сьогоднішньої економічної ситуації call�центр на аутсорсингу

стає дедалі популярнішим. Як зазначають експерти, основна причина таких

тенденцій — це швидкість впровадження, економічність та якість проекту. 

За словами президента компанії "Інформаційні системи 123" Олександра

Серебряника, на впровадження внутрішнього call�центру знадобиться не мен�

ше 6�ти місяців, у той час як старт на основі аутсорсингу здійснюється в серед�

ньому за один тиждень. Таким чином, почати роботу можна в будь�який мо�

мент. Згорнути проект — так само. “Важлива перевага аутсорсингового call�

центру — економічність. Користуючись його послугами, компанія не несе ос�

новних витрат зі створення call�центру, які стартують з $500 тисяч. Всі ці витра�

ти покриває аутсорсингова компанія”,— пояснює Олександр Серебряник. 

Надалі замовник оплачує тільки робочий час, причому за вигідною ціною.

Це можливо завдяки високій продуктивності професійного call�центру, який

може як прийняти пікові навантаження без збільшення собівартості, так і об�

слуговувати періоди з низьким завантаженням без простою операторів. Ризи�

ки для компанії, що вирішила скористатися послугами аутсорсингового call�

центру,— це, в першу чергу, неякісний підрядник. Фахівці радять взяти реко�

мендації у клієнтів call�центру, самому зробити контрольну закупівлю і обо�

в’язково оцінити потужності: кількість операторів, кількість робочих місць,

обладнання call�центру. 

Додамо, що наразі послуги аутсорсингу call�центрів в Україні надає десяток

організацій. Ринок поділений міжнародними компаніями та локальними пос�

тачальниками послуг аутсорсингових call�центрів. Провідними вітчизняними

компаніями є Adelina Call Center Beeper, Інформаційні системи 1559 — Міськ�

довідка, ContactisS, VTS груп, Смарт�Лайн. При цьому вітчизняний сегмент

розвивається навіть динамічніше і виграє в якості щодо світових лідерів, таких

як Teleperformans (Франція) і Global Bilgi (Туреччина).

Експерти кажуть, що конкуренція в масштабах національного комунікацій�

ного ринку досить жорстка. Разом з тим Україна має дуже великі можливості

до розширення такого інформаційного бізнесу. Йдеться, зокрема, про роботу з

зарубіжною аудиторією по всьому світу. Найбільше переваг вітчизняні call�

центри мають на російськомовному просторі

Валютний 
ринок залишається
стабільним
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

У вітні (вперше з вересня мин ло о ро ) на міжбан-
івсь ом валютном рин У раїни пропозиція без о-
тів ової іноземної валюти домін вала над попитом на
неї. Цьом сприяли чисті надходження валюти від нере-
зидентів, обся я их вітні становив майже $1,7 млрд
(в е віваленті), та зменшення порівняно з березнем
чисто о попит на отів ов валют в 2,6 раз .

За таких умов НБУ здійснював на міжбанківському валютному ринку Укра�

їни інтервенції з купівлі іноземної валюти. Їх сальдо становило понад $303 млн

(в еквіваленті). Це позитивно вплинуло на динаміку міжнародних резервів, об�

сяг яких, за оперативними даними, збільшився в квітні на 1,7 %.

На думку Галини Антоненко, експерта аналітичного відділу ING Bank, ста�

більність і відносна збалансованість попиту і пропозиції на валютному ринку

була обумовлена жорсткою монетарною політикою Нацбанку, високими обся�

гами експорту зернових і стабільним експортом сталі, а також готовністю НБУ

утримувати обмінний курс.

Стабільність міжбанківського валютного ринку поширилася і на готівковий

сегмент, де чисті обсяги купівлі іноземної валюти ($0,2 млрд) знизилися в мі�

сячному вираженні на 60%, сягнувши мінімального значення з липня 2010 р.

Протягом квітня не спостерігалося і суттєвих курсових коливань гривні. “За

безготівковими операціями вона знецінилася відносно долара США на 0,05

% — до 8,0354 грн/дол., а за операціями з продажу готівкового долара укріпи�

лася на 0,03 % — до 8,0405 грн/дол. За офіційним курсом гривня відносно до�

лара США у квітні знецінилася на 0,04 % — до 7,9899 грн/дол., а відносно єв�

ро і російського рубля зміцнилася на 0,28 % (10,5698 грн/євро) та 0,43 % (2,7155

грн/10 рублів) відповідно”,— інформують у НБУ.

“Загалом, потоки надходжень валюти до України та витоки за її межі були

збалансовані,— коментує “Хрещатику” начальник аналітичного відділу Аль�

фа�Банку Олексій Блінов.— Це дало змогу НБУ припинити продаж валюти (до

цього такі операції використовували для забезпечення платежів за імпортова�

ний газ) і навіть почати купівлю іноземної валюти для поповнення резервів.

Ми не очікуємо суттєвих коливань курсу у травні, оскільки ситуація з платіж�

ним балансом залишатиметься сприятливою для гривні”

Гроші
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Юджин УОЛШ: 

"Ми інвестували 
у розвиток виробництва
понад 410 мільйонів
гривень"

Інвестиції та соціальні 
програми

— У підсумках роботи за 2011 рік
ваша компанія відзначає, що інвестує
у розвиток. Розкажіть детальніше про
ці інвестиції.

— Минулий рік був дуже якісним

для компанії з точки зору розвитку

та вдосконалення. Ми інвестували

понад 410 мільйонів гривень у низ�

ку проектів. Перш за все, це модер�

нізація обладнання наших вироб�

ничих потужностей: було встанов�

лено кілька нових сучасних ліній з

виробництва сигарет. Ми оновили

обладнання лабораторій, адже

внутрішні вимоги компанії до якос�

ті нашої продукції базуються на

міжнародних стандартах і є жорст�

кішими за норми українського за�

конодавства. Крім того, ми запро�

вадили систему моніторингу пере�

сування тютюнової продукції, яку

ми виробляємо. Це дозволяє відсте�

жувати шлях продукції за межами

фабрики і, відповідно, запобігати її

нелегальному продажу та вивезен�

ню з України.

До того ж, минулого року ми за�

провадили програму соціальних ін�

вестицій “Київ — наше місто”, наці�

лену на сприяння інфраструктури

міста, і вже інвестували 300 тисяч

гривень у розвиток Національного

ботанічного саду ім. М. Гришка та

Київського літературно�меморіаль�

ного музею ім. М. Т. Рильського. І

хоча ми є представниками міжна�

родного бізнесу, але вважаємо себе

також і українською компанією. На�

ша фабрика розташована в Києві, і

ми ведемо бізнес тут, в Україні, тож

розвиток міста і місцевої громади —

наша соціальна відповідальність.

На жаль, новий закон про заборо�

ну реклами і стимулювання тютю�

нових виробів, який нещодавно був

прийнятий і який вступає в силу з 17

вересня 2012 року, забороняє тютю�

новим компаніям здійснювати будь�

яку соціальну діяльність, навіть че�

рез благодійні асоціації та фонди.

Це дуже незрозумілий для нас крок,

тому що соціальна відповідальність

бізнесу не має нічого спільного з

рекламою та стимулюванням тютю�

нових продуктів.

Загрози від нелегального
ринку сигарет

— Разом із законодавчими обме�
женнями, які стають дедалі жорсткі�
шими для тютюнових компаній, ви�
кликом для галузі є тіньовий ринок
сигарет. Які його масштаби сьогодні і
наскільки сильно він заважає роботі
легального ринку?

— Це надзвичайно серйозна

проблема для галузі. Вона має два

виміри: перше — це контрабанда,

тобто нелегальне ввезення сигарет

до України з територій інших дер�

жав; і друге — це контрафакт, тобто

виробництво підробок відомих си�

гаретних брендів. За оцінками екс�

пертів, тільки обсяги контрабанди

становлять понад 3 млрд сигарет на

рік. Існує прямо пропорційна за�

лежність — чим більше зростають

обсяги нелегального продукту на

ринку, тим більше скорочується ле�

гальне виробництво. За останні чо�

тири роки легальний тютюновий

ринок в Україні скоротився майже

на 30%.

Явище нелегальної торгівлі є руй�

нівним не тільки для галузі і бізнесу,

а й для держави і суспільства в ціло�

му. Тютюнова індустрія є найбіль�

шим джерелом прибутку для держа�

ви: податкові відрахування, які сьо�

годні сплачують тютюнові компанії,

складають 7% державного бюджету

України. У “п’ятірку” найбільших

платників податків країни входять

три тютюнові компанії, зокрема і

“Імперіал Тобакко”. В 2011 році на�

ша компанія перерахувала до держ�

бюджету 3 мільярди 927 мільйонів

гривень податків. Втім, за умови по�

дальшого скорочення обсягів ле�

гального виробництва втрати бю�

джету неминучі. Адже з контрабан�

ди і контрафакту податки не спла�

чуються.

Інший аспект проблеми — це сум�

нівна якість нелегальних сигарет.

Походження сировини та технологія

виготовлення викликають безліч за�

питань. За дослідженнями Міжна�

родного податкового та інвестицій�

ного центру, така тютюнова продук�

ція може представляти серйозну не�

безпеку для споживачів. Більше то�

го, не слід забувати, що нелегальні

сигарети — це нелегальні канали

продажів, а отже — і безперешкод�

ний продаж сигарет неповнолітнім.

— Яке ви вбачаєте вирішення даної
проблеми?

— По суті, головна рушійна сила

контрабанди — це економічна скла�

дова. Акцизні ставки на тютюнові

вироби в Україні на кілька порядків

вищі, ніж в Молдові і Білорусі, і це

робить контрабанду сигарет в Укра�

їну з цих країн вигідним бізнесом. А

вирішити цю проблему можна за

умови зваженого підходу до впрова�

дження законодавчих ініціатив.

Тільки всебічний аналіз соціально�

економічних чинників в державі мо�

же бути підґрунтям для грамотного

регулювання.

У січні влада підняла акцизи на си�

гарети на 15%, що призвело до їх чер�

гового подорожчання. Щойно норма

була запроваджена, як експерти

ВООЗ вже наполягають на зрівнянні

акцизних ставок на сигарети з філь�

тром і без фільтра, щоб зробити без�

фільтрові сигарети недоступними

для споживачів і таким чином спри�

яти відмові людей від куріння. Люди�

на просто буде шукати більш дешеву

альтернативу. І вона її знайде, адже

розповсюдженість нелегальних сига�

рет різного походження катастрофіч�

на. У прикордонних районах України

контрабанда часом сягає вражаючих

розмірів. У разі підняття акцизів і, як

наслідок, цін на сигарети без враху�

вання економічних чинників проб�

лема зайде у глухий кут.

Міжнародний досвід

— Ваша компанія має понад 50
фабрик по всьому світу. Яке місце по�

сідає київська фабрика у виробничій
структурі компанії?

— Фабрика в Києві, без перебіль�

шень, є одним з найсучасніших ви�

робничих підприємств тютюнової

сфери у світі. В структурі “Імперіал

Тобакко” київська фабрика є одним

з провідних підприємств за рівнем

технологічної оснащеності та про�

фесіоналізму персоналу. Вже багато

років наші фахівці допомагають за�

пускати особливо серйозні і відпові�

дальні проекти на інших фабриках

компанії у Туреччині, Македонії,

Росії, Білорусі, Киргизії.

До речі, саме київська фабрика

виграла внутрішній тендер компанії

на виробництво сигарет Davidoff для

США і вже багато років поставляє

сигарети цієї марки для американ�

ського ринку, що є красномовним

підтвердженням високого рівня

якості нашої продукції. Крім того,

сьогодні київська фабрика забезпе�

чує продукцією не тільки внутріш�

ній ринок, а й ринки Азербайджану,

Вірменії, Лівану, Молдови, Монго�

лії, ОАЕ, Узбекистану.

Про професіоналізм нашої

команди свідчить і той факт, що чи�

мало українських співробітників по�

будували успішну кар’єру. Сьогодні

багато українців працюють у струк�

турі компанії за кордоном, займа�

ючи провідні управлінські позиції,

зокрема і в нашій штаб�квартирі у

Великобританії.

— Чим відрізняється тютюновий
ринок в Україні від ринку інших кра�
їн?

— Український ринок дуже дина�

мічний і конкурентний. Йому прита�

манна особливість майже всіх східно�

європейських ринків — це наявність

великого розмаїття форматів і часте

впровадження інноваційних продук�

тів. А все тому, що український спо�

живач дуже вимогливий у сенсі нови�

нок, його потрібно постійно дивува�

ти. І все це стимулює нас постійно

працювати над інноваціями. 

Плани та очікування

— Чого компанія чекає від 2012 ро�
ку?

— 2012 рік — рік суттєвих змін в

законодавчому полі: восени вво�

дяться графічні медичні попере�

дження на сигаретних коробках,

вступає в силу новий закон про за�

борону реклами та стимулювання

продажів тютюнових продуктів, чи�

мало різноманітних законопроектів

чекають розгляду в парламенті. Та�

кого пресингу регулювання, який

має тютюновий бізнес, в Україні не

має жодна галузь. Ми — міжнарод�

ний бізнес, і ми публічна компанія,

а отже, наша репутація — це наш

найцінніший актив. Ми за будь�

яких умов працювали і будемо пра�

цювати у правовому полі. І саме то�

му ми цілковито відкриті для діалогу

з владою, з суспільством для того,

щоб законодавчі ініціативи сприяли

розвитку здорового суспільства, але

при цьому не шкодили легальному

бізнесу

Спілкувалась  
Марина ЧОРНА, 

“Хрещатик”

“Хрещати ” продовж є ви-
світлювати діяльність під-
приємств, що мож ть пре-
тенд вати на отримання
зна “Столичний стандарт
я ості”. Київсь а тютюнова
фабри а — одне з найста-
ріших підприємств сто-
лиці, історія я ої наліч є
понад 150 ро ів. Сьо одні
фабри а є частиною між-
народної омпанії “Імпері-
ал Тоба о Гр п”, четвер-
тої за обся ами виробниц-
тва тютюнової омпанії
світі. Про її розвито в
У раїні і мови роботи, я і
ди т є рино , “Хрещати-
” розповів енеральний

дире тор “Імперіал Тоба -
о” в У раїні Юджин Уолш.
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Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Цьо о тижня в У раїні
старт вало зовнішнє неза-
лежне оцінювання, що
триватиме до 7 червня. У
першом тесті з хімії
часть взяло понад 42 ти-
сячі абіт рієнтів, а яв а
с лала 92 %. Про особли-
вості цьо орічно о оціню-
вання та що мають пам’-
ятати часни и ЗНО в
про рамі “У центрі ва и”
на ТРК “Київ” розповіла
дире тор У раїнсь о о
центр оцінювання я ості
освіти Ірина Зайцева.

Цього року наймасовіші тести —

українська мова та література, мате�

матика і історія України — прохо�

дитимуть ближче до кінця основної

сесії ЗНО. Це дуже добре, вважає

Ірина Зайцева, бо учасники при�

йдуть на них вже в системі ЗНО,

підготовленими. Як і минулого ро�

ку, близько третини абітурієнтів об�

рали в якості мови для оцінювання

російську. Від кількасот до тисячі

зроблено перекладів тестів іншими

мовами національних меншин —

угорською, польською, румун�

ською, молдовською, кримськота�

тарською. Другий рік проводиться

тест з російської мови — він потрі�

бен для певних філологічних спеці�

альностей та йде на вибір на спеці�

альність “Журналістика”.

Правила для учасників ЗНО:
взяти перепустку 
та не запізнюватися

Щоб взяти участь у тестуванні з

будь�якого предмету, потрібно мати

сертифікат про загальну середню

освіту, документ, що засвідчує особу

(паспорт або свідоцтво про наро�

дження) і запрошення — перепуст�

ку (її можна роздрукувати з власної

персональної сторінки). Зареєстру�

ватися на ЗНО потрібно було з 1

січня по 20 лютого.

Тест розпочинається об 11 годині,

і запізнення обернеться для абітурі�

єнта роком без вступу до ВНЗ. “Як�

що людина з’явилася об 11.10, то, на

жаль, вона вже втратила свою мож�

ливість скласти тест в цьому році,

бо вже розпочинається інструктаж, і

ми ставимо під загрозу діяльність

всіх абітурієнтів, які складають тест

в цій аудиторії,— пояснює Ірина

Зайцева.— З самого початку реєс�

трації ми наполегливо радимо всім

абітурієнтам ознайомитися з мар�

шрутом проїзду до пунктів тесту�

вання. До речі, всі ці маршрути ви�

кладені на сайтах регіональних цен�

трів, є схема проїзду”.

Що стосується користування

шпаргалками, то це також майже

неможливо. Понад 20 % пунктів

проведення тестування обладнані

відеокамерами, є мобільні переві�

ряючи бригади, які пересуваються з

одного пункту тестування на ін�

ший. Цього року центр оцінювання

може застосовувати дані відеоспос�

тереження та металодетектори.

Крім того, абітурієнтів попереджу�

ють про заборонені речі двічі — на

пункті тестування та в аудиторії.

“Якщо після цього ми знайдемо за�

боронені пристрої, то робота абіту�

рієнта буде анульована”,— попере�

джує пані Зайцева.

Також вона радить уважно озна�

йомитися з інструкцією щодо за�

повнення бланку в тестовому зо�

шиті, і якщо щось незрозуміло,

звернутися за поясненнями до інст�

руктора. А йдучи на тестування,

взяти з собою не одну, а дві чи на�

віть три ручки.

Додаткова сесія буде 
у червні

З 18 по 23 червня триватиме до�

даткова сесія ЗНО, яка буде щіль�

ніша за основну. Перенести час

тестування з основної сесії на до�

даткову можливо лише за об’єк�

тивних причин: це участь в міжна�

родних змаганнях та олімпіадах,

які організовуються Міністер�

ством освіти або Міністерством

культури, смерть когось із близь�

ких, стихійне лихо. “Якщо людина

не бачить в переліку ту причину,

яку вона вважає об’єктивною, во�

на може викласти це в заяві до ре�

гіонального центру, яку розгляне

регламентна комісія і прийме від�

повідне рішення,— нагадує Ірина

Зайцева.— Звернутися із цією за�

явою потрібно протягом 5 днів,

враховуючи день проведення тес�

тування”. Також у додатковій сесії

зазвичай беруть участь і ті, хто от�

римав повну середню освіту за

кордоном.

Результати учасники 
отримають до 1 липня

Після завершення тестування

фахова предметна комісія передив�

ляється тестові завдання і затвер�

джує правильні відповіді. Далі їх

розміщають на сайті Українського

центру оцінювання якості освіти.

Тож кожен може з’ясувати, чи пра�

вильно відповів, і підрахувати свої

бали. “Ми розміщуємо на нашому

сайті таблицю, яка допоможе пере�

вести отримані тестові бали в 200�

бальну шкалу, за якою ми оцінюємо

наших абітурієнтів”,— зазначає

Ірина Зайцева. Результати будуть

оприлюднені поступово, проте всі

стануть відомі до 1 липня. А 2 лип�

ня розпочинається вже вступна

кампанія.

Апеляцію можна подавати
протягом трьох днів після
оголошення результату

“В нас діють апеляції двох ви�

дів,— нагадує пані Зайцева.— Є

апеляція, яка стосується процедури

тестування. Якщо абітурієнт вва�

жає, що на пункті тестування з ним

нечемно поводилися або порушили

його права, він повинен, знаходя�

чись на пункті тестування, підійти

до уповноваженої особи Україн�

ського центру оцінювання якості

освіти і подати їй відповідну заяву.

Таку апеляцію розглядають регла�

ментні комісії регіональних цен�

трів. Ще є апеляція щодо отрима�

ного результату. З нею можна звер�

татись в Український центр оціню�

вання якості освіти протягом 3 днів

з моменту оголошення результату,

враховуючи той день, коли оголо�

сили результат”.

Бланк апеляційної заяви викла�

дений на сайті, його потрібно за�

повнити і поштою відправити до

Українського центру оцінювання

якості освіти, дотримуючись термі�

нів. На цій апеляції розглядається

саме результат, і абітурієнт може бу�

ти присутнім при цьому. За словами

Ірини Зайцевої, минулого року бу�

ло розглянуто понад 3 тисячі апеля�

цій, це приблизно 31 % усіх тестів.

Більшість з цих результатів залиши�

лася без змін, у 5 % випадках ре�

зультати були підвищені, а у 3 % —

навіть знижені, бо знайшли ще по�

милки. Тож подавати апеляцію що�

до результату можна тільки тоді, ко�

ли людина абсолютно впевнена у

своїх знаннях.

“У нашій державі вже завершив�

ся період становлення ЗНО,—

впевнена директор Українського

центру оцінювання якості освіти.—

В кожному регіональному центрі

існує відповідна база співробітни�

ків, які працюватимуть на тестуван�

ні, вони переміщуються по пунктах

тестування з різних предметів. Мені

здається, що і культура проведення

ЗНО теж підвищилася, бо ці люди

проходять навчання, добре знають

інструкцію. Працювати на пунктах

тестування вважається почесним,

бо там працюють найдосвідченіші

професіонали”

Сьогодні Православна Церква святкує
прославлення ікони Божої Матері 
"Невипивана Чаша"
18 травня Свята Право-
славна Цер ва зверш є
свят вання на честь і они
Божої Матері “Невипивана
Чаша”, перед я ою вже
ба ато по олінь вір ючих
моляться за тих, хто
страждає від нед и пи-
яцтва.

Чудесне знайдення цього святого

образу відбулося 1878 року. Селя�

нин Єфремівського повіту Туль�

ської губернії, відставний солдат,

був одержимий жахливою при�

страстю до пияцтва. Він пропив усе,

що тільки мав, і став жебраком. До

того ж, від безпробудного пияцтва в

нього віднялися ноги. Одного разу

уві сні йому з’явився старець, який

звелів піти в місто Серпухів у мо�

настир Владичиці Богородиці, де

знаходиться ікона Божої Матері

“Невипивана Чаша”, і замовити пе�

ред нею молебень.

Без грошей і на паралізованих но�

гах селянин не зважився вирушити

в дорогу. Але святий старець явився

йому вдруге, а потім — і втретє. Тож

селянин, майже не володіючи нога�

ми, вирушив до монастиря. Чим

ближче він до нього наближався,

тим легше йому ставало. У монас�

тирські стіни він прийшов, опира�

ючись на палицю. Там він розповів

про свої видіння й попросив відслу�

жити молебень перед згаданою іко�

ною. Однак ніхто в монастирі не

знав про такий образ. Тоді хтось зга�

дав про ікону, яка висіла в проході з

храму в ризницю. На зворотній сто�

роні її виявили напис “Невипивана

Чаша”.

Зі Серпухова відставний солдат

повернувся додому цілком здоро�

вим. Звістка про чудесне прослав�

лення ікони Божої Матері швидко

поширилася всією країною. Від то�

го часу ікона Божої Матері “Неви�

пивана Чаша” завжди була у вели�

кій пошані в нашому краю, а Ака�

фіст до неї часто відправлявся в

церквах та індивідуально читався

численними віруючими.

Зцілитися від пияцтва можна ли�

ше з милості Божої. Лікування за до�

помогою молитов, Сповіді та При�

частя здавна практикувалося в мо�

настирях Київської Русі. Гіпноз та

навіювання стало спробою підміни�

ти релігію. Розвинулися вони в пері�

од атеїзму. Християни зобов’язані до

одержимих недугою пияцтва стави�

тися по�християнськи: лагідно, доб�

розичливо, зі співчуттям як до тяж�

ко хворих, а головне — з любов’ю.

Жахливий стан цих нещасних людей

має заохочувати нас до ревної мо�

литви і посту (Мк. 10. 28�29).

Нехай усім нам у боротьбі з пи�

яцтвом допоможе Бог, щоб ми ра�

зом на тверезий розум і з душею, а

не закодовані, славили Його і буду�

вали нашу державу Україну

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української Православної
Церкви

У Голосіївських скверах 
з’являться паркові скульптури
Завдя и плідній співпраці Голосіївсь ої РДА та

Київсь о о вищо о професійно о чилища дере-
вооброб и в пар ах та с верах район з’являться
аз ові пар ові с льпт ри.
Під час з стрічі з ерівництвом райдержадмі-

ністрації дире тор чилища П. Громадю презен-
т вав дерев’яні пар ові с льпт ри, ви отовлені ст дентами навчаль-
но о за лад .
До речі, в Київсь ом вищом професійном чилищі деревооброб-
и навчаються 450 чнів за 7 спеціальностями, серед я их ви отовлен-
ня с часних меблевих столярних виробів різно о призначення, вироб-
ництво м’я их меблів та х дожня оброб а дерева. У навчальном за-
ладі здійснюється ст пенева професійна під отов а за інте рованими
спеціальностями. В он рсі з ви отовлення с льпт р для с верів та
пар ів взяли часть 25 чнів, я і, здоб вши професійні навич и, ство-
рили 17 ці авих робіт, що при расять зони відпочин Голосієва.
Відтепер дерев’яні аз ові ерої тішитим ть дорослих та дітей в пар-
ах та с верах район .
Ор анізатори сподіваються, що та а незвична і ці ава при раса спо-

добається иянам і вони дбайливо ставитим ться до пар ових
с льпт р

У Святошинському районі 
відбулась конференція 
по створенню ОСН  “Злагода71”
У вівторо в сесійній залі Святошинсь ої рай-

держадміністрації (пр. Перемо и, 97) відб лась
онференція по створенню ор ан самоор аніза-
ції населення “Зла ода-1”.
Ор анізатором онференції вист пила Свято-

шинсь а РДА. В заході взяли часть: начальни відділ з питань вн т-
рішньої політи и та зв’яз ів з ромадсь істю Святошинсь ої РДА І. Ро-
манен о, спеціаліст відділ з питань місцево о самовряд вання та о-
ординації діяльності садівниць их оле тивів КМДА В. Захарчен о, іні-
ціативна р па по створенню ОСН “Зла ода-1” на чолі з її оловою
С. Б овсь им, меш анці мі рорайон .
На онференції шляхом олос вання б ло обрано оловою ОСН

“Зла ода-1” С. Б овсь о о, а та ож — заст пни а, се ретаря та чле-
нів омітет ор ан самоор анізації населення “Зла ода-1”.
Та ож на онференції б ло затверджено Положення ОСН “Зла о-

да-1”

В Оболонському районі провели
заходи з нагоди Дня здоров’я
Днями в Оболонсь ій Центральній районній по-

лі лініці за адресою: в л. Маршала Тимошен а,
14 та в Центральній районній дитячій полі лініці
за адресою: в л. Північна, 4-а б ло проведено
День здоров’я.
Інформація щодо а ції б ла висвітлена на сайті

Оболонсь ої РДА, об’яви про День здоров’я б ли вивішені на б дин ах
та на інформаційних дош ах в амб латорно-полі лінічних за ладах
район .
З метою профіла ти и фа торів ризи розвит серцево-с динних

захворювань, артеріальної іпертензії, ц рово о діабет та інших за-
хворювань в онс льтаційних п н тах обох полі ліні проводились ви-
мірювання артеріально о тис , забір аналіз рові на рівень лю ози.
Для забор рові на за альні по азни и працювали лабораторії обох
медичних за ладів.
Пацієнти, я і зверн лись в цей день до полі ліні , та ож отримали
онс льтації терапевтів, педіатрів. Для меш анців Оболоні б ли та ож
проведені додат ові діа ностичні процед ри, а саме УЗД, ЕКГ, ФГ

В Дарницькому районі пройшов
фестиваль “Київські каштани”
У серед в приміщенні Дарниць ої РДА відб в-

ся фестиваль дитячої творчості вихованців л бів
за місцем проживання “Київсь і аштани”, при-
свячений 1530-річчю засн вання міста Києва. В
про рамі заход : розва и, он рс малюн а на
асфальті, зма ання.
На майданчи біля Дарниць ої РДА б ла влаш-

тована вистав а з де оративно-при ладно о мистецтва. Усі охочі мали
на од та ож взяти часть майстер- ласах з боді-арт , ліплення з со-
лоно о тіста й пластилін , орі амі, вироблення поробо з репово о
папер .
В а товій залі відб вся онцерт за частю вихованців л бів за міс-

цем проживання, в я ом вист пили хорео рафічні та во альні оле -
тиви, що працюють на базі л бів.
Зі святом прис тніх привітав заст пни олови Дарниць ої РДА

В. Дзюба та начальни ГУ справах сім’ї, молоді та спорт КМДА, за-
сл жений працівни соціальної сфери В. Вов , я і відзначили важлив
роль, що віді рають л би за місцем проживання в системі позаш іль-
ної освіти район , висо ий професійний рівень творчих оле тивів та
фахівців.
Кращі працівни и та их л бів отримали Подя и від Голови Дарниць-
ої РДА та цінні подар н и.
Впродовж ро проводився о ляд- он рс на “Кращий л б”, пере-

можцем я о о 2011-2012 навчальном році став л б “Еллада”, педа-
о -ор анізатор — О. Ференець. Вихованці л б від Голови ДРДА
Сер ія Віт овсь о о отримали фотоапарат та перехідний вимпел.
Всьо о в заході взяли часть понад 600 осіб

Новини районів

Результати ЗНО стануть 
відомі до 1 липня
Абітурієнтам нагадують про правила тестування та апеляції
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Шановні ерівни и підприємств, станов та ор ані-
зацій, фізичні особи-підприємці, я і ви ористов ють
найман працю, та фізичні особи, я і не мають стат с
підприємців і ви ористов ють найман працю!
Управління ви онавчої дире ції Фонд соціально о страх вання від нещасних

випад ів на виробництві та професійних захворювань У раїни місті Києві
інформ є, що посадові особи підприємств, станов, ор анізацій, фізичні особи
- підприємці, я і ви ористов ють найман працю, фізичні особи, я і не мають
стат с підприємця та ви ористов ють найман працю нес ть адміністративн
відповідальність, з ідно ст. 1654, 18823 Коде с У раїни про адміністративні
правопор шення, за пор шення За он У раїни "Про за альнобов'яз ове
державне соціальне страх вання від нещасно о випад на виробництві та
професійно о захворювання, я і спричинили втрат працездатності", а саме за:

- пор шення поряд ви ористання оштів за альнобов'яз ово о державно о
соціально о страх вання від нещасно о випад на виробництві та
професійних захворювань, я і спричинили страт працездатності;

- несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, подання
недостовірної звітності щодо страхових оштів;

- несвоєчасне інформ вання Фонд соціально о страх вання від нещасних
випад ів про річний фа тичний обся реалізованої прод ції (робіт, посл ),
нещасні випад и на виробництві та професійні захворювання, що сталися на
підприємстві, про зміни техноло ії робіт або вид діяльності підприємства;

- за вчинення дій що переш оджають повноваженим особам ор анів Фонд
проведенні перевіро щодо ви ористання страхових оштів випад ах,
передбачених за оном.

Вищезазначені пор шення тя н ть за собою на ладення штраф від восьми
до п'ятнадцяти неоподат ов ваних мінім мів доходів ромадян.

Ті самі дії вчинені особою, я протя ом ро б ло піддано адміністративном
стя ненню за та і ж пор шення, — тя н ть за собою на ладення штраф від
десяти до двадцяти неоподат ов ваних мінім мів доходів ромадян.

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

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №35 (1054)

П’ЯТНИЦЯ,
18 травня
2012 року

Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

закінченого будівництвом об’єкта

Рішення Київської міської ради № 745/6981 від 1 грудня 2011 року

Відповідно до статей 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України, пунктів 30, 31 частини
першої статті 26, частин другої та п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернення
акціонерного товариства холдингової компанії “Київміськбуд” від 13.10.2011 № 7814/0/2�11 та витяг № 2 з протоколу засідання
правління АТ ХК “Київміськбуд” № 58 від 26.10.2011, декларацію про готовність об’єкта до експлуатації від 07.09.2011 № КВ
14311038254, лист Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 01.11.2011 № 9366/01 та з урахуванням соціально�
економічної потреби мешканців Дарницького району міста Києва в дошкільній освіті Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти від акціонерного товариства холдингової компанії “Київ�
міськбуд” до комунальної власності територіальної громади міста Києва
закінчений будівництвом об’єкт — “Дитячий садок на 220 місць” на вул.
Гмирі, 2�г у Дарницькому районі м. Києва загальною площею 5597,4 кв. м,
вартістю 28920,330 тис. грн.

2. Створити комунальний заклад “Дошкільний навчальний заклад
№ 21”, розмістити його за адресою: м. Київ, вул. Гмирі, 2�г та передати
заклад і будівлю на вул. Гмирі, 2�г, в якій він буде розміщуватися, до сфе�
ри управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

3. Головному управлінню комунальної власності міста Києва виконав�

чого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) здійсни�
ти організаційно�правові заходи щодо виконання пунктів 1 та 2 цього рі�
шення.

4. Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації здійснити
всі заходи, пов’язані із створенням та подальшим функціонуванням кому�
нального закладу “Дошкільний навчальний заклад № 21”.

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

Київський міський голова Л. Черновецький

Про питання діяльності поліклініки № 2 Дарницького району м. Києва, 
що входить до сфери управління Дарницької районної в місті Києві 

державної адміністрації
Рішення Київської міської ради № 739/6975 від 1 грудня 2011 року

Відповідно до статті 104, частин першої, другої та четвертої статті 105, статей 106, 107, 108 Цивільного кодексу України, статей 59,
78, 137 Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні” Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати поліклініку № 2 Дарницького району м. Києва шляхом
перетворення її в комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної
медико�санітарної допомоги № 1 Дарницького району м. Києва” та віднести
його до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адмі�
ністрації за виключенням стоматологічних відділень.

2. Виділити зі складу поліклініки № 2 Дарницького району м. Києва стоматоло�
гічні відділення та реорганізувати їх шляхом приєднання до ТМО “Стоматологія”.

3. Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації за погоджен�
ням з Головним управлінням охорони здоров’я виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Здійснити в установленому порядку організаційно�правові заходи
щодо виконання цього рішення.

3.2. Створити комісію з реорганізації діяльності поліклініки № 2 Дарниць�
кого району м. Києва та скласти передавальний акт.

3.3. Затвердити передавальний акт.

3.4. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства
“Центр первинної медико�санітарної допомоги № 1 Дарницького району 
м. Києва” за виключенням стоматологічних відділень.

3.5. Закріпити на праві оперативного управління за комунальним комер�
ційним підприємством “Центр первинної медико�санітарної допомоги № 1
Дарницького району м. Києва” майно реорганізованої поліклініки № 2 Дар�
ницького району м. Києва.

3.6. Закріпити на праві оперативного управління за ТМО “Стоматологія”
майно стоматологічних відділень поліклініки № 2 Дарницького району м. Києва.

3.7. Привести у відповідність до цього рішення свої розпорядження.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

Київради з питань гуманітарної політики і постійну комісію Київради з питань
власності.

Київський міський голова Л. Черновецький

¬» ŒÕ¿¬◊»… Œ–√¿Õ  »Ø¬—‹ ŒØ Ã≤—‹ ŒØ –¿ƒ»
( »Ø¬—‹ ¿ Ã≤—‹ ¿ ƒ≈–∆¿¬Õ¿ ¿ƒÃ≤Õ≤—“–¿÷≤fl)

–Œ«œŒ–flƒ∆≈ÕÕfl 
Про святкування Дня столиці та Дня Києва, 

присвячених 1530�річчю заснування міста Києва
Розпорядження № 551 від 5 квітня 2012 року

Відповідно до статті 1 Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ", статті 32 Закону України "Про місцеве само�
врядування в Україні", з метою належного вшанування столиці України, популяризації міста як туристичного центру, показу до�
робку київських митців, аматорських і професійних колективів, організації змістовного дозвілля киян та в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. Провести 26—27 травня 2012 року заходи з нагоди Дня столиці та
Дня Києва, присвячені 1530�річчю заснування м. Києва.

2. Затвердити склад Організаційного комітету з питань підготовки та
проведення святкування Дня столиці та Дня Києва, що додається.

3. Затвердити програму загальноміських культурно�мистецьких захо�
дів з нагоди Дня столиці та Дня Києва, робочий план підготовки і прове�
дення загальноміських заходів з нагоди Дня столиці та Дня Києва, що до�
даються.

4. Покласти на Головне управління культури виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) координацію
всіх питань, пов'язаних із підготовкою і проведенням культурно�мистець�
ких заходів з нагоди Дня столиці та Дня Києва.

5. Головному управлінню культури виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації), Головному управлін�
ню освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), Головному управлінню з питань внутріш�
ньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному
управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити про�
ведення на високому організаційному рівні та фінансування заходів з на�
годи Дня столиці та Дня Києва в межах загального обсягу асигнувань, пе�
редбачених в бюджеті м. Києва на 2012 рік на відповідні цілі.

6. Управлінню кадрової роботи і нагород виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) порушити клопо�
тання перед Президентом України про присвоєння почесних звань пра�
цівникам установ, підприємств, організацій та закладів, що належать до
комунальної власності територіальної громади міста Києва, з нагоди Дня
столиці та Дня Києва.

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

ністрації) здійснити заходи щодо надання одноразової адресної соціаль�
ної матеріальної допомоги окремим категоріям населення міста Києва з
нагоди Дня столиці та Дня Києва.

8. Головному управлінню контролю за благоустроєм виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійс�
нити дотримання встановленого порядку утримання і експлуатації об'єк�
тів міської інфраструктури; забезпечити дотримання нормативного сані�
тарного та технічного стану територій, будівель, споруд, інженерних ме�
реж, елементів зовнішнього благоустрою та дизайну, будівельних та до�
рожніх робіт.

9. Головним управлінням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та районним в місті Києві дер�
жавним адміністраціям:

9.1. Вжити заходи щодо завершення будівництва та введення в екс�
плуатацію об'єктів соціальної та культурної інфраструктури міста Києва.

9.2. До 01.05.2012 подати в установленому порядку до Головного
управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) інвестиційні пропозиції з
нагоди Дня столиці та Дня Києва.

9.3. Забезпечити дотримання Правил благоустрою міста Києва, за�
тверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051
(зі змінами та доповненнями), під час проведення заходів з нагоди Дня
столиці і Дня Києва та відновлення порушеного благоустрою. 

10. Районним в місті Києві державним адміністраціям та Київському
комунальному об'єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених
насаджень міста "Київзеленбуд" забезпечити належне утримання та ство�
рення нових зелених насаджень з нагоди Дня столиці та Дня Києва.

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

Голова О. Попов

Затверджено 
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 05.04.2012 № 551

Організаційний комітет 
з питань підготовки та проведення святкування Дня столиці та Дня Києва, 

присвячених 1530�річчю заснування м. Києва
ПОПОВ Олександр Павлович — голова Київської міської державної адміністрації, голова оргкомітету
МАЗУРЧАК Олександр Володимирович — перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, заступник голови оргкомітету
НОВОХАТЬКО Леонід Михайлович — заступник голови Київської міської державної адміністрації, заступник голови оргкомітету
КРАМАРЕНКО Руслан Михайлович — заступник голови Київської міської державної адміністрації
ГОЛУБЧЕНКО Анатолій Костянтинович — заступник голови Київської міської державної адміністрації
ПУЗАНОВ Олександр Геннадійович — заступник голови Київської міської державної адміністрації — керівник апарату виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації)
КУЧУК Михайло Ілліч — заступник голови Київської міської державної адміністрації
ЗОРІНА Світлана Іванівна — начальник Головного управління культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�

ністрації), відповідальний секретар оргкомітету
АНТОНОВ Василь Іванович — голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
ВІТКОВСЬКИЙ Сергій Іванович — голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
ЖЕРЕБНЮК Віктор Миколайович — голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
ХОНДА Марина Петрівна — начальник Головного управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації)
ЗІМІН Сергій Георгійович — голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
МАТВІЄНКО Петро Миколайович — голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
НЕЗНАЛ Олександр Григорович — голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
РЮМШИН Сергій Миколайович — голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
СИДОРОВ Іван Петрович — голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
СУЩЕНКО Сергій Миколайович — голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
ШЕВЧУК Олександр Семенович — голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
БОНДАРЕНКО Володимир Васильович — начальник Головного управління Держтехногенбезпеки у м. Києві (за згодою)
ВОДОВОЗОВ Євгеній Наумович — начальник Головного управління транспорту та зв'язку виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�

кої державної адміністрації)
ГОЛУБОВ Станіслав Михайлович — в. о. начальника Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення виконавчо�

го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
ЗБІТНЄВА Оксана Іванівна — начальник управління преси та інформації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�

міністрації)
КОСТЮРЕНКО Тетяна Миколаївна — начальник Головного управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації)
КРИКУН Олексій Олексійович — начальник Головного управління МВС України в м. Києві (за згодою)
МОХОРЄВ Віталій Андрійович — начальник Головного управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�

жавної адміністрації)
НАЗАРЕНКО Микола Олексійович — генеральний директор КО "Київзеленбуд"
НОВИЦЬКИЙ Дмитро Юрійович — начальник Головного управління комунального господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської

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

(Київської міської державної адміністрації)
РЕПІК Володимир Михайлович — начальник Головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�

ної адміністрації)
САДОВОЙ Сергій Миколайович — начальник Головного управління контролю за благоустроєм виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації)
ТОПОЛОВ Олександр Семенович — начальник Головного управління МНС України в м. Києві (за згодою)

ФОМЕНКО Олександр Валерійович — генеральний директор ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (за згодою)
ШВЕЦЬ Андрій Володимирович — директор КП електромереж зовнішнього освітлення м. Києва "Київміськсвітло"

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Затверджено 
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 05.04.2012 № 551

ПРОГРАМА
загальноміських культурно�мистецьких заходів з нагоди Дня столиці та Дня Києва

1530�річчю Києва присвячується!

ТВОРЧІ ЗВІТИ РАЙОНІВ
20 травня
І Фестиваль мистецтв "ТВОЇ ТАЛАНТИ, КИЄВЕ"
18.00  Національний палац мистецтв "Україна"
19 — 23 травня
Фотовиставка "Новий погляд на Київ"
Київська міська галерея мистецтв "Лавра", вул. Лаврська, 1
21— 25 травня
Міжнародний мистецький фестиваль "Молодіжні Дельфійські ігри: між�

народна зустріч столиць країн�учасниць СНД та Європи"
Заклади культури міста
16 травня
Відкритий молодіжний конкурс ідей сучасної скульптури та інсталяції

для міського середовища "Я бачу місто"
Київський академічний ляльковий театр,
вул. М. Грушевського, 1
22 травня
Конкурс на створення кращої клумби та квіткового оформлення тери�

торій навчальних закладів міста до Дня Києва, влаштування кращих ком�
позицій на території Печерського ландшафтного парку в складі міської
виставки квітів

До 22 травня
Навчальні заклади міста
23 травня
Міський конкурс юних поетів "Поетична весна — 2012"
15.00—17.00 Будинок письменника, вул. Банкова, 2
24 травня
Урочисте вручення Мистецької премії "Київ" — відзначення кращих

митців м. Києва в галузі літератури, кіномистецтва, музичної композиції,
театрального і образотворчого мистецтв, журналістики та народного де�
коративного мистецтва

Мистецька акція "Художники Києва — рідному місту"
12.00 Колонна зала Київської міської державної адміністрації, вул. Хре�

щатик, 36
Урочиста церемонія нагородження переможців міського конкурсу се�

ред старшокласників "Київ — місто моє, мені в ньому жити, мені його
створювати" за номінаціями: Київ літературний, Київ мистецький, Київ со�
ціальний, Київ — зелен — сад, Київ — гармонія і стиль.

16.00—18.00 Київський Палац дітей та юнацтва, вул. Івана Мазепи,13
Фестиваль національних громад Києва "Етнічний віночок"
Співоче поле Печерського ландшафтного парку
25 травня 
Відкритий кубок міста з повітроплавного спорту, присвячений Дню Ки�

єва
10.00 Парк Дружби народів
Урочистий концерт, присвячений 1530�річчю заснування Києва
Національний палац мистецтв "Україна"
25 — 27 травня
IV Фестиваль міської культури "Я люблю Київ" ("I Love Kiev")

Київська міська галерея мистецтв "Лавра", вул. Лаврська, 1
25—30 травня
XXII Міжнародний фестиваль "Музичні прем'єри сезону"
Концертні зали м. Києва
26 травня
Всеукраїнський парад велосипедистів з районів міста (10 колон)
8.00—11.00 пл. Михайлівська (10.00 старт параду) — вул. Володимир�

ська — вул. Льва Толстого — вул. Червоноармійська — вул. Павла Скоро�
падського — вул. Басейна — вул. Еспланадна — вул. Саксаганського — вул.
Паньківська — вул. Жилянська, 31 (фініш)

Відкритий кубок міста з повітроплавного спорту, присвячений Дню Києва
10.00 Парк Дружби народів.

Київський відкритий фестиваль повітряних зміїв, присвячений Дню
столиці

11.00—17.00 Національний музей народної архітектури та побуту Укра�
їни с. Пирогів

Міжнародні змагання з велосипедного спорту на шосе, присвячені
Дню Києва

12.00—14.00   18 кіл за маршрутом: вул. Червоноармійська, 19
(старт/фініш) — вул. Павла Скоропадського — вул. Басейна — вул. Еспла�
надна — вул. Саксаганського

Міський конкурс серед старшокласників "Київський вальс"
13.00—14.30   Співоче поле Печерського Ландшафтного парку
III Міжнародний благодійний фестиваль дитячо�юнацької творчості

"Сонячний каштанчик"
15.00—20.00  Співоче поле Печерського Ландшафтного парку
Фестиваль земляцьких організацій
Національний музей народної архітектури та побуту України с. Пирогів
Відкритий кубок міста з повітроплавного спорту, присвячений Дню Ки�

єва
15.00 Михайлівська площа
Гала�концерт зірок класичної музики
20.00—21.30 Софійська площа
Проекційне 3D�шоу "Нове обличчя древньої столиці"
21.30 Софійська площа
Урочисте відкриття Арт�галереї під відкритим небом
14.00  вул. Набережно�Хрещатицька, причали №№ 1,2
26 — 27 травня
Перший етап гри�виборів "Студреспубліка"
Один з вищих навчальних закладів міста Києва
Міжнародний фестиваль мистецтв "Андріївський узвіз. Вулиця ігор. Іг�

ри на вулиці"
10.00 Андріївський узвіз
27 травня
Міжнародні змагання з велосипедного спорту на шосе
10.00—14.00 (старт/фініш) — вул. Кіровоградська — просп. Червонозо�

ряний — вул. Андрія Головка — вул. Солом'янська — вул. Протасів Яр —
вул. Миколи Грінченка

20�й відкритий міжнародний легкоатлетичний благодійний "Пробіг під
каштанами"

8.00—14.00 1 коло за маршрутом: Михайлівська площа (старт/фініш) —
вул. Володимирська — вул. Толстого — площа Льва Толстого — в зворо�
тному напрямку

Чемпіонат міста з роликового спорту, присвячений Дню Києва
9.00—12.00 1 коло за маршрутом: від вул. Героїв Сталінграда, 7

(старт) — вул. Героїв Сталінграда, 19 та у зворотному напрямку
Відкритий кубок міста з повітроплавного спорту
10.00 Парк Дружби народів
Фольклорно�мистецьке свято на схилах Дніпра — свято сімейного від�

починку
15.00  Співоче поле Печерського ландшафтного парку
Молодіжна концертна програма
20.00  Оболонська набережна
Шоу феєрверків із лазерними спецефектами
21.30 Оболонська набережна
29 — 30 травня
Міжнародний фестиваль мистецтв ім. М. Булгакова
29 — 30 травня Андріївський узвіз
Травень
Заходи, присвячені Дню столиці та Дню Києва, у районах міста та за�

кладах культури

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Затверджено 
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 05.04.2012 № 551

РОБОЧИЙ ПЛАН
підготовки і проведення загальноміських заходів 

з нагоди Дня столиці та Дня Києва
№

п/п Зміст роботи
Контрольні

строки
виконання

Відповідальні

1 2 3 4
1. Забезпечення проведення основних культурно�мистець�

ких заходів, присвячених Дню столиці та Дню Києва 
26—27.05.
2012

Головне управління культури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2. Здійснення державного нагляду за дотриманням
законодавства України про охорону праці під час
проведення загальноміських заходів, присвячених
Дню столиці та Дню Києва 

26—27.05.
2012

Київська державна інспекція промислової безпеки та
охорони праці у соціально�культурній сфері (за згодою)
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 18 травня 2012 року

1 2 3 4
3. Організація торговельного обслуговування під час

проведення загальноміських заходів, присвячених Дню
столиці та Дню Києва з урахуванням вимог пункту 1 рішення
Київради від 23.12.2010 №413/5225

26—27.05.
2012

Головне управління внутрішньої торгівлі та
побутового обслуговування населення
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

4. Виготовлення та здійснення художньо�декоративного
оформлення міста 
Здійснення художнього тематичного оформлення вулиць та
площ районів м. Києва

до 21.05.2012 ЗАТ "Київміськоформлення" (за згодою) 

Районні в місті Києві державні адміністрації

5. Вирішення  питання фінансування та забезпечення
проведення у районах міста святкових заходів, присвячених
Дню столиці та Дню Києва

травень 2012 Районні в місті Києві державні адміністрації

6. Забезпечення святкових заходів необхідною енергетичною
потужністю за заявками організаторів

до 23.05.2012 Публічне акціонерне товариство "Київенерго" (за
згодою)

7. Забезпечення включення святкової ілюмінації в центральній
частині м. Києва 
Забезпечення термінового підключення тимчасових
сценічних  майданчиків  до  електромереж  міста у  місцях
проведення заходів згідно з Програмою заходів
Забезпечення відключення освітлення вулиць та святкової
ілюмінації у місцях проведення проекційного шоу та шоу
феєрверків ( на час проведення репетицій та заходів) за
заявками організаторів: 
� Софійська площа; 
� Оболонська набережна

26—27.05.2012

до 23.05.2012 

26.05.2012
27.05.2012 

Публічне акціонерне товариство "Київенерго" (за
згодою), КП електромереж зовнішнього
освітлення м. Києва "Київміськсвітло", Київські
кабельні мережі, Міжрайонне відділення
реалізації електроенергії №1 (за згодою)

8. Забезпечення роботи радіомашин за заявками організаторів
заходів

26—27.05.
2012

Київська міська дирекція ВАТ "Укртелеком" (за
згодою)

9. Виділення необхідної кількості автотранспорту згідно із
заявками організаторів загальноміських заходів

26—27.05
2012

КП "Київпастранс"

10. Забезпечення безперебійної роботи транспорту для
перевезення населення після завершення святкових заходів
Підготовка відповідного розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) про перекриття руху та зміни в роботі міського
транспорту на час проведення святкових заходів (відповідно
до заявок організаторів свята)

26—27.05.
2012 
до 23.05. 2012

Головне управління транспорту та зв'язку
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

11 Забезпечення чергування карет швидкої допомоги та
надання медичної допомоги під час проведення святкових
заходів на Співочому полі Печерського ландшафтного парку,
Софійській площі, вул. Набережно�Хрещатицькій,
Оболонській набережній

25—27.05.
2012

Головне    управління    охорони    здоров'я
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

12. Забезпечення: 
� охорони громадського порядку під час проведення
загальноміських заходів (згідно з затвердженою Програмою
загальноміських заходів, присвячених Дню столиці та Дню
Києва); 
�   цілодобової охорони сцени, сценічного обладнання  та
освітлювальної апаратури, Співочому полі Печерського
ландшафтного парку, Софійській площі, Оболонській
набережній, вул.  Набережно�Хрещатицькій, Андріївському
узвозі; 
� умов для вільного заїзду та виїзду транспорту з
колективами, сценічним обладнанням на місця проведення
загальноміських заходів, а саме: Співоче поле Печерського
ландшафтного парку, Михайлівську площу, Софійську
площу, вул. Набережно�Хрещатицьку, Оболонську
набережну, Андріївський узвіз, до Національної філармонії
України, до Національної опери України ім.Т.Г.Шевченка; 
�  стоянок для транспорту, який перевозитиме обладнання,
художні колективи, біля Московських воріт, біля Співочого
поля Печерського ландшафтного парку, на Михайлівській
площі, Софійській  площі, Оболонській набережній, вул.
Набережно�Хрещатицькій, причалах №№ 1, 2,
Андріївському узвозі, Михайлівській площі, біля
Національної філармонії України, біля Національної опери
України ім.Т.Г.Шевченка; 
� перекриття руху транспорту під час проведення
загальноміських заходів (відповідно до заявок
організаторів): 
� Софійська плоша; 
�  Оболонська набережна; 

� велопробіг за маршрутом:  Михайлівська  площа �  вул.
Володимирська � вул. Льва Толстого � вул.
Червоноармійська � вул. Павла Скоропадського  � вул.
Басейна � вул. Еспланадна � вул. Саксаганського � вул.
Паньківська � вул. Жилянська, 31; 
�  велопробіг � 18 кіл за маршрутом: вул. Червоноармійська,
19 (старт/фініш) � вул. Павла Скоропадського � вул. Басейна
� вул. Еспланадна � вул. Саксаганського; 
� велопробіг � вул. Кіровоградська � просп. Червонозоряний
�вул. Андрія Головка � вул. Солом'янська � вул. Протасів Яр�
вул. Миколи Грінченка; 
� легкоатлетичний пробіг � 1 коло за маршрутом:
Михайлівська площа � вул. Володимирська � вул. Льва
Толстого � площа Льва Толстого � в зворотному напрямку; 
�1 коло за маршрутом: вул. Героїв Сталінграда, 7 (старт) �
вул. Героїв Сталінграда, 19 та у зворотному напрямку.
Забезпечення машин супроводження ДАІ колони
велосипедистів з районів міста до Європейської площі згідно
з маршрутом руху колони велосипедистів, який буде надано
організаторами заходу; Забезпечення курсування машини
ДАІ перед учасниками благодійного легкоатлетичного
пробігу за маршрутом забігу

23—28.05.
2012

23—28.05.
2012    

23—28.05.
2012

23—28.05.
2012

26—27.05.
2012 

26.05.2012
27.05.2012
21.30�23.00
26.05.2012
8.00�11.00

26.05.2012
12.00�14.00

27.05.2012
10.00�14.00 

27.05.2012
8.00�14.00

27.05.2012
9.00�12.00

Головне управління МВС України в місті Києві (за
згодою), Управління Державтоінспекції ГУ МВС
України в місті Києві (за згодою)                       

Головне управління транспорту та зв'язку
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), 
Управління Державтоінспекції ГУ МВС України в
м. Києві (за згодою) 

Управління Державтоінспекції ГУ МВС України в
м. Києві (за згодою)

13. Забезпечення чергування пожежних автомобілів та
здійснення державного пожежного нагляду під час
проведення загальноміських заходів згідно з заявками
організаторів свята

26—27.05.
2012

ГУ МНС України в м. Києві (за згодою)

14. Забезпечення оформлення дозвільної документації для
проведення феєрверків на Софійській площі, шоу феєрверків
на Оболонській набережній та забезпечити контроль за їх
проведенням

до 22.05.2012 Головне управління з питань надзвичайних
ситуацій виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

15. Забезпечення у встановленому порядку оформлення
контрольних карток на право тимчасового порушення
благоустрою та його відновлення у зв'язку з встановленням
тимчасових сценічних конструкцій на Оболонській
набережній, Софійській площі, вул. Набережно�
Хрещатицькій та в місцях  проведення  заходів  згідно з
заявками організаторів за скороченою, як виняток, схемою

до 22.05.2012 Головне управління контролю за благоустроєм
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

16. Забезпечення контролю за виконанням усіма торговельними
підприємствами та організаціями, комунальними службами
районів постійного санітарного прибирання об'єктів торгівлі
та обслуговування населення, прилеглих і закріплених
територій 
Забезпечення постійного контролю і  своєчасне вивезення
контейнерів та урн для сміття, належне утримання туалетів та
встановлення біотуалетів у місцяхпроведення
загальноміських заходів за заявками районних в місті Києві
державних адміністрацій 
Не допускати випадків стихійного паркування
автотранспортних засобів на прибудинкових територіях
(миття, ремонт тощо), прилеглих до місць проведення заходів

26—27.05.
2012

Головне управління внутрішньої торгівлі та
побутового обслуговування населення
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації),
Районні в місті Києві державні адміністрації
Головне управління комунального господарства
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), ВАТ
"Фірма "Київспецтранс", КП "Київпастранс",
районні в місті Києві державні адміністрації,
організатори заходів 
Управління Державтоінспекції ГУ МВС України в
м. Києві (за згодою)

17. Забезпечення інформування населення про проведення
заходів, присвячених Дню столиці та Дню Києва

травень 2012 Управління преси та інформації виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Управління
інформаційного забезпечення та доступу до
публічної інформації апарату виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Головне управління
культури виконавчого органу Київської міської
ради  (Київської міської державної
адміністрації), Головне управління з питань
внутрішньої політики    та   зв`язків    з
громадськістю виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

18. Забезпечення  розміщення інформації соціального характеру
про проведення заходів у встановленому порядку 

Забезпечення розклеювання афіш за замовленням
організаторів заходів

до 18.05.2012 Головне управління з питань реклами
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) 
ТОВ Київське міське довідково�інформаційне
підприємство "Київміськдовідка" (за згодою)

19 Підготовка необхідних матеріалів для проведення церемонії
вручення Мистецької премії "Київ"

до 18.05.2012 Головне управління культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

20 Забезпечення проведеная спортивних заходів, присвячених
Дню столиці та Дню Києва

25—27.05.
2012

Головне управління у справах сім'ї, молоді та
спорту виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

21. Забезпечення проведення заходів для дітей та юнацтва 25—27.05.
2012

Головне управління освіти і науки виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

22
.

Забезпечення проведення Фестивалю земляцьких
організацій на території Національного музею народної
архітектури та побуту України (с.Пирогів)

26.05.2012 Головне управління з питань внутрішньої
політики та зв`язків з громадськістю виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

23
.

Забезпечення  плавзасобів для  проведення Лазерного  шоу
згідно з заявками організаторів заходу

25.05.2012 Відкрите акціонерне товариство "Київський
річковий порт" (за згодою)

24
.

Забезпечення безпеки на воді та роботи рятувальних служб
під час проведення загальноміських заходів, присвячених
Дню столиці та Дню Києва

травень 2012 Комунальне підприємство "Плесо"

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги 
окремим категоріям населення міста Києва з нагоди святкування Дня Столиці

та Дня Києва у 2012 році
Розпорядження № 751 від 10 травня 2012 року

Відповідно до статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 16.02.2012
№ 106/7443 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17.02.2011 № 19/5406 "Про затвердження міської цільової
програми "Турбота. Назустріч киянам " на 2011—2015 роки та фінансування її заходів у 2012 році", з метою подальшого захисту со�
ціально незахищених верств населення міста Києва та з нагоди святкування Дня Столиці та Дня Києва у 2012 році, в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

1. Надати одноразову адресну соціальну матеріальну допомогу окре�
мим категоріям малозабезпечених верств населення м. Києва з нагоди
святкування Дня Столиці та Дня Києва у 2012 році, а саме:

у розмірі 500 грн:
— сім'ям загиблих при виконанні інтернаціонального обов'язку в Афга�

ністані, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус вете�
ранів війни, гарантії їх соціального захисту";

у розмірі 300 грн:
— одержувачам, відповідно до Закону України "Про загальнообов'язко�

ве державне пенсійне страхування", пенсійної виплати, у зв'язку з втра�
тою годувальника на дітей�сиріт, в яких померли або загинули обоє бать�
ків;

— одержувачам, відповідно до Закону України "Про державну допомо�
гу сім'ям з дітьми", державної допомоги на дітей, над якими встановлено
опіку чи піклування;

— малозабезпеченим сім'ям, у тому числі багатодітним, які перебува�
ють на обліку в органах праці та соціального захисту населення, як одер�
жувачі, відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям" державної соціальної допомоги малозабезпе�
ченим сім'ям;

— сім'ям військовослужбовців, які загинули або померли в мирний час
під час проходження строкової військової служби, на яких поширюється
чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль�
ного захисту", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та
членів їх сімей";

— у розмірі 200 грн:
— одержувачам, відповідно до Закону України "Про державну соціаль�

ну допомогу інвалідам з дитинства та дітям — інвалідам", державної соці�
альної допомоги інвалідам з дитинства та дітям — інвалідам;

— одержувачам, відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпе�
чення", соціальної пенсії на дітей�інвалідів віком до 18 років;

— одержувачам, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
22.02.2006 № 189 "Про затвердження Порядку призначення та виплати
тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати
аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживан�
ня їх невідоме", тимчасової допомоги на дітей, батьки яких ухиляються
від сплати аліментів;

— малозабезпеченим особам, які проживають разом з інвалідом І чи II
групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії
медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, та одержу�
ють, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2000
№ 1192 "Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій
особі, яка проживає разом з інвалідом І чи II групи внаслідок психічного
розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потре�
бує постійного стороннього догляду, на догляд за ним", щомісячну гро�
шову допомогу на догляд за ним;

— інвалідам І групи, розмір пенсійної виплати яких не перевищує
1200,0 грн;

у розмірі 100 грн:
— інвалідам II групи, розмір пенсійної виплати яких не перевищує

1200,0 грн;
— непрацюючим інвалідам III групи, розмір пенсійної виплати яких не

перевищує 1200,0 грн;
— непрацюючим пенсіонерам, розмір пенсійної виплати яких не пере�

вищує 1200,0 грн;
— працюючим пенсіонерам, розмір пенсійної виплати яких не переви�

щує 900,0 грн;
— одержувачам, відповідно до Закону України "Про державну допомо�

гу сім'ям з дітьми", державної допомоги на дітей одиноким матерям;
— одержувачам, відповідно до Закону України "Про державну допомо�

гу сім'ям з дітьми", державної допомоги по догляду за дитиною до досяг�
нення нею трирічного віку з урахуванням доходів;

— одержувачам, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
29.04.2004 № 558 "Про затвердження Порядку призначення та виплати
компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги", компенса�
ції за надання соціальних послуг;

— одержувачам, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
26.07.96 № 832 "Про підвищення розмірів державної допомоги окремим
категоріям громадян", компенсації по догляду за інвалідом І групи або
престарілим, який досяг 80�річного віку;

— одержувачам, відповідно до Закону України "Про державну допомо�
гу сім'ям з дітьми", державної допомоги при усиновленні дитини.

2. Головному управлінню праці та соціального захисту населення вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації):

2.1. Забезпечити, за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста
Києва на 2012 рік на виконання рішення Київської міської ради від
16.02.2012 № 106/7443 "Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 17.02.2011 № 19/5406 "Про затвердження міської цільової про�
грами "Турбота. Назустріч киянам" на 2011—2015 роки та фінансування її
заходів у 2012 році", надання одноразової адресної соціальної матеріаль�
ної допомоги на загальну суму коштів 40112,01 тис. грн окремим катего�
ріям малозабезпечених верств населення м. Києва, зазначеним у пункті 1
цього розпорядження.

2.2. Виплату допомоги проводити:
— особам, які перебувають на обліку в органах праці та соціального за�

хисту населення та Пенсійного фонду України, відповідно до Порядку ви�
плати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів
допомоги через їх поточні рахунки у банках, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30.08.99 № 1596, та Інструкції про виплату
та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором пошто�
вого зв'язку, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв'язку
України, Міністерства праці та соціальної політики України 28.04.2009
№ 464/156 та постановою правління Пенсійного фонду України від
28.04.2009 № 14�1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 2 лип�
ня 2009 р. за № 592/16608;

— особам, які перебувають на обліку в Головному управлінні Пенсійно�
го фонду України в м. Києві, пенсія яким призначена відповідно до Зако�
ну України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служ�
би, та деяких інших осіб" згідно зі списками, наданими Головним управ�
лінням Пенсійного фонду України в м. Києві.

3.При наданні допомоги враховувати, що розмір пенсійної виплати
включає: розмір основної пенсії, пенсію за особливі заслуги перед Укра�
їною, а також інші надбавки, доплати, в тому числі доплати індексації, та
підвищення згідно з законодавством України.

Одноразова адресна соціальна матеріальна допомога, яка не була
своєчасно виплачена громадянину через незалежні від нього причини, у
разі смерті цих громадян, виплачується членам сім'ї померлого у поряд�
ку, передбаченому для виплати пенсій у зв'язку зі смертю пенсіонера, а
також врахувати те, що особам, які одночасно належать до декількох ка�
тегорій, надається одна виплата у більшому розмірі. Одноразова адресна
соціальна матеріальна допомога не виплачується особам, які перебува�
ють на повному державному утриманні.

4. Управлінню преси та інформації виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про організацію та проведення 
концерту Пласідо Домінго 

на Софійській площі в червні 2012 року
Розпорядження № 588 від 11 квітня 2012 року

Відповідно до Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ", статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні", рішення Київської міської ради від 24.06.2000 № 317/418 "Про визначення порядку організації та проведення у Києві
недержавних масових громадських заходів політичного, культурно�просвітницького, спортивного, видовищного та іншого харак�
теру", рішення Київської міської ради від 29.06.2000 № 225/946 "Про особливості організації і проведення культурно�масових за�
ходів та загальнодержавних свят в центральній частині м. Києва", з метою популяризації надбань світового класичного мистецтва
у м. Києві та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Погодити проведення концерту всесвітньовідомого іспанського те�
нора Пласідо Домінго 29 червня 2012 року на Софійській площі (далі —
захід).

2. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку та проведення
заходу, передбаченого п.1. цього розпорядження, взяло на себе приват�
не підприємство "Концертно�театральне агентство "Каріна" (далі — орга�
нізатор).

3. Взяти до відома, що організація заходу здійснюється за рахунок
коштів організатора.

4. Організатору під час підготовки та проведення заходу забезпечити
дотримання Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням
Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (зі змінами та допов�
неннями).

5. Головному управлінню контролю за благоустроєм виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за�
безпечити оформлення контрольної картки на встановлення тимчасової
сценічної конструкції на Софійській площі для проведення заходу 29 черв�
ня 2012 року.

6. Головному управлінню охорони здоров'я виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити
надання медичної допомоги та чергування карет швидкої допомоги під
час проведення заходу 29 червня 2012 року на Софійській площі.

7. Просити ГУ МВС України в м. Києві:
7.1. Забезпечити охорону громадського порядку під час проведення

концерту на Софійській площі 29 червня 2012 року;
7.2. Забезпечити охорону сценічного комплексу і звукового обладнан�

ня з 28 до 30 червня 2012 року (цілодобово);
7.3. Забезпечити встановлення спеціальної огорожі на Софійській пло�

щі 29 червня 2012 року навколо місця проведення заходу за схемою, на�
даною організаторами концерту;

7.4. Доручити Управлінню ДАІ ГУ МВС України в м. Києві забезпечити
перекриття руху транспорту 29 червня 2012 року на час проведення захо�
ду з 18.00 до 22.00: на розі вул. Володимирської та вул. Ірининської; на

розі вул. Володимирської та вул. Софійської; на розі вул. Володимирської
та вул. Великої Житомирської; на розі Володимирського проїзду та вул.
Малої Житомирської; з боку вул. А. Тарасової; з боку пров. Рильського;

7.5. Не допускати випадків стихійного паркування (миття, ремонту то�
що) автотранспортних засобів на прибудинкових територіях, прилеглих
до місця проведення заходу.

8. Просити ГУ МНС України в м. Києві забезпечити чергування пожеж�
ного автомобілю під час проведення заходу 29 червня 2012 року на Со�
фійській площі.

9. Головному управлінню комунального господарства виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за�
безпечити встановлення біотуалетів біля місця проведення заходу та їх
належне утримання під час проведення заходу.

10. Головному управлінню з питань реклами виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити
розміщення інформації соціального характеру про проведення заходу у
встановленому порядку.

11. КП ШЕУ Шевченківського району забезпечити прибирання терито�
рії під час та після проведення заходу 29 червня 2012 року.

12. Управлінню преси та інформації виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити інформу�
вання населення про проведення зазначеного заходу.

13. Головному управлінню транспорту та зв'язку виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), кому�
нальному підприємству "Київпастранс" забезпечити внесення відповідних
змін у роботу маршрутів наземного міського пасажирського транспорту
загального користування, шлях слідування яких проходить вулицями, де
буде тимчасово заборонено рух транспорту.

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

Голова О. Попов

Про затвердження переможця конкурсу 
по залученню інвестора 

до будівництва громадських будівель і споруд з літньою терасою, 
заїздами та гостьовою стоянкою 

на вул. Ползунова, 1 у Солом'янському районі

Розпорядження № 479 від 26 березня 2012 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 "Про затвердження Положення про порядок проведен�
ня інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначення, не�
завершеного будівництва, інженерно�транспортної Інфраструктури міста Києва" та розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.12.2011 № 2345 "Про проведення інвестиційного конкурсу із залу�
чення інвестора до будівництва громадських будівель і споруд з літньою терасою, заїздами та гостьовою стоянкою на вул. Ползу�
нова, 1 у Солом'янському районі", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Товариство з обмеженою відповідальністю "Київ�Арт"
переможцем конкурсу по залученню інвестора до будівництва громад�
ських будівель і споруд з літньою терасою, заїздами та гостьовою стоян�
кою на вул. Ползунова, 1 у Солом'янському районі (протокол постійно ді�
ючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будів�
ництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлово�
го призначення, незавершеного будівництва, інженерно�транспортної ін�
фраструктури міста Києва від 22.02.2012 № 15/2012).

2. Визначити, що замовником будівництва громадських будівель і спо�
руд з літньою терасою, заїздами та гостьовою стоянкою на вул. Ползуно�
ва, 1 у Солом'янському районі є комунальне підприємство виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
"Київське інвестиційне агентство".

3. Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) укласти
відповідний інвестиційний договір з переможцем конкурсу та замовником.

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації Кра�
маренку Р. М. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової ін�
формації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 18 травня 2012 року

Киян запрошують 
на "Музичні прем’єри сезону"
В столиці пройдуть симфонічні, хорові та камерні концерти
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

За традицією, щовесни Києві про-
ходить Міжнародний фестиваль “М -
зичні прем’єри сезон ” Київсь о о
відділення Національної спіл и ом-
позиторів. Цьо о ро з 22 до 31
травня в столиці відб деться 6 сим-
фонічних, 3 хорових, 10 амерних
онцертів, по аз до ментальних
фільмів в а ції “Жін и- омпозитори
в інопортретах”, а та ож р лий
стіл на тем “С часна раїнсь а
а адемічна м зи а: стан, тенденції і
проблеми”.

Прологом фестивалю стане музика молодих —

студентів�композиторів (22�24 травня). Основна

частина мистецького марафону розпочнеться 25

травня. Цього дня фестиваль відкриє в Філармо�

нії Національний симфонічний оркестр та капела

“Думка” творами Є. Станковича, Х.�В. Гроссма�

на, З. Краузе, фольк�оперою Володимира Зу�

бицького “Чумацький шлях”.

Серед хорових концертів варто відзначити кон�

церт до Дня Києва, в якому камерні хори “Київ”,

“Хрещатик” та Хор ім. Платона Майбороди пре�

зентують твори українських композиторів і на�

родну музику (27 травня о 19.00, Колонний зал ім.

М. В. Лисенка). А родзинкою симфонічного бло�

ку стане концерт�закриття фестивалю (30 травня,

19.00, Філармонія), в якому Національний сим�

фонічний оркестр виконає твори О. Костіна, 

Л. Дичко, А. Загайкевича, Л. Колодуба, О. Шимка

та концерт Державного естрадно�симфонічного

оркестру (29 травня, 15.00, Великий зал НМАУ).

Потужно представлена на фестивалі сучасна

камерна музика. Це концерти Національного ан�

самблю солістів України “Київська камерата” (26

квітня о 16.00 у Колонному залі ім. М. В. Лисенка

і 30 травня о 16.00 у залі НСКУ), виступ “Київ�

ських солістів” разом із Хоровою капелою хлоп�

чиків та юнаків “Дзвіночок” і зоряним складом

солістів (29 травня о 19.00 в Колонному залі ім.

М. В. Лисенка), спільний “Концерт концертів”

ансамблів сучасної музики “Рикошет” і “Nostri

Temporis” (24 травня, 19.00, Будинок вчених НАН

України).

Багато цього року й цікавих оригінальних про�

ектів. Зокрема “Електроакустика�2012” (кура�

тор — Алла Загайкевич, 26 травня, 19.00, зал На�

ціональної академії мистецтв України); “Жінки�

композитори в кінопортретах” (презентація двох

документальних фільмів: “Магія Баку” і “Леся

Дичко” — 26 травня, 12.00, Будинок кіно) та ін.

Окремої уваги заслуговує українсько�литовська

сторінка фестивалю. Так, в Національному будин�

ку органної та камерної музики України Ансамбль

класичної музики ім. Бориса Лятошинського 23

травня о 19.30 представить два масштабних тво�

ри — “Реквієм” литовця Ремігіуса Шилейка та

“Страсті Господа нашого Ісуса Христа” українця

Олександра Козаренка. 27 травня о 15.00 в Філар�

монії відбудеться спільна акція Національної

спілки композиторів України та Спілки компози�

торів Литви. У цьому концерті, що має назву

“Альянс”, Струнний квартет “Колегіум” з Києва

та Каунаський струнний квартет по черзі й разом

виконають твори 4�х українських і 4�х литовських

композиторів. Цю імпрезу буде повторено в лис�

топаді в Каунасі. Також на фестиваль приїдуть

учасники з Польщі, Болгарії, Вірменії, Росії, Іта�

лії, Алжиру, Франції, Азербайджану.

Докладнішу програму розміщено на сайті На�

ціональної Спілки композиторів України. На

концерти вхід вільний

В опері презентують балет
"Перехрестя"
До Дня Європи покажуть спільну роботу Мирослава Скорика 
та Раду Поклітару

Ініціативу зібрати в одному мис�

тецькому заході потужний зірковий

склад і створити український культур�

ний продукт нової якості підтримав

Міністр культури України Михайло

Кулиняк. Планується, що балет поба�

чать не лише в Києві. Міністерство

закордонних справ вже долучилося до

проекту й обіцяє допомогти показати

балет в європейських країнах.

Як розповів Раду Поклітару, ідея

про спільний проект з Мирославом

Скориком назрівала вже давно. Во�

ни часто зустрічалися після вистав

для обговорення задуму, і у них на�

віть була ідея написати окрему му�

зику для постановки. Зрештою Раду

Поклітару обрав три скрипкові кон�

церти Мирослава Скорика — Шос�

тий, Сьомий та Другий, залишивши

музичний матеріал без змін. “Моя

музика відображає те, що навколо,

те, що болить. Адже музика в усі ча�

си говорила лише про це”,— впев�

нений композитор Мирослав Ско�

рик. “Я одразу закохався в музику

Скорика, але найстрашніше, коли

закохуєшся,— чи віддячать тобі вза�

ємністю”,— зазначив балетмейстер.

Саму постановку Поклітару приду�

мував в різних місцях: перший акт

прийшов до нього в Голландії, тре�

тій — в Білорусії, і кожна частина —

це окрема історія. “Балет “Пере�

хрестя” — це балет�притча, і водно�

час — балет�фантазія, що закликає

замислитись над тим, як нас, байду�

жих до страждань і смертей мільйо�

нів, дивним чином може хвилювати

доля окремої людини. Це притча

про час і кілька доль, що дісталися

випадковим персонажам у коорди�

натах їхнього життя. Балет “Пере�

хрестя” — це ще й подорож. Нам

пропонують пройти частину шляху�

долі з людьми, які змушені подоро�

жувати безкрайньою пустелею під

назвою “Життя”,— розповідає про

задум балету�триптиху Раду Поклі�

тару, відомий власним стилем ес�

традної пластики та хореографіч�

ною експресією.

До роботи над постановкою долу�

чився Олександр Друганов — один з

найсильніших сценографів сучасно�

го театру. Втілюють задумки Поклі�

тару на сцені артисти його театру су�

часного танцю “Київ Модерн Ба�

лет”. На прем’єрі вони виступати�

муть під живу музику у виконанні

Симфонічного оркестру Національ�

ної опери України, диригувати яким

буде сам автор — Мирослав Скорик.

На два перших концерти запрошені

видатні скрипалі, які виконувати�

муть соло на сцені,— киянка Богда�

на Півненко у Другому концерті,

Андрій Бєлов, якому Скорик і при�

святив концерт,— у Шостому та

скрипаль зі Львова Назарій Пила�

тюк, котрий був першим виконав�

цем Сьомого концерту. Як вдалося

поєднати класичну музику і сучас�

ний танець, глядачі зможуть оціни�

ти цього тижня. Проте сам балет

планують зробити репертуарним та

показати також у червні та вересні

Протя ом фестивалю "М зичні прем'єри сезон " шан вальни ів ласичної м зи и че ають ці аві онцерти
раїнсь их та зар біжних ви онавців

Ці аві хорео рафічні ідеї балетмейстера Рад По літар на сцені втілять артисти йо о театр с часно о танцю
"Київ Модерн Балет"

Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Завтра, в Національній
опері У раїни відб деться
світова прем’єра незвич-
но о балет -триптиха “Пе-
рехрестя”, де поєдналася
ласична м зи а та с час-
на хорео рафія. Над йо о
створенням працювали
один з найталановитіших
омпозиторів У раїни Ми-
рослав С ори (я ий сам
дири ватиме ор естром
під час прем’єри) та відо-
мий хорео раф Рад По-
літар . На перших двох
по азах балет — 18 і 20
травня — ратим ть спеці-
ально запрошені солісти,
вірт ози с рип ово о мис-
тецтва Андрія Бєлов (Ні-
меччина), Бо дана Півне-
н о(Київ), Назарій Пила-
тю (Львів).

х н а с м и ч о

р е н і в а д о

о е ф е б и н

ч щ м і с т е р і я

е а п о с т е р і о р і

р а т и н а т а с и т

р и ж а в і л о

а а х а д ж о

Відповіді на сканворд 

Ф
от

о 
з 

ар
хі

ву
 “

Х
ре

щ
ат

и
ка

”

Ф
от

о 
з 

ар
хі

ву
 “

Х
ре

щ
ат

и
ка

”

Перелі посл ,
що надаються Сл жбою перевезень перевізни ам різної
форми власності, з ор анізації пасажирсь их перевезень

Тариф на посл и з розрах н на одиницю р хомо о с лад (автоб с,
мі роавтоб с) становить 105 рн.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
КП "Плесо" з метою водопостачання зони відпочин

"Центральна" і наметово о містеч а для розміщення шведсь их
вболівальни ів за адресою: Тр ханів острів Дніпровсь ом
районі міста Києва за рах но бюджетних і інвесторсь их оштів
здійснює прое т вання та б дівництво однієї водозабірної
артезіансь ої свердловини на зоні відпочин "Центральна".

З ідно Розпорядження № 434 від 21.03.2012 "Про ор анізацію та облашт вання
тимчасово о табор ( емпін ) для вболівальни ів з Королівства Щвеція на період
проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонат Європи 2012 ро з ф тбол ",
необхідно нала одження інфрастр т ри території зони відпочин "Центральна" в
частини водозабезпечення.

Для забезпечення нормативно о стан нав олишньо о середовища
запрое товано: затр бна цементація обсадних тр б, ерметизація ирла
артезіансь ої свердловини, о ородження зони с воро о режим , ре льтивація
земель на майданчи б ріння.

Усі заходи із забезпечення режим зон санітарної охорони підземно о джерела І,
II, III поясів б д ть дотрим ватися.

Е спл атація артезіансь ої свердловини після її б дівництва не призведе до
по іршення нав олишньо о середовища. Відбір води із підземно о джерела б де
ви он ватись на рівні встановлено о ліміт забор води.

Прое тні рішення відповідають нормам і правилам охорони нав олишньо о
середовища і вимо ам е оло ічної безпе и.

На ділянці прое т вання не має зелених насаджень. З ідно з прийнятими
прое тними рішеннями б де проведено бла о стрій та озеленення зон санітарної
охорони і пояс .

Заці авлен ромадсь ість та приватних осіб просимо свої пропозиції щодо
заявленої діяльності повідомляти в Державне правління охорони нав олишньо о
природно о середовища в місті Києві. Тел. 417-81-20.

КП "Плесо" забезпеч є введення в е спл атацію об'є та відповідно до
е оло ічних вимо , норм і правил охорони праці, техні и безпе и та промсанітарії й
дотримання вимо щодо охорони нав олишньо о природно о середовища, за що
несе відповідальність поряд , встановленом чинним за онодавством У раїни.

Генеральний дире тор КП "Плесо" Походій П.І.

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає я відповідача Шаповал

Андрія Оле сандровича на роз ляд цивільної справи за позовом AT "Сведбан "

до Мельничен о Г.Г., Шаповал А.О. про стя нення забор ованості. Роз ляд

справи відб деться 28.05.2012 р. о 14.00 в приміщенні Деснянсь о о район-

но о с д м. Києва (пр. Мая овсь о о, 5-В, аб. 22).

В разі неяв и в с дове засідання справ б де роз лян то без вашої часті.

С ддя О.П. Шевч

Подільсь а районна в місті Києві державна адміністрація
о олош є про намір передати в оренд приміщення 3 поверх площею 12,5 в. м,
розташовано о в б дівлі полі ліні и№2Подільсь о о район м. Києва за адресою: м. Київ,
просп. Свободи, 22 для розміщення абінет з надання медичних посл з розрах н ом
орендної плати в розмірі 624,17 рн без рах вання ПДВ за перший місяць оренди.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, Контра това пл. 2,
Подільсь а районна в місті Києві державна адміністрація.
Довід ов Інформацію можна отримати за телефоном: 417-14-61.

Ш аємо свід ів ДТП, я е сталося на розі в лиць Са са ансь о о та
Шота Р ставелі 30 вітня 2012 ро о 01.10.
Звертатись за телефоном: 044-247-05-67 (І ор Ми олайович) та

063-233-20-42 (Сер ій Оле сійович).

⌦ Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А, № 375001 на ім’я
На мен а Ві тора Анатолійовича вважати недійсним.

⌦ Свідоцтво на право власності на житло за адресою: м. Київ, Хар івсь е шосе,
148, в. 235, видане з ідно розпорядження №1643 від 31.10.1995 ро на ім’я
Калми ова Володимира Леонідовича вважати недійсним.

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2012 РІК
22094

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

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

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

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

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

№
з/п

Перелі робіт

1 Диспетчерсь е правління техноло ічним процесом перевезень пасажирів на
місь ій та примісь ій маршр тній мережі автоб сами за ально о орист вання
в режимі маршр тно о та сі.

2 Ор анізація роботи перевізни ів на лінії:

а) віз альні обстеження пасажиропото ів;

б) віз альні обстеження стан та освітлення в лиць, шляхів, площ, де
проходять маршр ти;

в) обстеження стан виробничо-технічної бази для тримання (стоян и)
р хомо о с лад ;

) проведення пра тичних занять (семінарів) з ерівництвом підприємств з
питань ор анізації перевезень пасажирів;

д) дослідження доцільності ори вання іль ості р хомо о с лад на
маршр тах та схем слід вання маршр тів;

є) ор анізація і проведення онтрольних рейсів на предмет визначення
е ономічних та е спл атаційних параметрів маршр т .

3 Юридичне забезпечення перевізни ів з питань ор анізації перевезень:

а) по мірі необхідності забезпеч вати перевізни а інформацією нормативно-
ор анізаційно о хара тер стосовно роботи пасажирсь о о автотранспорт
м. Києва;

б) разі звернення перевізни а надавати онс льтації з питань ведення
до ментації по охороні праці, безпеці дорожньо о р х , ліценз вання та
сертифі ації тощо;

в) надавати допомо роз ляді звернень споживачів щодо роботи
перевізни а в рам ах За он У раїни "Про звернення ромадян";

) надання за онодавчих та нормативних а тів в ал зі транспорт з питань
р хомо о с лад (стндатів-норм) та онс льтацій з цих питань;

д) надання онс льтацій по проведенню ТО-1 і ТО-2.

4 Сприяння ви онанні перевізни ами мов до оворів про ор анізацію
перевезень пасажирів, ладених із Замовни ом та інших нормативних а тів:

а) разі за риття р х на в лицях і доро ах, по я их про ладено маршр ти,
вносити пропозиції щодо част ової зміни в р х пасажирсь о о транспорт ;

б) оордин вати робот персонал та транспортних засобів перевізни а при
проведенні масових заходів, пере риття в лиць і дорі , по я их про ладено
маршр ти тощо;

в) сприяти перевізни в забезпеченні ре лярної роботи автоб сів на
маршр тах та вима ати від відповідних сл жб приведення в належний стан
дорі та освітлення трас маршр тів;

) здійснювати моніторин дотримання працівни ами перевізни а вимо
діючо о за онодавства У раїни про автомобільний транспорт, після
проведення моніторин надавати йо о рез льтати на роз ляд перевізни ;

д) сприяти перевізни в забезпеченні безпечно о, я існо о й ефе тивно о
перевезення пасажирів та вантажів, надавати додат ові посл и для
забезпечення роботи автоб сів на маршр тах;

е) приймати часть засіданнях, нарадах, он рсах, зборах, я і стос ються
автомобільних пасажирсь их перевезень м. Києві та про їх рез льтати, в
частині, що стос ється роботи перевізни а, інформ вати перевізни а.

5 Обстеження стан виробничо-технічної бази, р хомо о с лад , павільйонів
очі вання та з пино місь о о пасажирсь о о транспорт на предмет їх
технічно о стан та придатності до е спл атації.



8

СПОРТ
Хрещатик 18 травня 2012 року

Спортивні новини

Кульова стрільба.Українці вдало розпочали 
виступи на етапі Кубка світу
В італійсь ом Мілані триває етап К б а світ з льової стрільби.

Вже двоє раїнців з міли піднятись на п’єдестал пошани. Та ,
стрільбі з пневматично о пістолета з дистанції 10 метрів серед жіно
олімпійсь а чемпіон а Олена Костевич здоб ла “золото”. Наша
спортсмен а з міла на 2,1 бала випередити чеш Лєн Мар с ов і
на 5,2 — Тін Чіа з Тайваню. У стрільбі з пневматичної винтів и з дис-
танції 10 метрів серед чолові ів раїнець Сер ій К ліш став бронзо-
вим призером зма ань (701,5). Чемпіоном т рнір став італієць Ні оло
Кампріані (702,7), “срібло” білор са Віталія Б бновіча (701,7)

Стрибки у воду. Ілля Кваша і Юлія Прокопчук 
здобули “золото” на чемпіонаті Європи
В Ейндховені (Нідерланди) триває чемпіонат Європи зі стриб ів

вод . Після “срібла” наших спортсменів омандних зма аннях
с арбнич а збірної У раїни поповнилась ще двома на ородами най-
вищо о ґат н , повідомляє НОК У раїни. Чемпіонами Європи
стриб ах з 1-метрово о трамплін та 10-метрової виш и стали Ілля
Кваша та Юлія Про опч відповідно. Я що Ілля впевнено лідир вав
протя ом сіх спроб і випередив найближчо о переслід вача росіяни-
на Єв енія К знєцова на 17,85 бала, то Юлія ви онаннями останніх
стриб ів з міла піднятись з 5- о на 1-е місце

Велоспорт. Роберто Феррарі — переможець 
одинадцятого етапу Гранд'туру 
“Джиро д’Італія”
В Італії ба атоденній вело онці Гранд-т р “Джиро д’Італія” відб в-

ся найдовший одинадцятий етап протяжністю 243 м. Переможцем в
масовом спринті став італієць Роберто Феррарі (Androni Giocattoli),
тим самим принісши вже др перемо оманді на цьом “Джиро”.
Др им фініш вав італієць Франчес о Чі о (Omega Pharma- ві степ),
третім — литовець Томас Вайт с (GreenEdge). У раїнець Володимир
Г стов (Saxo Bank) став 36-м. У за альном залі лідерство збері іс-
панець Хоа ім Родрі ес (“Катюша”), я ий, я і раніше, випереджає а-
надця Райдера Хесьедала (Garmin — Barracuda) на 17 се нд. Воло-
димир Г стов збері 43- позицію

Дзюдо.В Києві пройде 
Кубок Європи'U20
19–20 травня Київ б де приймати К бо Європи з дзюдо серед юні-

орів, не старших 20 ро ів. У раїнсь ий онтинентальний бо вхо-
дить в р п т рнірів “топ-рівня”. Київсь ий т рнір стат сі “К бо Єв-
ропи топ-рівня” пройде втретє, раніше він б в міжнародним т рніром,
відомим я в У раїні, та і в Європі я “Тайф н на татамі”. Він старт -
вав в 1994 році і в нинішньом сезоні відб деться в 19-й раз. Всьо о
часть в онтинентальном К б візьм ть близь о 400 спортсменів
з 18 раїн.
Традиційно в день від риття зма ань, в с бот 19 травня, їх відві-

дають лідери раїнсь ої збірної — чемпіон світ та Європи Геор ій
Зантарая, призер Олімпійсь их і ор Роман Гонтю , чемпіон Європи та
срібний призер Чемпіонат Європи в Челябінсь (Росія) Володимир
Соро а і ба ато інших. Т рнір пройде в залі ле оатлетично о манеж
Респ блі ансь о о вищо о чилища фізичної льт ри (в л. Матею а,
4. Станція метро “Лісова”)

Температура +13°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 84 %

Температура +17°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 66 %

Температура +14°С

Атм. тиск 751 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 74 %

Прогноз погоди на 18 травня 2012 року

ОВНИ, налашт йтеся на бла ородн хвилю і сприймайте все,
що відб вається, по-філософсь и. С тич и та непороз міння — то
неважливо, все с ладеться та , я заплановано на небесах. Непо-
трібні зв’яз и (то вже баласт) самі відпад ть, апетити різноманіт-
них бажань б д ть задоволені.
ТЕЛЬЦІ на п’єдесталі авторитет , енер ія б’є невичерпним дже-

релом, заявляйте про себе, б дьте в центрі ва и, презентація
своєї персони має проходити с різь, де б ви не опинилися.
БЛИЗНЯТА, в стос н ах “я — оточення” роз ортаються фаталь-

ні події, що зм сить до орінно змінити себе, ставлення до людей,
пост питися амбіціями, с н ти по ані звич и й всьом йти на
омпроміс заради реалізації спільних зад мів та інтересів.
РАКІВ очі є відновлення таємно о роман з давнім обранцем з

метою розв’язання армічних в злів. “Зашифр йтеся” і тихо р тіть
свій “лям р”... онспірація є необхідною мовою взаємин. На ро-
боті з рт йтеся з оле тивом, підтрим йте армонійний мі ро лі-
мат з оле ами, підле лими, ерівним персоналом, сл жбова сфе-
ра — місце щасливих шансів.
ЛЕВИ, а торств йте, живіть раючись, сприймаючи все з ле іс-

тю без сердечних розчар вань, нама айтеся всіх любити, обдаро-
в вати шляхетними поч ттями. Я що др жні лави зменшаться, то
на раще, від вас відійд ть ті особи, з им стос н и себе вичерпа-
ли, хто вже не відповідає д ховним подобанням, альм є еволю-
цію.
ДІВИ, сімейне та особисте щастя — ось ваш орієнтир, т ди й

спрямов йте сили, що б’ють лючем, ріплюйте стос н и “бать-
и-діти”. В ар’єрі відб ваються армічні події, що є інди атором
завершення тривалої фахової про рами, де ви себе вже вичерпа-
ли і маєте перейти на новий вито , “роз онсерв вавши” природні
таланти.
ТЕРЕЗИ, ці аві з стрічі, змістовні спіл вання, подорожі, нові

знайомства, але з людьми висо ої д ховної льт ри — це ч дова
ш ола життя, емоційний тоні , шанс стати м дрішими й досвідче-
нішими. А ось на “порожніх” зв’яз ах доведеться поставити хрест,
особливо оли від них нія ої ористі.
СКОРПІОНИ, в стос н ах “я тобі — ти мені” я на в л ані, ваша

половин а та а приваблива, впливова, се сапільна, що б дить ша-
лені ревнощі, ви з ораєте від сердечних заздрощів, підозрюючи
обранця всіх ріхах. Втім, це плід ваших фантазій, менше істери ,
бо пор йн єте союз, пле айте в д ші бла ородство, щедро обда-
ров йте с п тни ів сім, чим ба аті, але не на ш од собі.
СТРІЛЬЦІ, я що ви з имось в “ онтрах” — лобові ата и є без-

перспе тивними і лише зне ровлять. Ті бойові інциденти мають
армічн причин , тож не про линайте, а бла ословляйте воро ів і
расиво вир люйте на шлях власних інтересів! Головне — не но а-
т вати армічних недр ів, а, дос онало вивчивши їхню с тність
(парадо сально, але вона віддзер алює либо о прихован влас-
н ), страте ію дій, перетворити на ідних союзни ів.
КОЗОРОГИ, сл жбова сфера — місце армічних подій, я що о-

ло зобов’язань зменшиться, тим раще, значить, ті навантаження
є ярмом на шиї, а вам слід дос оналюватися д ховно, займатися
творчістю, опанов вати філософсь і, релі ійні на и, підтрим вати
інтимний зв’язо з Бо ом. І облаштов вати особисте щастя.
ВОДОЛІЇ, армічний б меран вдарить по любовній сфері. Я -

що хтось, о о пристрасно пест вали, почне зни ати з вашо о сер-
ця, не поспішайте назавжди прощатися, стос н и варто перевес-
ти на др жні вібрації. Це вели е дося нення і радість, оли вчораш-
ні охан и та оханці превтіляться в союзни ів по д х . Адже істин-
на др жба є вищим проявом любові. Дбайте про родин та сімей-
ний доброб т, т т ваш Рі достат .
У РИБ тиждень ардинальних змін, я і тор н ться сім’ї, роботи.

Все, що відб вається на серці (де ніздилися до чливі образи) та
під рідним дахом, є пережит ом мин ло о, з я им слід з ле істю
попрощатися. І тоді призначене вам щастя не забариться. А той
приз долі знаходиться на роботі, де слід дос оналюватися про-
фесійно, с оротити дистанцію з ерівним персоналом, навчитися
м дро верховодити та ви ористов вати посадовий рес рс з ви о-
дою для себе. Я що обрана робота дар є радість, відповідає твор-
чом по ли анню, до ата он рентів наб ли стій о о ім нітет ,
значить, вас очі є ч дове майб тнє!

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

Г О Р О С К О П
Н А  Т И Ж Д Е Н Ь 2 0 – 2 6 Т Р А В Н Я

ранок день вечір

Фінальний акорд 
"Челсі" та "Баварії"
У Мюнхені відбудеться завершальний матч Ліги чемпіонів
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Завтра, 19 травня, відб -
деться оловний матч Лі и
чемпіонів 2011/2012. В
Мюнхені на “Альянц Арені”
фіналі з стрін ться лон-

донсь ий “Челсі” і місцева
“Баварія”. На шлях до
вирішально о протистоян-
ня обидва л би перемо -
ли півфіналах д же різ-
них с перни ів. Мюнхен-
сь ий л б змінив імідж
а тсайдера на оловно о
фаворита зма ань, обі-
равши півфіналі мад-
ридсь ий “Реал”, а “Чел-
сі” виявився сильнішим за
аталонсь “Барселон ”,
я а вважалася майже не-
переможною.

Для багатьох вболівальників

цьогорічні учасники фіналу Ліги

чемпіонів стали несподіваними.

Переважна більшість експертів,

футбольних фанатів думали, що го�

ловний трофей розіграють іспан�

ські гранди “Барселона” і “Реал”.

Але каталонці з “вершковими” зій�

шли з дистанції в півфіналі. Гра бу�

де проходити на рідному стадіоні

мюнхенців, що, звичайно, зіграє

додаткову позитивну роль для під�

опічних Юппа Хайнкенса.

Цікавий факт: цей фінал стане

першим в історії, який відбудеться

на домашньому стадіоні однієї із

команд�учасниць.

Ще задовго до завершення євро�

пейських баталій стало помітно, що

обидві команди розцінюють цей

турнір як найголовніший у сезоні.

“Баварія” після кількох поспіль не�

вдач у внутрішній першості віддала

лідерство дортмундській “Борусії” і

повністю зконцентрувалась на ви�

ступах у Лізі чемпіонів. Днями клуб

програв останній німецький тро�

фей — Кубок Німеччини — все тій

же “Борусії”, поступившись з не�

пристойним рахунком 2:5. Складно

сказати, яким буде настрій мюн�

хенців перед фінальним матчем Лі�

ги чемпіонів, але що “Баварія” буде

налаштована лише на перемогу — у

цьому ніхто не сумнівається. Нато�

мість лондонський клуб провів да�

леко не однозначний сезон. “Арис�

тократи” завжди на висоті грали у

кубкових змаганнях, підтверджен�

ням цьому є Кубок Англії, який

“Челсі” здобув у матчі проти “Лі�

верпуля” (рахунок 2:1), але дещо

невпевнено виступали футболісти у

прем’єр�лізі і у підсумку посіли ли�

ше 6 місце. Тому, аби в наступному

сезоні лондонці знову змогли брати

участь у Лізі чемпіонів, їм необхід�

но завтра бути сильнішими за су�

перника. Також для багатьох із

складу “Челсі” — Джона Террі,

Френка Лемпарда і, нарешті, Дідьє

Дрогба — це буде чудова нагода на�

решті вибороти найпрестижніший

клубний трофей старого світу. І ціл�

ком можливо, що для них фінал Лі�

ги чемпіонів 2012 є останнім шан�

сом на тріумф, зважаючи на вік

футболістів.

Єдине, що може зіпсувати вра�

ження від фіналу,— це те, що “Ба�

варія” і “Челсі” не зможуть висту�

пити у найсильніших складах. Од�

разу сім футболістів, що представ�

ляють фіналістів, будуть змушені

пропустити цей матч. Причина —

всі вони заробили дискваліфікацію,

і четверо з них виступають за “Чел�

сі”. Це вилучений у грі з “Барсело�

ною” Джон Террі, а також Рамірес,

Браніслав Іванович і Рауль Мейре�

леш. “Баварія” ж не зможе задіяти

Давіда Алабу, Луїса Густаво і Холь�

гера Бадштубера, які отримали свої

другі “гірчичники” у повторному

півфіналі з “Реалом”. Проте це не

повинно вплинути на настрій фут�

болістів, які завтра вийдуть на поле

мюнхенської “Альянц Арени”.

Команди розсудить 41�річний пор�

тугальський арбітр Педру Проенса,

а сама гра розпочнеться о 21.45
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Цей день в історії 18 травня

1888 — в США продемонстро-
вано перші рамофонні платів и
1915 — випроб ваний перший

в світі тан “Всюдихід”
1953 — амери ансь а льотчи-

ця Жа лін Кохран стала першою
в світі жін ою, що подолала на лі-
та зв овий бар’єр
1958 — на др ом Кансь ом
інофестивалі “Золот пальмов
іл ” отримав радянсь ий фільм
“Летять ж равлі”
1961 — встановлено Респ б-

лі ансь премію імені Тараса
Шевчен а
1990 — Франції встановле-

ний ре орд швид ості потя ів
(515,3 м/ од.)
1997 — ірланд а Бріджет Дір-

рен отримала диплом з відзна-
ою Національно о ніверситет
віці 102 ро ів (світовий ре орд)

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Один з лідерів мюнхенсь ої "Баварії" Ар'єн Роббен спроб є засм тити своїх олишніх одно л бни ів з лондонсь о о
"Челсі"


