
Будівництво без скандалів
Столична влада та громадськість обговорили конфліктні забудови Києва
Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Кияни та столична влада нама аються
дося н ти онсенс с щодо резонансних
б дівельних майданчи ів столиці. На
порядо денний р ло о стол за часті
деп татів, фахівців КМДА та ромадсь о-
сті б ло винесено іль а бло ів питань:
збереження зелених зон, самовільне за-
хоплення землі, ре онстр ція Гостинно о
двор і, власне, онфлі тні б дівництва
міста.

За пропозицією депутатських фракцій Київради ми�

нулої п'ятниці відбувся круглий стіл, присвячений обго�

воренню питань конфліктних будівництв столиці. У йо�

го роботі взяли участь представники всіх депутатських

фракцій та груп Київради, ГУ земельних ресурсів КМДА

та близько 30 представників громадськості.

Кияни та влада міста розглянули резонансні питання

життя столиці у кількох блоках: збереження зелених зон,

конфліктні будівництва, самовільне захоплення земель�

них ділянок, реконструкція Гостинного двору та архітек�

турних пам’яток на Андріївському узвозі, відміна рішень

і розірвання договорів оренди.

Відкриваючи круглий стіл, заступник міського голо�

ви — секретар Київради Галина Герега наголосила, що

мета цієї зустрічі — розібратися з ситуацією на тих ділян�

ках, де будівництво викликало супротив громадськості,

вислухати членів ініціативних груп та сформувати думку

стосовно подальшої долі об’єктів.

Найбільш обговорюваними під час круглого столу

стали конфліктні будівельні майданчики, що знаходять�

ся за адресами: вул. Панаса Мирного, 22�А; вул. Гоголів�

ська, 7; просп. Маяковського, 40—52; вул. Ревуцького,

7�В; вул. Польова, 12; вул. Прирічна, 3. Як повідомив

"Хрещатику" заступник голови КМДА Михайло Кучук,

позиція міської адміністрації практично за всіма питан�

нями співпадає з позиціями громадськості Києва.

За словами керівника депутатської комісії, що зай�

мається розглядом конфліктних забудов, Юрія Дмит�

рука, кількість резонансних питань в даному контек�

сті має тенденцію до зниження. "За перший місяць ро�

боти комісії у 2008 році до нас надійшло 225 колектив�

них звернень щодо тих забудов, які викликали супро�

тив у Києві. Ми розглядали згадані звернення, за ни�

ми прийнято конкретні рішення, півсотні з них вже

відмінені. Хочу зазначити, що з усіх колективних

звернень, які до нас надходили, 70% стосувалися тих

рішень, які були прийняті в 2000—2005 роках", — на�

голосив пан Дмитрук.

Він також додав, що на сьогодні кількість конфлікт�

них питань скоротилася з 225 до одного десятка. Це, за

словами, Юрія Дмитрука, результат спільної роботи гро�

мадськості та депутатського корпусу.

Нагадаємо, раніше голова КМДА Олександр Попов

наголошував, що багато проблемних ділянок поперед�

ньою владою видавалися під забудови незаконно. "Зараз

владі, щоб скасувати це, треба пройти законний шлях.

Іншого просто не може бути. А він не дуже простий.

Просто потрібен час, щоб це скасувати", — сказав Олек�

сандр Попов.

Закінчення на 2	й стор.

У МІСТІ ЗБУДУЮТЬ

ГІГАНТСЬКЕ 

ОГЛЯДОВЕ КОЛЕСО

СТОР. 2

УКРАЇНЦІ БІЛЬШЕ

КОРИСТУЮТЬСЯ 

ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ

СТОР. 3

ДЕ І ЯК 

ВІДСВЯТКУВАТИ 

ДЕНЬ КИЄВА ТА СТОЛИЦІ

СТОР. 4

НА ВОЗДВИЖЕНЦІ

ВІДКРИТО ПЛОЩУ

МИСТЕЦТВ

СТОР. 7

Подарунок до дня Теремків
Мешканці мікрорайону отримали новий дитсадок та безкоштовний мамограф

Подарунок 
для наймолодших

Справжнім подарунком до свята стало

відкриття реконструйованого дитячого

садочка за адресою: вул. Теремківська, 9.

Особисто відкрив дошкільний навчаль�

ний заклад голова КМДА Олександр По�

пов. Він відзначив, що в цьому році це

перший реконструйований дитячий са�

дочок, який вводиться в експлуатацію. 

"Місто готується до відзначення юві�

лейного Дня Києва, і ми підготували ба�

гато подарунків для киян. Дуже приєм�

но, що є у нас подарунки і для наймолод�

ших мешканців міста. Торік ми розгор�

нули комплексну програму розбудови за�

кладів дошкільної освіти. Так, у 2011�му

було відкрито 4200 нових місць у 18 до�

шкільних дитячих навчальних закладах.

У цьому році плануємо відкрити 10 дитя�

чих садочків на 3500 місць. Тож в наступ�

ному році ми повинні ліквідувати чергу

до дошкільних закладів. І сьогоднішній

захід — це один з кроків до вирішення

цієї проблеми", — зазначив на відкритті

Олександр Попов.

Зазначимо, що оновлений дошкільний

навчальний заклад № 726, який носить

символічну назву "Голосіївська перлина",

розрахований на 260 місць. Тут працюва�

тимуть 14 груп, серед яких групи загаль�

ного розвитку та для дітей з порушенням

опорно�рухового апарату. Для маленьких

вихованців тут створені всі умови. У дит�

садочку є басейн, лікувально�оздоровчий

кабінет з необхідними тренажерами та лі�

кувальними апаратами, масажний кабі�

нет, а також музична та спортивна зали.

Очільник міськадміністрації оглянув

реконструйований навчальний заклад та

подарував вихователям та вихованцям со�

лодкий подарунок — торт у вигляді пра�

порів України та Євросоюзу, адже в цю су�

боту (19 травня) у столиці також відзнача�

ли ювілейний десятий День Європи.

Раді появі такого вкрай потрібного на�

вчального закладу поблизу дому і меш�

канці мікрорайону. Так, за словами Іри�

ни Білецької, мами 5�річної Ані, відтепер

їм буде дуже зручно ходити до садочку,

адже раніше дитину потрібно було везти

досить далеко.

Безкоштовні обстеження 

На цьому подарунки для мешканців

Теремків не закінчилися. Так, у поліклі�

ніці № 2 Голосіївського району відкрили

медичний кабінет з мамографом, обсте�

ження на якому буде безкоштовним для

жінок району. 

Такий подарунок до 30�річчя полікліні�

ки був зроблений президентом благодій�

ного фонду "Рідне місто моє" Ігорем Лисо�

вим, адже до теперішнього часу подібного

обладнання у медзакладі не було. А згідно

зі статистикою, в Голосіївському районі

медичного обстеження молочних залоз по�

требують 55 925 жінок (віком від 40 років),

з них — 2 825 перебувають на диспансер�

ному обліку з патологією молочних залоз.

"Здоров’я — це найцінніше, і ми по�

винні піклуватися про наших матерів,

дружин, сестер. Саме тому на прохання

громади ми знайшли можливість облад�

нати поліклініку сучасним мамографом,

і тепер жінки зможуть безкоштовно

пройти обстеження",— зазначив "Хре�

щатику" народний депутат, президент

благодійного фонду "Рідне місто моє"

Ігор Лисов.

Використовувати мамограф медики

розпочнуть вже з 1 червня згідно з графі�

ком роботи поліклініки. Обстеження

проводитиметься за попереднім записом.

Святкування 
на будь$який смак

Крім того, мешканці Теремків та гості

мікрорайону могли в цей день досхочу

повеселитися та розважитися. Так, на

шанувальників спорту чекав футбольний

турнір для дорослих та "Кубок Теремків з

дитячого міні�футболу". Для найменших

мешканців підготували цікаві розваги,

атракціони, конкурси та міні�зоопарк, а

також концерт за участі дитячих колек�

тивів, у якому взяло участь близько 400

дітей. Згодом мешканців привітали зір�

ковими виступами гурти ТНМК, "Будь�

мо", співачка Міла Нітіч та прима укра�

їнської естради — Таїсія Повалій. І на�

останок всі присутні мали нагоду

помилуватися незабутнім феєрверком

Туристам запропонують 134
тематичні екскурсійні маршрути 
Зо рема 74 пішохідні, я і ввійде відвід вання 55
м зеїв, 54 автоб сних та 6 теплохідних
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Освіта у місті буде якісною 
Днями освітяни за альнили пропозиції до
"Столично о стандарт освіти"
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У столиці з'явився Музей
шістдесятництва 

Філіал м зею історії Києва знайшов своє місце
центрі міста
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У номері

Новини
До Дня Києва квітковий годинник
прикрасять талісмани Євро$2012
КО "Київзеленб д" заверш є роботи з під отов и
одинни а до з стрічі ф тбольних вболівальни ів.
Зо рема, циферблат засаджено вітами в ольо-

рах прапорів з стрічаючих раїн — Польщі (білий і
червоний) та У раїни (бла итний і жовтий). З бо ів
одинни а висаджені зображення офіційних таліс-
манів Євро-2012 Славе а і Слав а. На оформлення
віт ово о одинни а витрачено понад 42 тисячі ві-
тів. Серед них: оле с лимонний, а ерат м, ірезіне,
бе онія біла і червона та альтернатера. Ви ориста-
на площа під вітами —близь о 300 м2.
Та ож фахівці провели роботи з одерн вання схи-

л , відремонт вали еле три та встановили додат-
ове освітлення. На адаємо, одинни б ло влашто-
вано на схилі в л. Інстит тсь ої до Дня Незалежно-
сті У раїни 2008 році. Після пош одження стріло
механізм оновили та від рили до Дня Перемо и
2009 ро . Упродовж цьо о час віт ове оформлен-
ня одинни а змінювалось за прое тами КО "Київзе-
ленб д" відповідно до пори ро . Та , навесні 2012
ро циферблат за віт вав тюльпанами ольорах
державно о прапора У раїни

Відпрацьовано схему 
транспортування вболівальників
від аеропорту "Бориспіль" до Києва
Ком нальні сл жби міста провели тест вання опе-

раційно о план під отов и до перевезень болі-
вальни ів від Міжнародно о аеропорт "Бориспіль"
до центральної частини Києва під час Євро- 2012. У
тест ванні взяли часть близь о 1 тис. ст дентів на-
вчальних за ладів столиці, фахівці аеропорт "Бо-
риспіль", профільних оловних правлінь міста та
ом нальних підприємств.
Під час проведення тест вання б ло здійснено пе-

ревір працездатності шляхів дост п вболівальни-
ів до станцій метрополітен "Кловсь а" і "Борис-
пільсь а" та зворотном напрям . Перевірили та-
ож проп с н здатність в азаних станцій, робот
волонтерів на них. Крім то о, транспортні сл жби
відпрацювали подач автоб сів для посад и-висад-
и вболівальни ів на станції метро "Бориспільсь а" і
в аеропорт "Бориспіль". Б ли протестовані схеми
відстою автоб сів, а та ож схеми р х автоб сів до
аеропорт "Бориспіль" та зворотном напрям з
відпрацюванням заїзд в б ферн зон . Не залиши-
лися поза ва ою фахівців та ож схеми проходжен-
ня вболівальни ів на приб ття та відправлення
"Борисполі", проп с ної здатності аерово зал , о-
товності аеропорт до масових с пчень пасажирів
тощо
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Олександра ГУНІНА
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Київ а тивно от ється до відзначення 1530-ліття з дня сво о
засн вання. За тиждень до ювілею міста свято сво о мі ро-
район відзначали меш анці Терем ів, що Голосіївсь ом
районі столиці. О рім зна ових подар н ів для меш анців: но-
во о дитячо о садоч а та без оштовно о мамо рафа, всіх при-
с тніх на дійстві очі вали ці аві розважальні та спортивні за-
ходи, он рси та зма ання.

Малень і меш анці Терем ів із задоволенням раються на оновленом дитячом майданчи
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Новини

У центрі міста відсвяткували 
десятий ювілейний День Європи
Кіль а десят ів тисяч иян та остей міста на Хрещати відзна-

чили ювілейний десятий День Європи. У центрі столиці діяло “Єв-
ропейсь е містеч о”, я ом більше двадцяти дипломатичних
представництв презент вали свої держави. Тож ожен бажаючий
мав змо “відвідати” одраз іль а європейсь их раїн — е спози-
ція тематичних національних павільйонів раїн-членів ЄС та інфор-
маційно-інтера тивні майданчи и працювали до 18 одини. Та ож
“Європейсь ом містеч ” діяла фотовистав а “10 ро ів співробіт-
ництва Європейсь о о союз та У раїни”. Крім то о, на Хрещати
пройшла інформаційна вистав а “6 тем про розвито європейсь их
цінностей та підходи в онте сті У раїни”. А на сцені біля б дівлі
КМДА б ла презентована льт рно-мистець а про рама, присвя-
чена відзначенню Дня Європи Києві, “VI фестиваль “Містерія тан-
цю”. На Хрещати працювали спортивно-розважальні павільйони,
пройшли різноманітні інформаційні та льт рно-масові заходи,
майстер- ласи

Олександр Попов взяв участь у жалобних 
заходах, приурочених Дню пам’яті жертв 
політичних репресій
У с бот олова КМДА Оле сандр Попов разом із представни ами

Адміністрації Президента У раїни, рядовцями та ромадсь істю
вшан вав пам’ять жертв політичних репресій. Він по лав віти до
Меморіал (Пам’ятно о Хреста) на території Національно о істори-
о-меморіально о заповідни а “Би івнянсь і мо или”, що в рочищі
Би івня.
По ладання присвячено 75-м ро овинам Вели о о терор — ма-

сових політичних репресій 1937-1938 ро ів.
На адаємо, що Би івнянсь ом лісі знаходиться найбільше в

У раїні місце поховання жертв масових політичних репресій. Саме
т т інці 30-40-х ро ів відб валися захоронення розстріляних та
за атованих раїнців

З початку року в Києві введено 
понад 325 тисяч квадратних метрів житла
За інформацією ГУ житлово о забезпечення КМДА, до Дня Києва

з почат ро столиці введено в е спл атацію 325,8 тисяч вад-
ратних метрів житла (станом на 21 травня 2012 ро ). Зо рема, І
варталі цьо о ро поб довано 178,8 тисяч в. м, що на 14,4 %
більше, ніж за анало ічний період 2011 ро . За алом же мин лий
рі б в ре ордним за іль істю зведених вадратних метрів Ки-
єві —1 млн 501 тис. в. м. За часів незалежності У раїни це є най-
більшим по азни ом. Я неодноразово на олош вав олова КМДА
Оле сандр Попов, відродження б дівництва житлово о фонд та на-
рощ вання обся ів зведення Києві — одне із най оловніших зав-
дань місь ої влади. Зазначимо, що та им темпам рост б дівництва
столиці можна завдяч вати і одній із найбільших омпаній-заб -

довни ів У раїни — ПАТ “ХК “Київмісь б д”, я ій цьо о ро випов-
нилося 57 ро ів.
На адаємо, з силлями місь ої влади мин ло о ро вдалося по-

верн ти власність територіальної ромади міста 80 % а цій ПАТ ХК
“Київмісь б д” та па ети 34-х підприємств, що належать “Київмісь -
б д ”

Туристам запропонують 134 тематичні 
екскурсійні маршрути
Зо рема 74 пішохідні, я і ввійде відвід вання 55 м зеїв, 54 авто-

б сних та 6 теплохідних, том числі, “Київ — місто на схилах Дніп-
ра” з ви ористанням на річ ових атерах еле тронних а діо ідів 7
мовами. Про це повідомив перший заст пни олови КМДА Оле -
сандр Маз рча . Крім то о, запроваджено єдин без оштовн ін-
формаційно-довід ов сл жб підтрим т ристів за телефоном:
123. Наразі реаліз ється прое т МОВІ ТЕРРА — це а діо ід різними
іноземними мовами з ви ористанням мобільно о телефон за 50
об’є тами т ристично о по аз з артосхемами. За словами Оле -
сандра Маз рча а, от ється прийняти т ристів і отельне оспо-
дарство — два нові об’є ти б де від рито напередодні свят вання
Дня Києва. Та ож КП “Київ ом нсервіс” вже відновило 10 ромад-
сь их вбиралень стаціонарно о тип , ще п’яти вбиральнях апі-
тальний ремонт завершать до 25 травня. Перший заст пни олови
КМДА за важив, що під час свят вання 1530-річчя столиці профіль-
ні сл жби забезпечать належний санітарний стан та відповідний
бла о стрій територій міста

Столичний пляж “Дитячий” отримав 
санітарний паспорт
Про це повідомив енеральний дире тор ом нально о підприєм-

ства “Плесо” Павло Походій.
Та , за рез льтатами проведених численних перевіро держсанор-
анами, Дніпровсь а СЕС прийняла позитивне рішення та підписала
санітарний паспорт на від риття та ф н ціон вання пляж “Дитячий”.
За словами Павла Походія, наразі триває робота з районними СЕС

щодо отримання санітарних паспортів на інші пляжі. На черзі очі єть-
ся отримання санітарно о паспорт на пляжі “Молодіжний”, “Райд а”,
“Передмістна слобід а”, “Венеція”, “Золотий”, “Чорторий”

Біля Музею води з’явиться атракціон 
“Колесо огляду”
Місь а влада о олосила он рс щодо зал чення інвестора до вста-

новлення атра ціон “Колесо о ляд ”. Відповідне розпорядження, під-
писане оловою КМДА Оле сандром Поповим, передбачає облашт -
вання атра ціон біля М зею води на території Центрально о пар
льт ри і відпочин .
За словами заст пни а олови КМДА Р слана Крамарен а, орієнто-

вний обся інвестицій — близь о 9,6 млн євро.
“Це має б ти атра ціон 60 метрів діаметрі, ви онаний із застос -

ванням с часних техноло ій — абіни мають б ти за риті та облашто-
вані ондиціонером. При цьом однією із важливих мов для інвесто-
ра є збереження зелених насаджень пар ”,— зазначив Р слан Кра-
марен о

Цифра дня

627 500 
пасажирів перевезено в січні�березні 2012 року літаками авіакомпаній,
зареєстрованими в місті Києві 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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Освіта у місті буде якісною
Освітяни узагальнили пропозиції до "Столичного стандарту освіти"

Педагоги, зокрема, наголошують

на необхідності підвищувати престиж

професії (шляхом упорядкування за�

робітної плати, доступним житлом,

стимулювання молодих спеціалістів),

приділяти більшу увагу здоров’ю ди�

тини (чиста вода, якісне харчування,

бактеріологічні лампи), забезпечення

комп’ютерною технікою та швидкіс�

ним інтернетом. А також створенням

у кожному районі сервісного центру

для шкільної комп’ютерної техніки.

“Нам потрібно звертати увагу на

матеріали, з яких виготовляється

шкільне начиння. Потурбуватися,

щоб усе, що надходить до школи, бу�

ло якісним та безпечним для дітей”,—

зазначає лауреат Всеукраїнського

конкурсу “Учитель року�2007”, учи�

тель історії та правознавства школи

№ 250 Деснянського району Елла

Ситник.

Окрім цього, Елла Василівна звер�

нула увагу й на наповнюваність кла�

сів. Як вона зауважила, сьогодні усі

педагоги переходять до розвиваючих

методик навчання, які передбачають

велику кількість практичних занять,

індивідуальну роботу з кожним учнем

окремо. “Передбачені стандартом 24

учні у класі — це добре, але тоді учи�

тель не зможе приділити дитині до�

статньо уваги, тому ми пропонуємо

зменшити кількість учнів до 20”,—

висловила пропозицію Елла Ситник.

Як зауважив під час форуму голова

КМДА Олександр Попов, зволікати з

реформуванням освітньої галузі нада�

лі не можна. “Переконаний, педаго�

ги, батьки, учні, студенти краще зна�

ють та розуміють проблеми сфери ос�

віти. Ми прагнули, щоб ці знання та

практичний досвід допомогли ство�

рити реалістичний, живий і одночас�

но амбітний проект. “Столичний

стандарт освіти” — стратегічний орі�

єнтир розвитку освітньої галузі міста,

одне із пріоритетних завдань київ�

ської влади”,— зазначив Олександр

Павлович

Будівництво без скандалів
Солична влада та громадськість обговорили конфліктні забудови Києва

Закінчення. Початок на 1�й стор.

Під час круглого столу представ�

ники громадськості отримали ін�

формацію про стан речей на тих зе�

мельних ділянках, де будівництво

викликає занепокоєння місцевих

мешканців. У свою чергу депутати та

представники КМДА дізналися про

позицію ініціативних груп з цих пи�

тань та вислухали пропозиції грома�

дян щодо подальшої долі зазначених

об’єктів. За результатами засідання

будуть підготовлені відповідні про�

екти рішень, які розгляне на най�

ближчих засіданнях Київрада.

До порядку денного найближчого

засідання Київради, призначеного

на 24 травня, будуть винесені такі

проекти рішень: “Про розірвання

договору оренди земельної ділянки

на вул. Прорізній, 3�5”; “Про розі�

рвання договору оренди земельної

ділянки для будівництва, експлуата�

ції та обслуговування кафе з зоною

відпочинку у 89 кварталі Святошин�

ського лісництва Святошинського

лісопаркового господарства у Свято�

шинському районі м. Києва”; “Про

визнання таким, що втратило чин�

ність, рішення “Про надання Голов�

ному управлінню Міністерства внут�

рішніх справ України в м. Києві зе�

мельної ділянки для будівництва

житлового будинку з вбудованими

приміщеннями та підземним гара�

жем на вул. Гоголівській, 7 у Шев�

ченківському районі м. Києва”;

“Про облаштування скверу з дитя�

чим майданчиком на вул. Приріч�

ній, 3 в Оболонському районі м. Ки�

єва”.

Як зазначила заступник Київсько�

го міського голови — секретар Київ�

ради Галина Герега, Київрада вже має

досвід залучення громадськості до

вирішення конфліктних питань.

“Представники ініціативної групи

брали участь у роботі постійної комі�

сії Київради з питань земельних від�

носин, містобудування та архітекту�

ри. Врахувавши їх думку, постійна

комісія підтримала низку проектів

рішень про повернення територіаль�

ній громаді міста земельних ділянок,

де будівництво викликало супротив

місцевих жителів. Впевнена, що за

результатами роботи круглого столу

для розгляду депутатів на сесії Київ�

ради буде підготовлена ще низка

проектів рішень, спрямованих на за�

хист інтересів громади міста Ки�

єва”,— прокоментувала "Хрещатику"

Галина Герега.

Заступник міського голови — сек�

ретар Київради також висловила

впевненість, що зустріч у такому

форматі не остання, і запевнила, що

міська влада і надалі долучатиме

громадськість до вирішення най�

більш актуальних питань життєді�

яльності міста

Віталіна ГОНЧАР, «Хрещатик» 

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Протя ом вітня-травня столиці тривало ромадсь е
об оворення прое т “Столичний стандарт освіти”.
Близь о 60 тис. педа о ів, бать ів, на ово-педа о іч-
них працівни ів, представни ів ромадсь их ор анізацій
взяли часть в об оворенні та дос оналенні прое т .
Майже 60 тисяч ан ет надійшло до робочої р пи з
он ретними пропозиціями. Днями за альнені пропо-
зиції освітяни озв чили на Фор мі педа о ічної та бать-
івсь ої ромадсь ості. Участь в заході взяв й олова
КМДА Оле сандр Попов.

У столиці з’явився Музей
шістдесятництва
Філіал музею історії Києва знайшов своє місце у центрі міста

У п’ятницю на урочисте відкриття музею у

відремонтованому приміщенні завітали голова

КМДА Олександр Попов, заступник голови

КМДА Леонід Новохатько та численні пред�

ставники покоління шістдесятників, які чекали

цього моменту багато років. “Сьогодні особли�

вий день, перш за все тому, що ми вшановуємо

тих людей, які були причетні до сучасної історії

України у непрості роки. Вони мали за ідею —

дати можливість нашій державі стати самостій�

ною, демократичною, сучасною країною,— від�

значив Олександр Попов.— І тому мені дуже

приємно, що саме як філіал Музею історії Києва

сьогодні ми відкриваємо Музей шістдесятниц�

тва. Ми маємо велику честь бути разом з людь�

ми, які є духом цього музею, бо саме вони у не�

безпечні для українства 60�ті відстоювали на�

ціональні інтереси нашої держави”. Як розпові�

ли самі шістдесятники, питання щодо створен�

ня музею поставало вже давно, навіть на рівні

депутатів. “Ми ходили сюди 18 років, але мар�

но,— говорить відомий поет та політичний діяч

Іван Драч.— Поняття “шістдесятники” дуже

широке, але і зараз зрозуміло, що це явище було

і буде помітним в українській історії”. “Це уні�

кальний феномен, який до кінця не осягнутий.

Втім, він зіграв колосальну роль, показав, що

боротися можна не лише політичним шляхом, а

й духовно, культурно, інтелектуально. Музей

може стати своєрідною лабораторією патріотич�

ного виховання молоді”,— доповнив директор

Інституту літератури Микола Жулинський.

Нагадаємо, “шістдесятниками” називають

представників нового покоління національної

інтелігенції, патріотів, які несли ідеї ненасиль�

ницької боротьби за Українську Державу напри�

кінці 1950�х — у 1960�х роках. Серед них — Іван

та Надія Світличні, Євген Сверстюк, Іван Драч,

Лесь Танюк, Василь Стус, Василь Симоненко,

Микола Вінграновський. Проте у 1970�х роках

влада жорстоко розправилась з лідерами та ак�

тивістами руху, більшість з них зазнали гонінь та

опинилися за гратами. Наприкінці 1980�х шіст�

десятники взяли активну участь у боротьбі за

незалежність України. Тоді активна учасниця

руху Надія Світлична запропонувала ідею ство�

рення музею, а у 1994 року почало діяти ГО

“Музей шістдесятництва”, яку очолив політв’я�

зень Микола Плахотнюк. Нині він директор но�

воствореного музею. За його словами, нині зі�

брано понад 20 тисяч експонатів — роботи ху�

дожників, рукописи, самвидавні та друковані

твори письменників, унікальні фотографії та

документи, особисті речі шістдесятників. “Сьо�

годні ми презентуємо нове приміщення, а сам

Музей відкриється 24 серпня”,— розповів він

“Хрещатику”. Розташувався музей у будівлі На�

родного Руху України, за адресою: вул. О. Гон�

чара, 33. Варто зауважити, що Музей шістдесят�

ництва є комунальним закладом, філіалом Му�

зею історії міста Києва, тож фінансуватиме його

місто. Крім того, найближчим часом буде засно�

вано наглядову раду Музею, яка допоможе вста�

новити громадський контроль над діяльністю та

розвитком закладу. Очолюватиме її Іван Драч.

Вже на відкритті у приміщенні музею можна

було побачити картини та скульптури, фотогра�

фії видатних шістдесятників, самвидавні твори

та документи, артефакти — друкарська машин�

ка Івана Плюща, магнітофон Івана Світлично�

го, на який він записував Василя Симоненка.

Зараз музей приймає від громадян речі, які по�

в’язані з шістдесятництвом, тож кожен, хто має

можливість та бажання, може стати частиною

створення першого в Україні Музею шістдесят�

ництва. З питань поповнення його фондів мож�

на звертатися до дирекції Музею історії Києва

(за тел. 278 12 02 — приймальня)

Через фото рафії, твори мистецтва та артефа ти м зей знайомитиме з видатними представни ами р х
шістдесятни ів

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

18 травня, Міжнародний день м -
зеїв, Києві презент вали М зей
шістдесятництва, я ий знайомить з
видатними постатями, до ментами
та х дожніми роботами то о час .
Новий льт рний за лад розмістив-
ся б дівлі Народно о Р х У ра-
їни, по в лиці О. Гончара, 33. Двері
для відвід вачів він відчинить вже
серпні.
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Галина Гере а запевнила, що місь а влада і надалі дол чатиме ромадсь ість
до вирішення найбільш а т альних питань



Тенденції

Ділові новини

До НАБУ увійшло 
ще 7 банків
Сім омерційних бан ів війшли

до Незалежної асоціації бан ів
У раїни (НАБУ). Про це с азано в
повідомленні НАБУ. Серед бан-
ів, я і ввійшли в асоціацію, один
бан др ої р пи (УніКредит
Бан ), один бан третьої р пи
(Кредобан ) і 5 бан ів четвертої
р пи (“У раїнсь ий апітал”, Ін-
терКредитБан , Європромбан ,
Бан “Рин ові техноло ії” і “Бан
Перший”. На адаємо, на сьо одні
НАБУ входить 86 бан ів

Українці отримали 300 тис.
віз до Німеччини

“Інтерес в У раїні з привод віз
до Німеччини д же вели ий. При-
міром, за статисти ою, в рі ви-
дається до 300 тисяч віз раїн-
цям в німець ом онс льстві”,—
повідомив заст пни аташе з пи-

тань льт ри посольства Німеч-
чини в У раїні Цир с Роямане .
За йо о словами, раїнці мож ть
подавати до менти на віз в
іль ох місцях, напри лад, це
онс льства, почесні онс ль-
ства, я і діють на території У ра-
їни в он ретних ре іонах. “Крім
цьо о, для дея их ате орій насе-
лення візи можна отримати не
особисто, а за дор ченням через
інших осіб”,— пояснив він. За-
ст пни аташе та ож зверн в
ва на низь іль ість відмов
раїнцям від ритті віз до Ні-

меччини: “Приблизно відмов від
за альної іль ості надань віз ста-
новить близь о 5-10 %. В цьом
році навіть менше, ніж 5 %”

Місія МВФ прибула 
в Україну

Вчора місія Міжнародно о ва-
лютно о фонд приб ла в У раїн

для з стрічей із владою. За дани-
ми представни а иївсь о о офіс
МВФ, місія на чолі з Крістофером
Джарвісом проб де в У раїні до
28 травня. На адаємо, жовтні
2011 ро МВФ зажадав, щоб
У раїна підвищила цін на аз для
населення на 32 % і на 56 % —
для підприємств ом нальної теп-
лоенер ети и. Дан вимо фонд
називав однією з основних, ви о-
нання я ої необхідне для пере ля-
д про рами stand by і виділення
чер ово о транш редит в роз-
мірі 1,5 млрд доларів. Президент
Ві тор Ян ович ви лючає підви-
щення цін на аз для населення
для отримання редит МВФ

Держава скорочуватиме 
імпорт газу

Президент Ві тор Ян ович
про ноз є, що У раїна й надалі
б де с ороч вати імпорт росій-

сь о о аз , і в 2013 році імпор-
т є менше, ніж 27 млрд б. м.
“Ще два-три ро и том У раїна
за пов вала 52 мільярди, два
ро и том — 41, зараз — 27,
наст пном році ми б демо ще
зниж вати”,— с азав президент.
Ві тор Ян ович під реслив, що
за тією ціною на аз, я Росія
пропон є У раїні і я а наразі з
рах ванням ПДВ і видат ів на
транспорт вання становить $620
за тис. б. м, У раїна б де нама-
атися п вати я найменше

Ціни на первинному ринку
житла столиці зменшились

З 14 по 21 травня на первинном
рин нер хомості Києва середня
ціна на вартири знизилася на 0,93
%, або на $15 – до $1 592 за 1 в.
м. Про це свідчать дані портал
mirkvartir. ua. Ма симальн серед-
ню цін б ло зафі совано в Печер-

сь ом районі, де вона становила
$2 535 за 1 в. м, мінімальн —
Деснянсь ом районі, де 1 в. м
ошт є $ 1 176. Середня ціна на
одно імнатні вартири зменшила-
ся на 0,13 %, або на $2 — до
$1 577 за 1 в. м, на дво імнатні —
на 0,69 %, або на $11 — до $1 581
за 1 в. м, на три імнатні — на
0,88 %, або на $15— до $1 698 до-
ларів за 1 в. м

Стала відома вартість 
проїзду в поїздах Hyundai

“У рзалізниця” оприлюднила
вартість проїзд в міжре іональ-
них еле тропоїздах виробництва
Hyundai Rotem. Щопонеділ а,
щовівтор а і щосереди вартість
проїзд в поїздах Hyundai стано-
витиме: спол ченні Київ-Хар-
ів — 422,91 рн першом ласі
і 275,66 рн др ом ласі, Київ-
Львів — 474, 89 рн першом

ласі і 307,45 рн др ом ласі,
Київ-Донець — 564, 25 рн
першом ласі і 367,75 рн др -
ом ласі. Під час оформлення
вит а на еле тропоїзди Hyundai
в напрям “т ди” і “назад” за-
стосов ється зниж а в розмірі
10 % від вартості проїзд

Під перехоплюючі парковки
виділять землю

Прое т б дівництва “перехоплю-
ючих” пар ово Києві знаходить-
ся на етапі розроб и до ментації
та оформлення земельних діляно .
Про це в інтерв’ю РБК-У раїна за-
явив заст пни олови КМДА Р с-
лан Крамарен о. За йо о словами,
реалізація прое т прос вається
“з ідно з раніше заявленими пла-
нами”. “На найближч сесію Київ-
ради б де винесено питання про
землевідведення під КП “Київпар -
сервіс”,— зазначив Крамарен о

Київ очищають 
від зайвої 
реклами
Іван МАРЕК
“Хрещатик”

Станом на 18 травня зовнішню ре лам демонто-
вано ще на двох столичних площах — Європейсь ій
та Льва Толсто о. Про це повідомив заст пни о-
лови КМДА Оле сандр П занов.

“Кияни вже багато років не бачили таким своє місто — місто без

реклами. Зараз вони можуть переконатися: історичний центр столиці

повністю очищений від бігбордів. На Софійській та Михайлівській

площах, на більшій частині вулиці Володимирської немає навіть сіті(

лайтів. Демонтовано конструкції на Європейській площі та на площі

Толстого, на їхньому місці встановлять квіткові композиції. Також до

Дня Києва будуть замінені на менші за розміром конструкції на вули(

ці Басейній”,— розповів Олександр Пузанов.

За його словами, в історичному центрі демонтовано 146 носіїв, у

першій та другій форматних зонах загалом має бути демонтовано 397

конструкцій. На цих територіях можуть залишитися лише сітілайти (у

першій зоні) та конструкції, менші за 8 кв. м (у другій зоні). Усього в

столиці має бути демонтовано 543 рекламних носія. “До серпня діє

мораторій на видачу нових дозволів, коли його дія закінчиться, опе(

ратори отримають нові місця, але не в центрі Києва, а ближче до око(

лиць столиці”,— зазначив заступник голови КМДА  Олександр Пуза(

нов.

Нагадаємо, 26 січня 2012 року Київрада ухвалила Концепцію роз(

витку зовнішньої реклами в місті, що передбачає суттєве скорочення

зовнішньої реклами у центральній частині столиці. У Києві запрова(

джений розподіл на 5 форматних зон. У нульовій зоні, до якої відно(

сяться буферні зони архітектурно(історичних заповідників, об’єктів

Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (“Софія Київська” та Києво(Пе(

черська лавра), а також території, що прилягають до видатних

пам’яток історії та архітектури, заборонено встановлення будь(яких

рекламних засобів. У першій форматній зоні, до якої увійшли цен(

тральні вулиці та площі міста, дозволяється встановлення конструк(

цій до 2,16 кв. м. У другій форматній зоні можливе встановлення за(

собів міського формату від 2,16 до 8,0 кв. м. Третя зона дозволяє вста(

новлювати бігборди (від 12,1 кв. м), а четверта не має жодних обме(

жень щодо форматів конструкцій

До Дня міста 
центри з надання
адмінпослуг 
з’являться 
в усіх районах
Іван МАРЕК
“Хрещатик”

Проп с на спроможність Місь о о дозвільно о цен-
тр дося ла 1,5 тисячі заяв на день. Про це пові-
домив начальни ГУ з питань ре ляторної політи и
та підприємництва КМДА Ми ола Поворозни .
Усьо о ж з почат ро через Місь ий дозвільний
центр роз лян то 23 144 звернення с б’є тів ос-
подарювання, а через дозвільні районні центри –
2 470.

“Сьогодні у Міському дозвільному центрі видається 64 документи

дозвільного характеру та надається 90 адмінпослуг. У 8 районах столи(

ці відкрито центри з надання адміністративних послуг. Там встанов(

лена електронна черга та документообіг, облаштовані робочі місця

для обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями,

зручні зали очікування та встановлено інформаційні кіоски з інфор(

мацію щодо отримання документів дозвільного характеру та надання

адміністративних послуг. До кінця травня заплановано відкриття та(

ких центрів у Печерському та Оболонському районах міста”,— пові(

домив Микола Поворозник.

Заступник голови КМДА Руслан Крамаренко зазначив, що Київ є

національним центром концентрації підприємницької активності.

“Основною тенденцією є поступове збільшення кількості малих під(

приємств. Концентрація малих підприємств на 10 тисяч осіб у Києві

набагато перевищує середній рівень у державі та становить — 250

проти 63(х. Ключову роль у розвитку столиці відіграє бізнес. Від того,

скільки робочих місць створено у місті, яку зарплату отримують спів(

робітники, напряму залежить добробут Києва, адже левову частину

надходжень до бюджету складає податок на доходи фізичних осіб. Ми

зацікавлені, щоб бізнес у нас почувався комфортно, щоб він платив

“білу” зарплату, адже через гроші у конвертах місто втрачає до 40 %

ПДФО, який є основним наповнювачем столичного бюджету”,— на(

голосив Руслан Крамаренко

Назустріч бізнесу
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Українці більше 
користуються 
платіжними картками
Експерти очікують подальше зростання безготівкових розрахунків
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Торі раїнці стали а тивніше ви о-
ристов вати пласти ові арт и для
розрах н ів ма азинах, оплати по-
сл через бан омат. Та ож дещо
збільшилась част а орист вачів мо-
більно о та інтернет-бан ін . Про це
свідчать рез льтати ре лярно о до-
слідження рин бан івсь их посл
для фізичних осіб, я е проводить GfK
Ukraine, та дані НБУ.

Черги у відділеннях, відсутність вільного часу та

вищі комісійні за проведення операцій через касу

підштовхують клієнтів банків до альтернативних

шляхів керування рахунком та здійснення транзак(

цій саме за допомогою пластикових карток.

За словами Сергія Кирюхіна, начальника відділу

карткових продуктів Platinum Bank, динаміка безго(

тівкових розрахунків, є позитивною, і люди все біль(

ше користуються платіжними картами: “НБУ має

інформацію, що з початку року і до 1 квітня 2012 ро(

ку безготівкової оплати було на 21 % більше, ніж у

цей же період в минулому році. Оплата за допомогою

безготівкового розрахунку склала 29 % від загальної

кількості угод з платіжними картами. Загальна сума

цих угод склала 17,7 млрд грн. І це 11,7 % від усіх опе(

рацій по платіжних картах, випущених українськи(

ми банками,— коментує фахівець.— Ми також спос(

терігаємо, що клієнти почали витрачати більше гро(

шей за допомогою платіжних карт. Зараз сума, яку в

середньому витрачають українці за допомогою кар(

ток, збільшилася на 50 гривень і становить приблиз(

но 264 грн”.

Популярний пластик

На думку Наталії Кузьмич, начальника департа(

мента альтернативних каналів і підтримки продажів

УкрСиббанка BNP Paribas Group, клієнти все біль(

ше використовують картки при безготівкових роз(

рахунках з низки причин: “Швидкість та простота

оплати товарів у торговій мережі за допомогою

картки, відсутність потреби носити з собою великі

суми коштів, безпечність та надійність сучасних

систем захисту при використанні платіжних кар(

ток, вигідні програми лояльності від платіжних сис(

тем та банків для власників карток, можливість

проводити та відслідковувати платежі вдома за до(

помогою системи Інтернет(банкінг — всі ці осо(

бливості використання платіжних карток сприяють

збільшенню частки безготівкових розрахунків”.

Сергій Кирюхін звертає увагу і на кілька інших

факторів, які підтримують стрімкий розвиток без(

готівкових розрахунків: “З одного боку, дає про се(

бе знати активна діяльність самих банків, які по(

стійно розвивають свої еквайрингові мережі. Так,

на 1 квітня українськими банками було встановле(

но понад 101 тисячу торгових платіжних терміна(

лів. Чим більше їх встановлюється, тим більше у

людей з’являється можливостей ними скористати(

ся, а значить — і усвідомити переваги безготівко(

вих розрахунків. З іншого боку, позитивні резуль(

тати дає “освітня програма”, яку проводять україн(

ські банки зі своїми клієнтами”.

“Більшість клієнтів банків користується най(

простішими картками, які розраховані на масовий

попит і є базовими для низки банківських продук(

тів: Electron (платіжна система Vіsa) і Maestro (від(

повідно, Master Card). Банки пропонують їх своїм

клієнтам безкоштовно (завдяки дешевизні пласти(

ку) в межах зарплатних проектів та споживчого кре(

дитування — до 90 % загальної кількості випущених

карток,— пояснює Юлія Морозова, директор де(

партаменту розвитку карткового бізнесу VAB Бан(

ку.— Картки типу Classic та Gold використовуються

в основному в co(brand проектах та акціях. При

цьому ВІП(клієнтам пропонуються картки премі(

ум(класу — Gold та Platinum. Вони передбачають

плату за обслуговування, проте мають значно біль(

ший ступінь захисту та забезпечують власникам ін(

дивідуальний сервіс”.

Експерти також звертають увагу на наявність

певних факторів, що стримують більш стрімкий

розвиток операцій з платіжними картками. До них

Наталія Кузьмич відносить: недостатню забезпече(

ність торгових точок платіжними терміналами;

низький рівень обізнаності потенційних клієнтів

про можливості та переваги використання карток;

занадто велику кількість банкоматів, що сприяє

швидшому зняттю коштів з карток; недостатню до(

віру до банків.

На думку Сергія Кирюхіна, низький рівень фі(

нансової грамотності спостерігається як у клієнтів,

які не мають карток, так і у їх власників: “Багато з

них переконані, що при оплаті товару за допомогою

платіжної карти знімається додаткова комісія, що

не є правдою. Банки повинні продовжувати актив(

ну роз’яснювальну роботу зі своїми клієнтами і по(

яснювати, чому безготівковий розрахунок більш

зручний, ніж використання готівкових грошей”,—

вважає банкір.

Інтернет8банкінг

За результатами дослідження компанії GfK

Ukraine, українці також почали активніше застосо(

вувати канали дистанційного банкінгу. Так, якщо в

четвертому кварталі 2010 року мобільний банкінг

використовувало 5,4 % населення, то у 2011(му —

6,8 %. Рівень користування інтернет(банкінгом та(

кож дещо збільшився, хоча все ще залишається на

низькому рівні — в кінці 2011 року його використо(

вували 1,3 % українців, що на 0,3 % перевищує по(

казник попереднього року.

На думку Юлії Морозової, важливою перевагою

системи інтернет(банкінгу є скорочення витрат ча(

су та фінансів, причому як для клієнта, так і для са(

мого банку: “Це допомагає розвантажити відділен(

ня і сконцентрувати їх роботу на обслуговуванні

звернень за тими банківськими продуктами та по(

слугами, які потребують більш глибокої консульта(

ції з боку банківського персоналу, щоб почати спів(

працю з клієнтом. Перенаправивши частину звер(

нень у канали дистанційного обслуговування, бан(

ки підвищують ефективність роботи відділень і от(

римують змогу заощаджувати на адмініструванні

угод за стандартизованими продуктами, розрахова(

ними на масовий попит”.

Панайотіс Сарантопоулос, директор департамен(

ту депозитів Universal Bank, зазначає, що середній

вік клієнтів, які найбільш активно користуються

системою інтернет(банкінгу, варіюється в рамках

25(40 років. На активність використання даної сис(

теми впливає рівень як фінансової, так і інтернет

обізнаності. “Найвища активність спостерігається

серед людей, які перебувають у постійному русі, ці(

нують свій час, постійно користуються перевагами

сучасних сервісів. Тоді як люди похилого віку тра(

диційно звертаються у відділення, віддаючи перева(

гу особистому контакту з працівником банку”,—

додає Юлія Морозова.

“Все ще низьку популярність інтернет(банкінгу в

Україні можна пояснити тим, що зараз інтернетом

користується лише близько 40 % населення. Це є

найнижчим показником серед країн Центральної

та Східної Європи,— зазначає  керівник відділу фі(

нансових досліджень GfK Ukraine Дмитро Ябло(

новський.— Проте, дослідивши динаміку останніх

років, ми очікуємо, що відмітку у 50 % буде пройде(

но до кінця 2013 року”.

Прогноз на майбутнє

Експерти досить оптимістично оцінюють розви(

ток безготівкових розрахунків в Україні у майбут(

ньому. “Безготівкові операції будуть і надалі зроста(

ти. Українці все більше звикають до картки саме як

до платіжного інструменту і активніше використо(

вують її для повсякденних розрахунків. В країнах

Євросоюзу, наприклад, на безготівкові розрахунки

припадає більше половини операцій за платіжними

картками, тож Україна у цьому відношенні має ве(

ликий потенціал для росту”,— підсумовує Юлія Мо(

розова
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Як відзначив голова КМДА Олек�

сандр Попов, наразі підготовка до

святкування 1530�річчя Києва ви�

йшла на фінішну пряму. "У столиці

заплановано проведення 336 заходів

у всіх районах міста. Захід дуже ши�

рокомасштабний, тож провести йо�

го за 3—4 дні, як ми це робили рані�

ше, неможливо. Тому заплановану

програму будемо реалізовувати як

мінімум два тижні, до початку Єв�

ро�2012",— розповів Олександр По�

пов.

Серед заходів, які триватимуть в

усіх районах столиці, безліч мис�

тецьких, спортивних, соціокультур�

них та розважальних подій. Так, у

Печерському ландшафтному парку

з 22 по 27 травня можна буде поми�

луватися яскравими квітковими

композиціями учнів, які перемогли

за підсумками конкурсу на створен�

ня кращої клумби. 25 травня у

КМДА вручать мистецьку премію

"Київ", якою відзначать кращих

столичних митців у галузі літерату�

ри, кіномистецтва, театрального та

образотворчого, народного декора�

тивного мистецтва.

З цікавинок на киян та гостей

міста чекає відкриття екстрім�парку

та арт�галереї під відкритим небом.

Любителям спорту можна буде по�

змагатися або просто поспостеріга�

ти за відкритим кубком міста з по�

вітроплавного спорту та фестивалем

із пляжного футболу. В рамках соці�

альних програм на киян очікує Все�

український парад велосипедистів.

А у суботу 26 травня о 20.00 на Со�

фійській площі пройде грандіозний

концерт зірок світової класичної

музики, який завершиться мас�

штабним 3D�шоу "Нове обличчя

древньої столиці". А у неділю відбу�

деться Молодіжна концертна про�

грама та шоу феєрверків із лазерни�

ми спецефектами.

Заходи, присвячені 1530�річчю

Києва, триватимуть протягом

всього часу і у районах столиці. За�

галом у Києві заплановано прове�

дення 350 різноманітних заходів.

Окрім мистецьких акцій, подбають

і про зовнішній вигляд міста до

свята. Так, до ювілею висадять 6

млн квітів, відкриють нові фонта�

ни, парки та сквери, а також вве�

дуть у дію низку соціально важли�

вих об’єктів

Як працюватиме
громадський 
транспорт
У зв'язку з проведенням 
святкових заходів будуть внесені
зміни до роботи міських 
перевізників
Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
"Хрещатик"

Для забезпечення перевезення пасажирів та належної
під отов и до свят вання Дня столиці та Дня Києва за-
тверджено порядо ор анізації роботи місь о о паса-
жирсь о о транспорт за ально о орист вання 26—27
травня 2012 ро . Відповідне розпорядження підписав
олова КМДА Оле сандр Попов.

Зокрема 26 травня, в суботу, КП "Київпастранс" доручено організувати

рух автобусів маршруту № 24 до Європейської площі (з 9 до 23 години).

Під час проведення Всеукраїнського параду велосипедистів з 08.00 і до за�

кінчення заходів передбачено тимчасове призупинення руху усіх видів

транспорту за наступним маршрутом: Михайлівська площа — вул. Володи�

мирська — вул. Л. Толстого — вул. Червоноармійська — вул. Скоропадсько�

го — вул. Басейна — вул. Еспланадна — вул. Саксаганського — вул. Пань�

ківська — вул. Жилянська, 31 (фініш).

Під час Міжнародних змагань з велосипедного спорту на шосе з 12.00 і до за�

кінчення заходу (орієнтовно до 14.00 год.) за наступним маршрутом: вул. Чер�

воноармійська, 19 (старт/фініш) — вул. П. Скоропадського — вул. Басейна —

вул. Еспланадна — вул. Саксаганського — вул. Червоноармійська, 19 (18 кіл).

Також під час гала�концерту зірок класичної музики і проекційного 3D�

шоу "Нове обличчя древньої столиці" з 19.30 год. на Софійській площі.

Як повідомили "Хрещатику", 27 травня в неділю рух автобусів маршруту № 24

з 9 до 23 години буде організовано до Європейської площі. Під час проведення

20 Міжнародного благодійного легкоатлетичного пробігу "Під каштанами" бу�

де тимчасово призупинено рух усіх видів транспорту з 08.00 до 14.00 за маршру�

том: Михайлівська площа (старт/фініш) — вул. Володимирська — вул. Л. Тол�

стого — пл. Льва Толстого, розворот для руху у зворотному напрямку.

Планується тимчасове призупинення руху усіх видів транспорту під час

проведення Міжнародних змагань з велосипедного спорту на шосе з 10.00 і

до закінчення заходів за маршрутом: вул. Кіровоградська (старт/фініш) —

просп. Червонозоряний — вул. А. Головка — вул. Солом’янська — вул. Про�

тасів Яр — вул. М. Грінченка.

Також призупинення руху авто заплановане під час проведення чемпіона�

ту міста з роликового спорту з 09.00 і до закінчення заходу за маршрутом:

старт на просп. Героїв Сталінграду, 7 — просп. Героїв Сталінграду, 19 і у зво�

ротному напрямку. Під час проведення на Оболонській набережній молодіж�

ної концертної програми та шоу феєрверків із лазерними ефектами над

Дніпром з 19.00 до 23.00 у разі необхідності буде також тимчасово призупи�

нено рух усіх видів транспорту на вул. Прирічній та посилено контроль за до�

триманням водіями правил дорожнього руху в частині зупинки та стоянки на

цій вулиці. Комунальній службі перевезень на період проведення заходів на

вул. Хрещатик і вул. Прирічній доручено внести відповідні зміни в роботу ав�

тобусних маршрутів загального користування в режимі маршрутного таксі.

Також цими вихідними, 26 та 27 травня, КП "Київпастранс" та Комуналь�

на служба перевезень передбачать збільшення кількості рухомого складу

тролейбусів, автобусів, а КП "Київський метрополітен" — кількості пар по�

їздів відповідно до пасажиропотоку під час проведення заходів на Майдані

Незалежності, на Співочому полі Печерського ландшафтного парку, на Ми�

хайлівській площі, у Національному музеї народної архітектури та побуту

України (с. Пирогів), у парку Дружби народів та на вул. Хрещатик

На Троєщині 
увіковічили місце,
де була підписана
Троєщинська унія
Тут в урочистій обстановці було
встановлено пам'ятний знак

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
"Хрещатик"

На Троєщині встановили пам’ятний зна , щоб ві овічи-
ти місце, де б ла підписана Троєщинсь а нія. Це один
із ро ів б дівництві в Києві істори о-етно рафічно о
пар , в я ом б д ть ре онстр йовані б дівлі та відтво-
рена атмосфера ХІ століття. Про це с азав народний
деп тат У раїни, олова ради об’єднання ромадян "За
Троєщин !" Валерій Борисов, за ініціативи та особистої
підтрим и я о о реаліз ється цей прое т.

Зокрема Валерій Борисов зазначив, що на території парку планується від�

творити княже подвір’я, де будуть представлені реконструйовані за історич�

ними свідченнями споруди: гончарня, кузня, конюшня і кінне ристалище,

що в поєднанні з шоу�театром дозволить відтворити дух ХІ століття. Кожен

відвідувач етнопарку зможе взяти участь в екскурсії�виставі та зануритися в

тогочасну епоху.

Окрім того, Валерій Борисов наголосив, що цей майданчик має стати цен�

тром тяжіння для киян, адже тут планується проведення музичних фестивалів,

реконструкцій історичних подій, етнографічних і фольклорних свят тощо.

"Ми переконані, що етнопарк буде цікавим не лише для троєщинців і жи�

телів інших районів Києва, а й для гостей столиці. Це місце приваблювати�

ме туристів, тут проводитимуться змістовні екскурсії. Адже всім відомий той

факт, що саме завдяки підписанню Троєщинської унії між двома братами —

Ярославом Мудрим та Мстиславом Чернігівським — припинились міжусоб�

ні війни та розпочався період динамічного розвитку Київської Русі саме як

державного утворення", — сказав народний депутат України, голова ради

об’єднання громадян "За Троєщину!" Валерій Борисов

Довідкове бюро

Столиця святкує
Своє 1530�ліття Київ відзначатиме протягом двох тижнів

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

У Києві же почали відзначати 1530-літній день наро-
дження міста. Адже відсвят вати та значн дат за
3—4 дні, я це б ло раніше, неможливо через вели
іль ість запланованих заходів. Цьо орічне свят вання
розпочалося с бот , 19 травня, на Майдані Незалеж-
ності "О ошо " Р слани Лижич о, що пройшло в рам ах
Все раїнсь о о т р "Вболівай з най ращим!". "Хреща-
ти " презент є читачам детальн про рам відзначення
ювілею міста, я представили днями КМДА.
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Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 
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Про організацію літнього відпочинку 
та забезпечення безпеки населення 

на водних об’єктах міста Києва 
у 2012 році

Розпорядження № 743 від 8 травня 2012 року
Відповідно до підпунктів 7, 8 пункту “а” статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про

благоустрій населених пунктів”, Розпорядження Президента України від 14.07.2001 № 190/2001�рп “Про невідкладні заходи щодо
запобігання загибелі людей на водних об’єктах”, наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захис�
ту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 03.12.2001 № 272 “Про затвердження Правил охорони життя людей на
водних об’єктах України”, рішення Київської міської ради від 26.05.05 № 393/2968 “Про встановлення Правил користування вод�
ними об’єктами для плавання на маломірних (малих) суднах у м. Києві”, рішення Київської міської ради від 22.01.2009 № 38/1093
“Про використання земель водного фонду та прибережних захисних смуг у м. Києві” та з метою поліпшення організації літнього
відпочинку киян та гостей столиці на міських пляжах, зонах відпочинку біля води та водних об’єктах, в межах функцій органу міс�
цевого самоврядування:

1. Затвердити:
1.1. Перелік міських пляжів, на яких дозволено відпочинок з купан�

ням в літньому оздоровчому сезоні 2012 року, що додається.
1.2. Перелік зон відпочинку біля води, на яких за умов виконання

комплексу заходів із благоустрою та облаштування дозволено відпочи�
нок з купанням в літньому оздоровчому сезоні 2012 року, що додаєть�
ся.

1.3. Перелік водних об’єктів, які не рекомендовані для купання в
літньому оздоровчому сезоні 2012 року, що додається.

1.4. Перелік зон відповідальності та зон патрулювання рятувально�
водолазних станцій, рятувальних станцій та рятувальних постів кому�
нального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та екс�
плуатації земель водного фонду м. Києва “Плесо” в літньому оздоров�
чому сезоні 2012 року, що додається.

2. Районним в місті Києві державним адміністраціям спільно з кому�
нальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та
експлуатації земель водного фонду м. Києва “Плесо” (далі — КП “Пле�
со”):

2.1. Організувати роботу із своєчасної підготовки міських пляжів та
зон відпочинку біля води (далі — місця масового відпочинку населен�
ня біля води) до літнього оздоровчого сезону 2012 року.

2.2. Забезпечити інформування киян та гостей міста Києва про пра�
вила поведінки під час відпочинку на воді та правила надання першої
невідкладної медичної допомоги потерпілим на воді шляхом встанов�
лення інформаційних щитів та висвітлення інформації у засобах масо�
вої інформації.

2.3. Забезпечити встановлення попереджувальних знаків та щитів
біля водних об’єктів міста Києва, які не рекомендовані для купання на�
селення, згідно з переліком до цього розпорядження

2.4. Забезпечити обладнання спортивних, ігрових та дитячих май�
данчиків в місцях масового відпочинку населення біля води.

2.5. З Головним управлінням контролю за благоустроєм виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) та ПАТ “АК “Київводоканал” опрацювати питання забезпечення
місць масового відпочинку населення біля води централізованим во�
допостачанням та каналізацією.

2.6. У місцях масового відпочинку населення біля води забезпечити
наявність громадських вбиралень або встановлення необхідної кілько�
сті мобільних туалетних кабін та забезпечити своєчасне проведення в
них асенізаційних заходів.

2.7. Забезпечити виконання комплексу дератизаційних робіт, дезін�
фекційних та протилептоспірозних заходів в прибережних захисних
смугах водних об’єктів, в т. ч. в межах територій місць масового від�
починку населення біля води, на територіях рятувально�водолазних
станцій (далі — РВС), рятувальних станцій (далі — РС) та рятувальних
постів (далі — РП).

2.8. Забезпечити проведення протималярійних заходів на водоймах
міста Києва силами боніфікаторів згідно з планами�завданнями район�
них санітарно�епідемілогічних станцій упродовж літнього оздоровчого
сезону 2012 року.

2.9. Забезпечити проведення протикліщових заходів в місцях масо�
вого відпочинку населення біля води у весняно�осінній період 2012 ро�
ку (обкошування території, обрізка кущів, зняття самосійної порослі,
сухостійних дерев тощо).

Протикліщові заходи з використанням акарицидів у період активно�
сті кліщів (весна�осінь) проводити за епідпоказниками на вимогу орга�
нів Держсанепіднагляду міста Києва.

2.10. У місцях масового відпочинку населення біля води забезпечи�
ти організацію заходів з регулювання чисельності та поширення окре�
мих видів карантинних та адвентивних рослин, що викликають біоло�
гічне забруднення.

2.11. У разі видачі органами Держсанепіднагляду міста Києва при�
писів щодо невідповідності за епідемічними та хімічними показниками
результатів лабораторних досліджень води поверхневих водойм, ґрун�
ту та піску, з метою своєчасного інформування населення про епіде�
мічну небезпеку забезпечити оперативне встановлення попереджу�
вальних щитів про заборону купання та відпочинку в місцях масового
відпочинку населення біля води та на водних об’єктах.

2.12. З управлінням Державної автомобільної інспекції Головного
управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві вжити за�
ходів щодо недопущення несанкціонованого руху автотранспорту в ме�
жах прибережних захисних смуг.

2.13. З Головним управлінням з питань надзвичайних ситуацій ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Головним управлінням освіти і науки виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
постійно проводити інформаційно�роз’яснювальну та профілактичну
роботу серед населення, у т. ч. у дитячих та навчальних закладах, із
залученням засобів масової інформації, щодо попередження нещасних
випадків на воді.

3. КП “Плесо”:
3.1. Забезпечити своєчасне оформлення паспортів міських пляжів,

їх погодження та затвердження в органах Держсанепіднагляду міста
Києва в установленому порядку.

3.2. Забезпечити планове обстеження і очистку дна акваторії місь�
ких пляжів, на яких дозволено відпочинок з купанням в літньому оздо�
ровчому сезоні 2012 року та зон відпочинку біля води, на яких за умов
виконання комплексу заходів із благоустрою та облаштування дозво�
лено відпочинок з купанням в літньому оздоровчому сезоні 2012 року.

3.3. Забезпечити організацію та належне функціонування необхідної
кількості рятувальних постів та пунктів надання першої невідкладної
допомоги в місцях масового відпочинку населення біля води, згідно з
існуючими нормативами.

3.4. Виділити та облаштувати місця для купання дітей в місцях ма�
сового відпочинку населення біля води з дозволеним купанням.

3.5. У встановленому порядку залучати третіх осіб для здійснення
заходів із благоустрою та облаштування місць масового відпочинку на�
селення біля води.

3.6. Провести комплекс заходів по плануванню пляжної території в
пляжних зонах з метою їх інженерного захисту від впливу вітрової та
хвильової дії. З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій
забезпечити проведення власними силами або із залученням у встанов�
леному порядку підрядних організацій ремонту та обслуговування гідро�
технічних споруд, розташованих на підпорядкованих водних об’єктах.

3.7. На виконання рішення Київської міської ради від 22.01.2009
№ 38/1093 “Про використання земель водного фонду та прибережних
захисних смуг у м. Києві” в договорах про розміщення плавзасобів,

укладених між КП “Плесо” та абонентами, обов’язково передбачати
заходи щодо запобігання пошкодженню об’єктів благоустрою, укла�
дання угод на вивезення відходів, встановлення мобільних туалетних
кабін тощо.

3.8. Забезпечити постійну готовність РВС та РС до проведення ря�
тувальних та водолазних робіт на підпорядкованих водних об’єктах,
відповідно до затвердженого цим розпорядженням переліку зон відпо�
відальності та зон патрулювання.

3.9. Під час проведення культурно�масових та фізкультурно�оздо�
ровчих заходів в місцях масового відпочинку населення біля води та на
водних об’єктах міста Києва залучати рятувально�водолазну службу
підприємства до забезпечення безпеки на воді.

3.10. В період з 1 травня по 15 вересня 2012 року, включаючи ви�
хідні та святкові дні, забезпечити щоденну роботу медичної та ряту�
вально�водолазної служб підприємства.

3.11. Забезпечити проведення дезінфекційних заходів водопровід�
них мереж пляжних господарств та впродовж літнього оздоровчого се�
зону 2012 року при отримані приписів від органів Держсанепіднагляду
міста Києва проводити повторні дезінфекційні заходи цих водопровід�
них мереж.

4. Головному управлінню контролю за благоустроєм виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) спільно з Головним управлінням з питань надзвичайних ситуацій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та Київською міською санітарно�епідеміологічною стан�
цією організувати контроль за проведенням комплексу заходів з підго�
товки місць масового відпочинку населення біля води до літнього
оздоровчого сезону 2012 року.

5. Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) забезпечити постійну готовність комунальної аварійно�рятуваль�
ної служби “Київська служба порятунку” до оперативного надання до�
помоги населенню на водних об’єктах міста Києва та при необхідності
залучати її в установленому порядку до проведення аварійно�попере�
джувальних, аварійно�рятувальних та аварійно�відновлювальних робіт.

6. Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) силами
Станції швидкої медичної допомоги забезпечити надання медичної до�
помоги в місцях масового відпочинку населення біля води в екстре�
мальних ситуаціях відповідно до плану взаємодії КП “Плесо” та Стан�
ції швидкої медичної допомоги.

7. Звернутися з проханням до Державної інспекції України з безпе�
ки на морському та річковому транспорті (Укрморрічінспекції) щодо:

7.1. Посилення та забезпечення постійного контролю за дотриман�
ням юридичними та фізичними особами Правил користування водни�
ми об’єктами для плавання на маломірних (малих) суднах у м. Києві,
затверджених рішенням Київської міської ради від 26.05.2005
№ 393/2968, та Правил охорони життя людей на водних об’єктах Укра�
їни, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичай�
них ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобиль�
ської катастрофи від 03.12.2001 № 272, при користуванні самохідни�
ми, несамохідними плавзасобами, вітрильниками та недопущення їх
використання поза дозволеними для плавання зонами, особливу ува�
гу звернути на місця масового відпочинку населення біля води.

7.2. Вжиття дієвих заходів до водіїв плавзасобів, що порушують
Правила користування водними об’єктами для плавання на маломір�
них (малих) суднах у місті Києві та Правила охорони життя людей на
водних об’єктах України в межах своєї компетенції.

8. Звернутися з проханням до Головного управління Міністерства
внутрішніх справ України в м. Києві (далі — ГУ МВС України в місті Ки�
єві) щодо:

8.1. Посилення заходів по забезпеченню охорони громадського по�
рядку та підтриманню правопорядку у місцях масового відпочинку на�
селення біля води в період літнього оздоровчого сезону 2012 року та
забезпечити щоденне патрулювання нарядів міліції, в тому числі у ве�
чірній і нічний час.

8.2. Сприяння, в разі звернення до підрозділів ГУ МВС України в
місті Києві, співробітникам районних в місті Києві державних адмініс�
трацій, Головного управління контролю за благоустроєм, КП “Плесо”
та інших органів у проведенні обстежень місць масового відпочинку
населення біля води та прилеглих до них територій у період літнього
оздоровчого сезону 2012 року.

9. Звернутися з проханням до Київської міської санітарно�епідемі�
ологічної станції щодо:

9.1. Організації санітарно�епідеміологічного контролю за проведен�
ням комплексу заходів з підготовки місць масового відпочинку насе�
лення біля води до літнього оздоровчого сезону 2012 року.

9.2. Проведення комплексу заходів по визначенню відповідності
місць масового відпочинку населення біля води діючим санітарно�епі�
деміологічним нормам та до 01 травня 2012 року забезпечити прове�
дення на них планового лабораторного контролю води поверхневих
водойм, води питних фонтанчиків, ґрунту, піску на відповідність їх са�
нітарним показникам.

За результатами надати висновки про можливість відкриття та
функціонування міських пляжів у період літнього оздоровчого сезону
2012 року.

9.3. До початку літнього оздоровчого сезону 2012 року провести ви�
робничий інструктаж серед боніфікаторів, які в період літнього оздо�
ровчого сезону 2012 року залучатимуться для проведення протималя�
рійних, протикліщових, протилептоспірозних заходів на водоймах міс�
та Києва.

10. Головному управлінню внутрішньої торгівлі та побутового об�
слуговування населення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), КП “Плесо” організувати
належне сезонне торговельне обслуговування у місцях масового від�
починку населення біля води.

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

12. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за�
ступника голови Київської міської державної адміністрації згідно з роз�
поділом обов’язків.

Голова О. Попов

№ Район Водойма Причина

1 Голосіївський ставки Дідоровські Відкритий зливостік

2 ставки Голосіївські в парку ім.
Рильського

Відкритий зливостік

3 ставки Мишоловські Відкритий зливостік

4 ставки житлового масиву
Теремки�2

Відкритий зливостік

5 Дарницький озеро Нижній Тельбін Відкритий зливостік

6 озеро Вирлиця Не відповідає санітарним нормам

7 затока Комуніст Відкритий зливостік

8 затока Берковщина Не відповідає санітарним нормам, будівельний майданчик

9 озеро. Сонячне, вул.
Ревуцького

Не відповідає санітарним нормам, озеро кар'єрного типу

10 водойми на просп. Бажана (3
шт.)

Відкритий зливостік

11 озеро Пономарівське Не відповідає санітарним нормам

12 озеро Небріж Озеро кар'єрного типу, небезпечний рельєф дна

13 озеро Тягле Озеро кар'єрного типу, небезпечний рельєф дна

14 озеро Мартишев Озеро кар'єрного типу, небезпечний рельєф дна

15 озеро Підбірне Дренажна система

16 озеро Гарячка Золовідвал Дарницької ТЕЦ

17 озеро Заплавне Не відповідає санітарним нормам, озеро кар'єрного типу

18 озера у парку Партизанської
Слави

Не відповідають санітарним нормам

19 Деснянський озеро Алмазне Не відповідає санітарним нормам, озеро кар'єрного типу

20 відкритий канал�водовідвід
вздовж вул. Закревського 
(6 водойм)

Відкритий зливостік

№ п/п Район Назва місця відпочинку Розташування

1 Голосіївський Галерна затока Галерна, вул. Набережно�Корчуватська

2 Дніпровська рив'єра р. Дніпро, острів Жуків

3 Деснянський Троєщина затока р. Десенка, ур. Вербняки

4 Десенка затока р. Десенка, ур. Моложі

5 Дарницький Осокорки Осокорки, р. Дніпро біля Південного мосту

6 Оболонський Верхня затока Собаче гирло, вул. Прирічна

7 Редьчина озеро Редьчине, вул. Богатирська

8 Наталка затока Наталка, вул. Прирічна

9 Дніпровський Березняки р. Дніпро, вул. Дніпровська набережна

10 Довбичка р. Десенка, острів Труханів

11 Лісова озеро Лісове (ДВРЗ)

12 Русанівська коса Русанівська протока вул. Русанівська набережна

13 Горбачиха Русанівська протока, ур. Горбачиха

14 Святошинський Святошин ставок №14 на р. Нивка, вул. Верховинна

2 Оболонський Пуща�Водиця ставок на р. Горенка

3 Вербний озеро Вербне, вул. Приозерна

4 Дніпровський Молодіжний р. Дніпро, острів Долобецький

5 Дитячий р. Дніпро, острів Венеціанський

6 Золотий р. Дніпро, острів Венеціанський

7 Райдуга озеро Райдуга, вул. Райдужна

8 Тельбін озеро Тельбін, вул. Березняківська

9 Передмістна слобідка р. Дніпро, острів Венеціанський

10 Венеція р. Дніпро, острів Долобецький

11 Центральний р. Дніпро, острів Труханів

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 08.05.2012  № 743  

ПЕРЕЛІК 
міських пляжів, на яких дозволено відпочинок з купанням 

в літньому оздоровчому сезоні 2012 року 

№ п/п Район Назва пляжу Розташування

1 Деснянський Чорторий р. Дніпро, ПКіВ Дружби народів

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 08.05.2012 № 743

ПЕРЕЛІК 
зон відпочинку біля води, на яких за умов виконання комплексу заходів 

із благоустрою та облаштування дозволено відпочинок з купанням 
в літньому оздоровчому сезоні 2012 року 

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 08.05,2012 № 743 

ПЕРЕЛІК 
водних об'єктів, які не рекомендовані для купання 

в літньому оздоровчому сезоні 2012 року 



6

ДОКУМЕНТ
Хрещатик 22 травня 2012 року

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 05.12.2011 № 2264

Розпорядження № 298 від 23 лютого 2012 року
Відповідно до Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації” та постанови Кабінету Міністрів Укра�

їни від 17.08.2011 № 974 "Про утворення територіальних органів Державного агентства земельних ресурсів”:

1. Внести до примітки до складу комісії з розгляду питань, пов’язаних
з погодженням документації із землеустрою, затвердженого розпоря�
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 05.12.2011 № 2264, зміни, що додаються.

2. Внести до Положення про комісію з розгляду питань, пов’язаних з
погодженням документації із землеустрою, затвердженого розпоряджен�

ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 05.12.2011 № 2264, зміни, що додаються.

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

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2008 № 394
Розпорядження № 520 від 2 квітня 2012 року

Відповідно до ст. 6, 22, 23 Закону України “Про дорожній рух”, ст. 19 Закону України “Про автомобільні дороги”, у зв’язку з не�
обхідністю продовження строків виконання робіт з проектування та продовження вул. Суздальської до Повітрофлотського прос�
пекту з будівництвом шляхопроводу через залізничні колії, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

21 Дніпровський озеро Бобровня Не відповідає санітарним нормам

22 озеро Гнилуша Не відповідає санітарним нормам, місце випасу худоби

23 озеро Кругле Не відповідає санітарним нормам, зона промислового
підприємства

24 озеро Берізка (Гідропарк) Не відповідає санітарним нормам

25 Русанівський канал Відкритий зливостік

26 Північно�Дарницький
меліоративний канал (парк
"Перемога")

Відкритий зливостік

27 Русанівська протока на вул.
Микільсько�Слобідській

Відкритий зливостік

28 Оболонський система штучних озер Опечень
(6 озер)

Відкритий зливостік

29 затока Верблюд Не відповідає санітарним нормам

ЗО озеро Центральне Не відповідає санітарним нормам, недостатній водообмін

31 Святошинський озеро Віра на вул. Зодчих Відкритий зливостік

32 ставок № 15 на р. Нивка на вул.
М. Ушакова

Відкритий зливостік

33 водойма на вул. Булгакова Відкритий зливостік

34 Солом'янський ставок у смт. Коцюбинське Не відповідає санітарним нормам

35 ставок на вул. Прилужній Не відповідає санітарним нормам, недостатній водообмін

36 ставок на річці Нивка на вул.
Трублаїні

Відкритий зливостік

37 ставки на р. Нивка селища
Жуляни (3 шт.)

Відкритий зливостік

38 ставки Совські (3 шт.) Відкритий зливостік

39 ставки в балці Проня (3 шт.) Відкритий зливостік

40 ставок у парку Відрадний Не відповідає санітарним вимогам, небезпечний рельєф дна

41 Печерський озеро Видубицьке Не відповідає санітарним нормам

42 озеро Либідське Не відповідає санітарним нормам, можливі зсуви на схилах
берегів

43 Подільський озеро Куренівське Не відповідає санітарним нормам, можливі зсуви на схилах
берегів

44 озеро Сирецьке Відкритий зливостік

45 озеро Дубки Не відповідає санітарним нормам, зона автомагістралі

46 озеро Синє На відповідає санітарним нормам, недостатній водообмін

47 озеро Голубе Не відповідає санітарним нормам

48 озеро Петровське Не відповідає санітарним нормам, зона промислового
підприємства

49 ставки на Хуторі Шевченка Відкритий зливостік

50 Шевченківський ставки в парку Нивки (6 шт.) Відкритий зливостік

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 08.05.2012 № 743 

ПЕРЕЛІК 
зон відповідальності та зон патрулювання рятувально�водолазних станцій, 

рятувальних станцій та рятувальних постів комунального підприємства виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, 

утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" 
в літньому оздоровчому сезоні 2012 року 

№ з/п Назва підрозділу Зона відповідальності Зона патрулювання

1 Рятувально�водолазна станція №1 Пляж "Центральний" русло р. Дніпро від Московського
мосту до мосту Метро

2 Рятувально�водолазна станція №2 зона відпочинку "Веселка" Затока Русанівська, протока
Русанівська до Південного мосту, ліве
русло р. Дніпро

3 Рятувально�водолазна станція №3 Пляж "Молодіжний", пляж "Дитячий",
пляж "Венеція", зона відпочинку
"Довбичка"

протока Долобецька в зоні пляжів,
протока Венеціанська, русло р.
Дніпро від мосту Метро до
Південного мосту

4 Рятувальна станція №4 Зона відпочинку "Верхня" затока Собаче гирло

5 Рятувальна станція №6 Пляж "Передмістна слобідка", пляж
"Золотий"

навколо острова Предмістна слобідка

6 Рятувальна станція №8 Пляж "Чорторий" русло р. Дніпро від Моковського
мосту до гирла р. Десенка, затока
Верблюд

7 Рятувальна станція №12 зона відпочинку "Троєщина" р. Десенка, затоки Троєщина, Доманя

8 Рятувальна станція №14 Зона відпочинку "Галерна", зона
відпочинку "Десенка"

русло р. Дніпро від Південного мосту
до верхнього входу в затоку Наталка

9 Рятувальна станція №15 Зона відпочинку "Дніпровська
рив'єра"

затока о. Водників

10 Сезонний рятувальний пост
"Березняки"

зона відпочинку "Березняки" в зоні відповідальності

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) від 23.02.2012 № 298

Зміни до примітки до складу комісії з розгляду питань, 
пов’язаних з погодженням документації із землеустрою

Примітку до складу комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою, доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі, якщо проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає обов’язковій державній експертизі землевпорядної документації, до

роботи у складі комісії вважається включеним уповноважений представник Головного управління Держземагентства у м. Києві”.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) від 23.02.2012 № 298

Зміни до Положення про комісію з розгляду питань, пов’язаних з погодженням
документації із землеустрою

1. Пункт 4 Положення доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі, якщо проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає обов’язковій державній експертизі землевпорядної документації, до

складу комісії включається уповноважений представник Головного управління Держземагентства у м. Києві”.
2. Пункт 12 Положення доповнити новим абзацом такого змісту:
"Член комісії — представник Головного управління Держземагентства у м. Києві підписує висновок комісії у випадку включення його до складу комі�

сії;, у разі погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що відповідно до закону підлягають обов’язковій державній експер�
тизі землевпорядної документації”.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов 

Про проведення інвестиційного конкурсу 
із залучення інвестора до будівництва медичного центру 

з вбудованою амбулаторією сімейної медицини 
на Харківському шосе, 121

Розпорядження № 300 від 23 лютого 2012 року
Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо

об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Ки�
єва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по
залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призна�
чення, незавершеного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.10.2007 № 1403 (протокол від 18.11.2011
№ 9/2011), з метою підвищення ефективності залучення інвесторів до розвитку економіки міста Києва, в межах функцій органу міс�
цевого самоврядування:

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

2. Визначити комунальне підприємство виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Київське інвести�
ційне агентство” замовником підготовчих робіт по інвестиційному об’єк�
ту, зазначеному у пункті 1 цього розпорядження.

3. Комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) “Київське інвестиційне
агентство”:

3.1. Забезпечити розробку містобудівного розрахунку з техніко�еконо�
мічними показниками запланованого об’єкта будівництва або передпро�
ектних пропозицій, отримати містобудівні умови та обмеження забудови
земельної ділянки по об’єкту інвестування, погодити їх з Головним управ�
лінням охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) та надати матеріали Головному
управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку
для підготовки умов конкурсу.

3,2. Вирішити в установленому порядку майново�правові питання та
питання, пов’язані з користуванням земельною ділянкою, необхідною для
реалізації інвестиційного проекту по об’єкту, зазначеному у пункті 1 цьо�
го розпорядження.

4. Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному
управлінню містобудування та архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному
управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації), Головному управлінню ко�

мунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), Головному управлінню з пи�
тань надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), Дарницькій районній в місті
Києві державній адміністрації за запитами комунального підприємства
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) “Київське інвестиційне агентство” надавати висновки та ін�
ші необхідні матеріали для реалізації інвестиційного проекту, зазначено�
го у пункті 1 цього розпорядження.

5. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) на замовлення комунального підприємства виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Київ�
ське інвестиційне агентство” надати містобудівні умови та обмеження
забудови земельної ділянки по об’єкту, зазначеному у пункті 1 цього
розпорядження.

6. Постійно діючій конкурсній комісії по залученню інвесторів до фінан�
сування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно�
транспортної інфраструктури міста Києва у встановленому порядку про�
вести відповідний інвестиційний конкурс із залучення інвестора.

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

8. 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 23.02.2012 № 300

ПЕРЕЛІК 
об’єктів, які потребують залучення інвестицій

Будівництво медичного центру з вбудованою амбулаторією сімейної медицини на Харківському шосе, 121

Заступник голови — керівник апарату 0. Пузанов

Про реконструкцію парку та реставраційно�ремонтні роботи 
Київського меморіального будинку�музею Марії Заньковецької

Розпорядження № 513 від 30 березня 2012 року
Відповідно до ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання постанови Кабінету Міністрів Укра�

їни від 18.01.2012 № 40 “Про затвердження Порядку використання у 2012 році коштів для здійснення м. Києвом функцій столиці, у
тому числі будівництва метрополітену до житлового масиву Троєщина”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити проектування, реконструкцію парку та реставраційно�ре�
монтні роботи Київського меморіального будинку�музею Марії Занько�
вецької.

2. Замовником виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоря�
дження, визначити комунальне підприємство “Дирекція реставраційно�
відновлювальних робіт” виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації).

3. Комунальному підприємству “Дирекція реставраційно�відновлю�
вальних робіт” виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації):

3.1. Отримати вихідні дані на проектування об’єкта.
3.2. Відповідно до законодавства України в сфері державних закупі�

вель визначити генеральну проектну та генеральну підрядну організації
для виконання робіт, зазначених в п. 1 цього розпорядження.

3.3. Забезпечити розробку та затвердження проектно�кошторисної до�
кументації на виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3.4. Забезпечити дотримання вимог Правил благоустрою міста Києва,
затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (зі змінами та доповненнями).

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

3.6. Одержати дозволи центрального органу виконавчої влади у
сфері охорони культурної спадщини — Міністерства культури України,
місцевого органу у сфері охорони культурної спадщини — Головного
управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) на проведення
робіт.

3.7. При укладенні замовником договору підряду на здійснення робіт з
реконструкції парку та виконання реставраційно�ремонтних робіт Київ�
ського меморіального будинку�музею Марії Заньковецької передбачити
умови щодо надання підрядником гарантії якості виконаних робіт та вста�
новити гарантійні строки експлуатації.

4. Головному управлінню капітального будівництва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в уста�
новленому порядку подати до Головного управління економіки та інвести�
цій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо внесення змін до Програ�
ми соціально�економічного розвитку м. Києва на 2012 рік.

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

Голова О. Попов

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2008 № 394
“Про виконання робіт з продовження вул. Суздальської до Повітрофлот�
ського проспекту з будівництвом шляхопроводу через залізничні колії”:

1. В пункті 1 слова та цифри “у 2008 році” та “а в 2009 році” виключи�
ти.

2. Підпункт 3.5 пункту 3 викласти в новій редакції:
“3.5. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�

конання будівельних робіт.”.
3. В підпункті 3.7 пункту 3 слова “архітектурно�планувальне завдання”

замінити словами “містобудівні умови та обмеження забудови земельної
ділянки”.

4. Підпункт 3.9 пункту 3 викласти в новій редакції:
“3.9. Роботи виконувати відповідно до Правил благоустрою міста Ки�

єва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051.”.

5. Підпункт 3.10 пункту 3 виключити.
6. Пункт 5 викласти в новій редакції:
“5. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у вста�
новленому порядку подати до Головного управління економіки та інвести�
цій виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної
адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з розробки
проектно�кошторисної документації та продовження вул. Суздальської до
Повітрофлотського проспекту з будівництвом шляхопроводу через заліз�
ничні колії до програм соціально�економічного розвитку м. Києва на 2012
та наступні роки.”.

Голова О. Попов

Про виконання робіт з прокладання КЛ�10 кВ ТП 129(Іс.)�ТП 6430 (І с.) 
у Шевченківському районі

Розпорядження № 519 від 2 квітня 2012 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудування”, “Про регулювання місто�

будівної діяльності”, “Про благоустрій населених пунктів” з метою підвищення надійності системи електропостачання в місті Києві
та враховуючи звернення ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” від 16.01.2012 N Д 08/249, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО” (далі — ПАТ
“КИЇВЕНЕРГО”) здійснити за власні кошти, відповідно до розробленої
та затвердженої в установленому порядку проектно�кошторисної доку�
ментації з 09.04.2012 по 30.12.2012 виконання робіт з прокладання КЛ
10 кВ з розриттям тротуарів по бульв. Тараса Шевченка у Шевченків�
ському районі. 

Цей проект не передбачає повного або часткового перекриття руху
на проїзних частинах вказаних вулиць.

2. ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”:
2.1. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо

порядку виконання будівельних робіт;
2.2. Погодити в управлінні ДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему тим�

часової організації дорожнього руху;
2.3. Під час виконання будівельних робіт на тротуарах вулиць забез�

печити вільний і безпечний прохід пішоходів та проїзд автотранспорту
до прилеглих будинків і установ, встановивши відповідну огорожу, а та�
кож у разі необхідності – пішохідні містки шириною не менше 1,5 м.;

2.4. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою м. Києва,
затвердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (із змінами та доповненнями), при необхідності забез�
печити виконання робіт в тризмінному режимі;

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзних частин
(заїзди в двори) за типом існуючого, а тротуарів — на всю ширину та
довжину в межах розриття фігурними елементами мощення та переда�
ти їх за актом комунальному підприємству “Шляхово�експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд
на них Шевченківського району м. Києва”

3. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт
покласти на заступника керівника департаменту капітального будів�
ництва ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” Тисячника М. В.

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

Голова 0. Попов
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 22 травня 2012 року

Парад танцю 
"Квадриль"
для Книги 
рекордів 
Гіннеса
У Донецьку відбувся масовий
танцювальний захід

У п’ятницю, 18	го травня о 12.45

відбувся великий загальний танець

молоді, що виконували “квадриль”

під музику з оперети Штрауса “Ле	

тюча миша”. Торік Україна вперше

отримала запрошення від організа	

торів стати учасницею виконання

танцю “квадриль”. Танцюристи ра	

зом з педагогами протягом трьох

місяців готувалися до цієї прекрас	

ної події. І свій перший спільний

танцювальний виступ вони вирі	

шили присвятити 80	річчю До	

нецької області. Учасників до захо	

ду готував хореограф	постановник

Сергій Дороговцев, директор До	

нецького обласного Палацу дитя	

чої та юнацької творчості, керівник

Донецького обласного відділення

ВГО “ВФТС”. 18 травня на площі

виконували танець “квадриль”

1292 танцюристи — це учні та ви	

пускники шкіл з міст Макіївка,

Дружківка, Краматорськ, Торез,

Слов’янськ, Сніжне, Горлівка, Гір	

ник, Ясинувата, Артемівського та

Слов’янського районів, колективи

Донецького обласного ПДЮТ.

Свято танцю мали можливість по	

дивитися тисячі глядачів у всьому

світі завдяки он	лайн трансляції.

Всього ж за історію проведення па	

раду в ньому взяло участь 207 792

учасники більш ніж у 100 містах в

Словенії, Італії, Хорватії, Сербії,

Македонії, Боснії, Чорногорії,

Болгарії, Албанії та Румунії. Його

танцювали рівно опівдні кожну

третю п’ятницю травня на Параді

танцю “Квадриль” протягом оди	

надцяти років від дня першого

масового виступу.

Президент ВГО “ВФТС” Борис

Дейч прокоментував “Хрещатику”

важливість цього заходу: “Парад

танцю “Квадриль” вже давно став

традиційним для провідних країн

Європи. І сьогодні українці здобули

чудову нагоду долучитися до вели	

чезної європейської танцювальної

спільноти. Мені приємно, що на на	

шу ініціативу відгукнулось так бага	

то людей. За кількістю учасників ми

разом з представниками інших кра	

їн встановили новий світовий ре	

корд, наразі чекаємо офіційного

підтвердження від Книги рекордів

Гіннеса. А ще приємніше, що пере	

важаюча кількість танцюристів — це

молодь. Це вкотре доводить, що на	

ше молоде покоління цікавиться

танцем, цікавиться спортом та здо	

ровим способом життя, і, врешті	

решт, красою. Це означає, що ми на

правильному шляху у вихованні

здорової нації”

Х Л А М И Д А Б Р А М С

Р А К О Р А

Е Н Ц И К Л О П Е Д І Я

Щ Е А О Л Е Н К А

А Н Е К Р О П О Л Ь Ф

Т У Т С І Б У К И С І

И Е К Л Е Р Н Е О Н

К Е Б С Р І П А М А

Відповіді на сканворд 

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

З ініціативи президента ВГО “Все раїнсь а федерація
танцювально о спорт ” (ВГО “ВФТС”), народно о деп -
тата У раїни Бориса Дейча, Донець о о обласно о осе-
ред ВГО “ВФТС” ( ерівни Сер ій Доро овцев) та під
патронатом олови Донець ої обласної держадміністра-
ції Андрія Шишаць о о б в підтриманий міжнародний
прое т Парад танцю “Квадриль” для Кни и ре ордів
Гіннеса. Одночасно танець ви он вали понад 35 000
танцівниць і танцюристів в 50 містах на площах і в ли-
цях в 6 державах. Даний захід став спішною спробою
побити світовий ре орд Кни и ре ордів Гіннеса в ате-
орії “Найбільший одночасний танець” (Largest simulta-
neousdance).

Головне правління ом нальної власності
м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої

місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації)

повідомляє про продаж об'є тів
права ом нальної власності

територіальної ромади м. Києва:

шляхом ви п :

- Машиномісце №39 площею 16,60 в.м по в л. Мос овсь ій, 46/2, літ.
"А", приватизовано фізичною особою за 258 000 (двісті п'ятдесят вісім
тисяч) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 43 000 (соро три
тисячі) ривень 00 опійо ;

- Нежилі приміщення площею 120,90 в.м по пр-т Возз'єднання, 26/2,
літ. "А" приватизовано юридичною особою за 828 074 (вісімсот
двадцять вісім тисяч сімдесят чотири) ривні 40 опійо , в том числі,
ПДВ — 138 012 (сто тридцять вісім тисяч дванадцять) ривень
40 опійо ;

- Нежилі приміщення (підвал) площею 67,50 в.м по в л. Я бовсь о о,
2, літ. "А" приватизовано юридичною особою за 198 649 (сто
дев'яносто вісім тисяч шістсот соро дев'ять) ривень 00 опійо , в том
числі, ПДВ — 33 108 (тридцять три тисячі сто вісім) ривень 17 опійо ;

- Нежилі приміщення площею 237,70 в.м по в л. Виш ородсь ій, 16, літ.
"А" приватизовано юридичною особою за 1 412 997 (один мільйон
чотириста дванадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто сім) ривень 60
опійо , в том числі, ПДВ — 235 499 (двісті тридцять п'ять тисяч
чотириста дев'яносто дев'ять) ривень 60 опійо ;

- Нежилі приміщення площею 90,90 в.м по в л. Володимирсь ій, 57,
літ. "Б" приватизовано юридичною особою за 1 639 200 (один мільйон
шістсот тридцять девять тисяч двісті) ривень 00 опійо , в том числі,
ПДВ — 273 200 (двісті сімдесят три тисячі двісті) ривень 00 опійо ;

- Нежилі приміщення площею 108,90 в.м по пл. Л. Толсто о, павільйон
№3, літ. "Б" приватизовано фізичною особою за 1 949 334 (один
мільйон дев'ятсот соро дев'ять тисяч триста тридцять чотири) ривні
00 опійо , в том числі, ПДВ — 324 889 (триста двадцять чотири тисячі
вісімсот вісімдесят дев'ять) ривень 00 опійо ;

- Нежилі приміщення (підвал) площею 87,90 в.м по в л. Хрещати , 13, літ.
"А" приватизовано юридичною особою за 909 780 (дев'ятсот девять
тисяч сімсот вісімдесят) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 151 630
(сто п'ятдесят одна тисяча шістсот тридцять) ривень 00 опійо ;

- Нежилі приміщення (в том числі цо оль) площею 509,90 в.м по
в л. Щорса, 15, орп, 3, літ. "А" приватизовано юридичною особою за
4 310 400 (чотири мільйони триста десять тисяч чотириста) ривень
00 опійо , в том числі, ПДВ — 718 400 (сімсот вісімнадцять тисяч
чотириста) ривень 00 опійо .

шляхом продаж на а ціоні:

- Нежилі приміщення (підвал) площею 107,60 в.м по в л. Шов овичій, 3,
літ. "А" приватизовано фізичною особою за 888 000 (вісімсот вісімдесят
вісім тисяч) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 148 000 (сто соро
вісім тисяч) ривень 00 опійо ;

- Нежилі приміщення (цо оль) площею 141,10 в.м по в л. П ш інсь ій,
20, літ. "А" приватизовано юридичною особою за 1 804 440 (один
мільйон вісімсот чотири тисячі чотириста соро ) ривень 00 опійо , в
том числі, ПДВ — 300 740 (триста тисяч сімсот соро ) ривень 00
опійо ;

- Нежилі приміщення (в том числі підвал) площею 134,70 в.м по в л.
Тимошен а Маршала, 9, літ. "А" приватизовано юридичною особою за
818 748 (вісімсот вісімнадцять тисяч сімсот соро вісім) ривень 00
опійо , в том числі, ПДВ — 136 485 (сто тридцять шість тисяч
чотириста вісімдесят п'ять) ривень 00 опійо ;

- Нежилий б дино площею 1471,90 в.м по в л. Червонофлотсь ій, 24,
літ. "А" приватизовано юридичною особою за 1 053 511 (один мільйон
п'ятдесят три тисячі п'ятсот одинадцять) ривень 20 опійо , в том
числі, ПДВ — 175 585 (сто сімдесят п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят п'ять)
ривень 20 опійо ;

- Нежилі приміщення площею 663,60 в.м по в л. Щерба ова, 61, літ. "А"
приватизовано юридичною особою за 4 400 000 (чотири мільйони
чотириста тисяч) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 733 333
(сімсот тридцять три тисячі триста тридцять три) ривні 33 опій и;

- Нежилі приміщення площею 276,50 в.м по б-р Р санівсь ом , 4, літ.
"А", приватизовано юридичною особою за 2 300 000 (два мільйони
триста тисяч) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 383 333 (триста
вісімдесят три тисячі триста тридцять три) ривні 33 опій и.

Головне правління ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) повідомляє про
повторний продаж на а ціоні зі зниж ою 10 %
об'є та приватизації — нежилих приміщень

за альною площею 172,30 в.м
на в л. Ярославів Вал, 28/31, літ. "А"

Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 172,30 в.м
Адреса: 01034, м. Київ, в л. Ярославів Вал, 28/31, літ. "А"
Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Кер юча дире ція" Шевчен івсь ої

районної місті Києві ради.
Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення за альною площею 172,30 в.м, том числі:

- нежилі приміщення з № 1 по № 7 ( р пи приміщень № 45а), з № 1 по № 14 ( р пи
приміщень № 46).
Ціна об'є та без ПДВ— 1 294 200 (один мільйон двісті дев'яносто чотири тисячі двісті)

ривень.
ПДВ — 258 840 (двісті п'ятдесят вісім тисяч вісімсот соро ) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ—1 553 040 (один мільйон п'ятсот п'ятдесят

три тисячі соро ) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10 % від почат ової ціни з рах ванням ПДВ —

155 304 (сто п'ятдесят п'ять тисяч триста чотири) ривні.
За інформацією Головно о правління охорони льт рної спадщини б дино , в я ом

розташований об'є т приватизації, занесений до перелі щойно виявлених об'є тів
льт рної спадщини (за видом — архіте т ри та містоб д вання).

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном стані.
2. Всі витрати пов'язані з ладанням до овор півлі-продаж об'є та приватизації,

йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на об'є т, бере на себе
по пець.
3. Переможцю а ціон :
3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь

Товарної біржі "У рспецрес рс" біржовий збір розмірі, що не перевищ є 5 % від ціни
продаж об'є та, я ий встановлюється біржею;

3.2. забезпечити збереження щойно виявлено о об'є та льт рної спадщини
відповідно до вимо За он У раїни "Про охорон льт рної спадщини" та ласти
охоронний до овір з Головним правлінням охорони льт рної спадщини відповідно до
вимо цьо о За он .
4. А ціон б де проведено 12 червня 2012 ро .
Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Горь о о, 172, поверх 15, зал № 4,

товарна біржа "У рспецрес рс". Почато о 10.00.
5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ, в л. Горь о о,

172, поверх 15, зал № 4, товарна біржа "У рспецрес рс", в понеділо — четвер з 9.00 до
18.00, в п'ятницю та передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00.
Кінцевий термін прийняття заяв — три дні до дати проведення а ціон ,
6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на

рах но № 26001301729701 в АБ "Південний", од бан 320917, од 37200607,
отрим вач: товарна біржа "У рспецрес рс".
7. Грошові ошти в розмірі — 155 304 ривень, що становить 10 відсот ів від

почат ової ціни об'є та, вносяться на рах но № 26001301729701 в АБ "Південний", од
бан 320917, од 37200607, отрим вач: товарна біржа "У рспецрес рс".
8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01034, м. Київ, в л.

Ярославів Вал, 28/31, літ. "А".
10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ, в л. Горь о о,

172, поверх 15, зал № 4, товарна біржа "У рспецрес рс", тел. 362-90-13, 067-868-96-20.

Втрачені паспорт серія АВ 435186 від 22 липня 2002 ро виданий
Ленінсь им РВ УМВС У раїни Вінниць ій області, ідентифі аційний од,
тимчасове посвідчення (замість війсь ово о вит а) № 799976, водійсь е
посвідчення та сл жбове посвідчення оловно о державно о інспе тора
Інспе ції державно о архіте т рно-б дівельно о онтролю місті Києві №19
від 09.08.2011 р. на ім'я К ляса Романа Анатолійовича вважати недійсними.
Втрачений технічний паспорт на авто ВАЗ 21063 державний номер

Л 5088 ВИ на ім'я Мельни а Івана Стефановича вважати недійсним.

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Смирнова-
Ласточ іна, 10-Б, ( аб. № 49), ви ли ає на 18.06.2012 ро на 9.30 відповідача по справі
№ 2/2610/2213/2012 за позовомМаль ової Людмили Михайлівни до Осадчен о Оле сія
Сер ійовича про визнання правочин недійсним. Відповідач ви ли ається с дове
засідання, разі неяв и відповідача справа роз лядатиметься за йо о відс тності.

С ддя В.О. Волошин

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

У Києві відкрито площу 
Мистецтв
Нова окраса міста з’явилася у мікрорайоні Воздвиженка
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Днями старовинний та ба-
атий льт рними пам’ят-
ами Поділ поповнився ще
одним надбанням — пло-
щею Мистецтв, я а роз-
містилася на перетині
трьох в лиць: Воздвижен-
сь ої, Кож м’яць ої та
Де тярної. Обла ороджена
ділян а стала подар н ом
иянам до Дня Європи.
Від ривали площ олова
КМДА Оле сандр Попов та
народний деп тат У раїни
Василь Горбаль.

Назва площі стала своєрідною да	

ниною минулому мистецької части	

ни столиці. Справа в тому, що на те	

риторії сучасного мікрорайону Воз	

движенка, а точніше в урочищі Ко	

жем’яки, свого часу жили та працю	

вали найкращі ремісники міста —

гончарі, кожевники, ковалі, ювеліри.

Сьогодні Воздвиженка — діловий

район Києва, переповнений офісами

та готелями.

Щоб увіковічити

пам’ять про ки	

ївських майс	

трів, столична

держадміністра	

ція, компанія	

з а б у д о в н и к

КМБ	1 ім. М.

Загороднього та

компанія	інвес	

тор DCH IM від	

крили в урочищі Кожем’яки площу

Мистецтв.

Вона гармонійно вписується у

місцевий західноєвропейський

стиль, в якому збудована Воздви	

женка. Мистецька ділянка нагадує

сонце — доріжки, ніби промені, від	

ходять від її центральної частини, де

розмістився круглий квітник.

Вздовж доріжок — витончені лавки,

ліхтарі та ковані металеві урни. Краї

площі огортають низькі, охайно

с т р и ж е н і

кущі. Усі

газони за	

стелені ру	

л о н н о ю

травою.

“Подаль	

ший розви	

ток нашого

міста — це,

перш за

все, збере	

ження історичних, культурних та ар	

хітектурних традицій та спадщини. І

щоб надалі наше місто лишалося

привабливим, повинна бути успіш	

на співпраця між бізнесом і владою.

Сьогодні така співпраця є. Саме за	

вдяки порозумінню влади з бізнесом

ми відкриваємо у місті нову площу

Мистецтв”,— зазначив голова

КМДА Олександр Попов.

На урочистостях з нагоди відкриття

площі був присутній і голова правлін	

ня компанії	забудовника “Київміськ	

буд	1 ім. М. Загороднього” Олексій

Політуха. Він розповів про плани що	

до подальшої забудови Воздвиженки.

“Після закінчення першої черги бу	

дівництва мікрорайону поруч із пло	

щею плануємо збудувати готель еко	

ном	класу на 240 номерів. Він буде не

вище шести поверхів, тому гармоній	

но вписуватиметься в архітектуру мік	

рорайону “Воздвиженка”,— розповів

“Хрещатику” пан Політуха.

Голова КМДА Олександр Попов

заявив, що у планах столичної влади

до дня Києва відкрити оновлений

Андріївський узвіз. Всі будівельні

роботи на ньому тривають за графі	

ком і будуть вчасно завершені

На території сучасного
мікрорайону Воздвиженка, 

а точніше в урочищі
Кожем’яки, свого часу жили 

та працювали найкращі
ремісники міста – гончарі,

кожевники, ковалі, ювеліри

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць................................6 рн. 50 оп.

на 3 місяці ..........................19 рн. 50 оп.

на 6 місяців ........................39 рн. 00 оп.

на 12 місяців ......................78 рн. 00 оп.

на місяць..............................21 рн. 50 оп.

на 3 місяці ..........................64 рн. 50 оп.

на 6 місяців ......................129 рн. 00 оп.

на 12 місяців ....................258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

Передплатні ціни
на місяць..............................10 рн. 90 оп.

на 3 місяці ..........................32 рн. 70 оп.

на 6 місяців ........................65 рн. 40 оп.

на 12 місяців ....................130 рн. 80 оп.

на місяць..............................40 рн. 90 оп.

на 3 місяці ........................122 рн. 70 оп.

на 6 місяців ......................245 рн. 40 оп.

на 12 місяців ....................490 рн. 80 оп.

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

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

ПЕРЕДПЛАТА НА 2012 РІК

На рівні зі старшими часни ами парад своє вміння демонстр вали і зовсім юні
танцюристи

Ф
от

о 
 f

ot
of

ac
t.

ua

У Параді танцю "Квадриль" взяли часть 1292 вітчизняні танцюристи
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ДОЗВІЛЛЯ
Хрещатик 22 травня 2012 року

Спортивні новини

Футбол. “Челсі” виграв кубок Ліги чемпіонів
У с бот вся ф тбольна Європа нарешті дізналася ім’я най ращої
оманди сезон 2011-2012 рр. Переможцем став лондонсь ий “Чел-
сі”, я ий подолав мюнхенсь “Баварію” на її ж полі. Важливість цьо о
матч для обох оманд важ о переоцінити. “Баварія” здійснила свою
мрію — вийшла “домашній” фінал (матч проводився на стадіоні мюн-
хенців), але довелося пожертв вати чемпіонством та б ом Німеччи-
ни. “Челсі” ж проводив не найліпший сезон, а шлях до вирішально о
матч ро важ о назвати ле им, том ціл ом про нозовано, що са-
ме лондонці виходили на поле “Альянц-Арени” ролі а тсайдера. В ці-
лом з стріч проходила за звичним для обох оманд сценарієм. Ні-
мець ий л б ба ато ата вав, а равці “Челсі” зосередилися на за-
хисті. “Баварці” мали значн перева , та їм атастрофічно не щасти-
ло на завершальній стадії ата . Лише на 83 хвилині мюнхенцям вдало-
ся повести рах н — відзначився Томас Мюллер. Проте “Челсі”
знайшовся ф тболіст, я ий цьом сезоні не раз рят вав оманд від
вильот з т рнір — це Дідьє Дро ба. Саме ів арієць став рятівни ом
сво о л б і за лічені хвилини до інця матч даром оловою зрівняв
рах но . Додат овий час пройшов більш спо ійном темпі, щоправ-
да, “Баварії” б в ч довий шанс перемо ти, але Ар’єн Роббен не ре-
аліз вав пенальті. У та званій ф тбольній лотереї нерви міцнішими
виявилися ф тболістів “Челсі”, я і підс м вперше своїй історії
стали переможцями Лі и чемпіонів

Хокей. Збірна Росії — чемпіон світу
В Хельсін і (Фінляндія) на стадіоні "Хартвалл Арена" збірна Росії під-

твердила стат с фаворита фінальном матчі. Вона завоювала зван-
ня чемпіона світ , перемі ши оманд Словаччини з рах н ом 6:2. На-
адаємо, останній раз росіяни рали зі збірною Словаччини торі на
чемпіонаті світ в Братиславі. Тоді підопічні В’ячеслава Би ова здоб -
ли непрост перемо з рах н ом 4:3. Незважаючи на те, що росіяни
проп стили першими, вони швид о зібралися, і надалі на льод домі-
н вала лише одна оманда. У підс м — перемо а збірної Росії з ра-
х н ом 6:2. І на чемпіонаті, що завершився, “червона машина” не за-
знала жодної пораз и, здоб вши 10 перемо . До речі, це не єдина на-
орода, я здоб ли російсь і хо еїсти. Один із лідерів своєї збірної
Єв ен Мал ін отримав звання най ориснішо о равця т рнір , а та ож
став ращим бомбардиром (на йо о рах н 11 рез льтативних ид ів
та 8 ольових передач).
У матчі за третє місце збірна Чехії важ ом поєдин здолала вже
олишніх чемпіонів світ — хо еїстів з Фінляндії

Шахи. Борис Гельфанд здобув перемогу 
над Вішванатаном Анандом
У сьомий партії матч на першість світ Вішванатан Ананд — Борис

Гельфанд аналітична бри ада претендента нарешті виявила слаб е
місце рі індійсь о о росмейстера. Вже з само о почат партії, ра-
ючи білими фі рами, Борис Гельфанд отримав стій перева , а
чорним б ло д же неприємно захищати пасивн позицію. Ананд зро-
бив іль а імп льсивних ходів, після чо о перева а білих стала очевид-
ною. Претендент вдало провів інців , і рах но матчі виявився від-
ритий — 4:3

Температура +23°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 62 %

Температура +27°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 45 %

Температура +23°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 62 %
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ОВНИ, день сприятливий для офіційних візитів, ділових пере о-
ворів. Жодних е спериментів, б дь-я і заходи слід проводити за
стандартним сценарієм, а в справах не пор ш вати юридичних та
моральних за онів. В зовнішньом ви ляді орієнт йтеся на за аль-
ноприйнятий дрес- од та на ласичний ардероб, хоча бажано
врахов вати сма и важливих для вас людей, від я их залежить
майб тнє.
ТЕЛЬЦІ займіться інвентаризацією власних рес рсів, наведіть

лад сфері приб т ів та витрат. Важливі по п и від ладіть, а ра-
ще спроб йте раціонально ви ористов вати те, чим володієте. Все
расиве, цінне, я існе, добротне слід збере ти, а від зайво о ба-
ласт має сенс позбавитися. Можливо, під час цьо о “ревізійно о”
процес знайд ться і б д ть повернені на місце раніше втрачені
речі.
БЛИЗНЯТА— сама чарівність, вони володіють пре расними ма-

нерами та відмінним сма ом, блис чі дипломати. А ос іль и емо-
ції знаходяться під постійним онтролем роз м , навіть за неспо-
діваних обставин ви не с оїте фатальних д рниць і здатні дотрим -
ватися чіт о о реслено о план дій.
РАКИ, день армінний, і йо о бажано пересидіти в схованці,

зайнятися інспе цією вчин ів мин ло о ро , дати волю розд мам,
в чом сь по аятися, переосмислити доп щені помил и. Втім, оли
від р титися від обставин не вдасться, смиренно ви он йте все,
до чо о вас зобов’яж ть, саботаж нині долею заборонений. Іна ше
ті невирішені проблеми вир шать за вами в наст пний рі .
ЛЕВИ, миріться з оле ами, с леюйте розбиті орш и з бла о-

вірними, реанім йте мин лі др жні зв’яз и, я мовиться, один ста-
рий др раще нових двох. У ріпленню професійних онта тів та
відновленню олишніх неофіційних домовленостей приділіть осо-
блив ва .
ДІВИ, б дьте врівноваженими, зась а ресії! Трансформ йте свій

пот жний енер опотенціал в робоче р сло, тоді на онфлі ти та
свар и сил б де обмаль. Нині слід зосередитися на завоюванні ав-
торитет та симпатій висо о о ерівництва, я що шеф жін а, вва-
жайте, що вам пощастило, одна зна и ва и слід підсолодж вати
виш аними омпліментами та невели ими подар н ами.
ТЕРЕЗАМ форт нитиме в сфері відновлення перерваних зв’яз-

ів з представни ами інших міст і раїн (особливо з жін ами і людь-
ми мистецтва), літерат рній, ви ладаць ій діяльності, ж рналіс-
тиці. Давні бажання мають тенденцію реалізов ватися, ба атьох
очі є відновлення професійно о онтра т , пов’язано о з робо-
тою за ордоном. Можна че ати вдало о поворот в с довом про-
цесі.
СКОРПІОНИ, для спішно о ведення справ вам може знадоби-

тися професійний посередни , онс льтант, адво ат, оцінювач, но-
тарі с, представни подат ової інспе ції. А т альними стан ть пи-
тання, пов’язані з отриманням спад , оформленням до овор ,
страх ванням майна. Нія их сентиментів, б дь-я ом спіл ванні
віддайте перева перевіреном ласичном сценарію взаємин.
СТРІЛЬЦІ, спрям йте з силля на реставрацію подр жніх та ді-

лових стос н ів, відновлення (продовження) я о о-неб дь офіцій-
но о до овор в професійній сфері. Зараз ви знов повертаєтеся
до своїх олишніх норм та явлень про співпрацю, др жб , спра-
ведливість, рівноправ’я, станете шанобливіше ставитися до шлю-
б , або до інших традиційних цінностей.
КОЗОРОГИ, озирніться назад, нині є шанс зробити е с рс в ми-

н ле, не втративши нинішніх позицій. С оріше за все, ви з стрінете-
ся з имось з олишніх товаришів по сл жбі, підле лих, замовни ів,
лієнтів. Або вас захоче побачити олишній шеф, бо знов виявить-
ся ва антною стара посада. І дбайте про здоров’я, орист ючись
давніми перевіреними методами профіла ти и та лі вання.
ВОДОЛІЇ, вам властивий природний інтерес до ласи и всіх її

проявах. Стара творча ідея може за рати новими осяйними барва-
ми. Перевірені часом традиційні рит али зроблять романтичніши-
ми ваші любовні стос н и. Я що із мин ло о з’явиться олишня
пасія, не див йтеся тій містиці, а охайтеся і б дьте щасливими.
РИБИ, поставте на п’єдестал сімейні рит али та родинні цінно-

сті, вони наба ато важливіші, ніж ваші індивід альні сма и та по-
треби. Бажання жіно -домочадців — то святе! Наведіть марафет в
домі, задіявши свій дизайнерсь ий сма

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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Цей день в історії 22 травня

1742 — шт рман за он лей-
тенанта Прончіщева Семен Че-
люс ін дося само о північно о
раю Євразії і Росії — мис , наз-
вано о з одом на йо о честь
1787 — засновано місто Кате-

ринослав (нині Дніпропетровсь )
1859 — народився Арт р Ко-

нан-Дойл, ан лійсь ий письмен-
ни , автор оповідань про Шерло-
а Холмса
1908 — Брати Райт отримали

патент на свій літальний апарат
1926— в Італії заборонили про-

ведення он рсів раси, назвав-
ши подібні заходи аморальними
1936 — Почався перший ф т-

больний чемпіонат СРСР
1977 — останній рейс знаме-

нито о «Східно о е спрес »,
я им з 1883 ро вир шали ман-
дрівни и за маршр том Париж —
Стамб л
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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До Дня міста відбудеться
фестиваль вогню
25 та 26 травня глядачі зможуть оцінити віртуозів вогняного 
та циркового мистецтва

Програма фестивалю Kiev Fire

Fest�2012 включає виступи теат�

ральних колективів і сольних вико�

навців з Франції, Німеччини, Че�

хії, Литви, а також країн СНД. Він

стартує 25 травня о 19.00 в Маріїн�

ському парку святковою карна�

вальною ходою за участю понад 500

артистів. Ходулісти, жонглери,

танцюристи, акробати та артисти

вогненного жанру радуватимуть

глядачів своїми трюками. Цього

вечора спеціальні гості з Франції —

колектив Mandalight — представ�

лять своє дивне шоу “Скляні ель�

фи”: у білому одязі вони дивувати�

муть перехожих номерами зі скля�

ними кулями та іншими “чарівни�

ми” речами.

26 травня на стадіоні “Спартак”

вдень працюватиме школа бараба�

нів і ярмарок вогненного і цирково�

го реквізиту, а на спеціальній сцені

виступатимуть артисти сучасного

циркового мистецтва, яких рідко

можна побачити на відкритих май�

данчиках. Також усіх бажаючих за�

прошують на відкриті уроки україн�

ських шкіл вогненного мистецтва та

майстрів жонглювання, де за кілька

прийомів навчать нескладним трю�

кам.

Найвидовищне шоу фестивалю

розпочнеться у суботу о 21.00.

Містерію вогню і світла глядачам

продемонструють представники

європейської вогненної сцени —

театри Mandalights (Франція), Fire

Circle (Литва), Amanitas (Чехія) і

сольні виконавці Kyle Mclean (Ні�

меччина) і Meast (Франція). Також

мистецтво володіння вогнем пока�

жуть колективи “Фалькор” (Ро�

сія), Eastfire (Україна), Etere (Бі�

лорусь), “Проти Ночі” (Україна),

Elemental (Білорусь), “КІТ”

(Україна).

Після закінчення вечірньої про�

грами спеціально до Дня Києва буде

встановлений рекорд для Книги ре�

кордів України — одночасний ви�

ступ з вогнем найбільшої кількості

артистів

У с бот професіонали продемонстр ють иянам мистецтво пласти и та володіння во нем

Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Цьо о ро Міжнародний
Київсь ий фестиваль во -
ню відб деться День Ки-
єва. В п’ятницю всі охочі
змож ть побачити арна-
вальн ход в Маріїнсь о-
м пар , а в с бот —
видовищні вист пи раїн-
сь их та зар біжних майс-
трів. Спеціально до свята
от ється раїнсь ий ре-
орд — одночасний вист п
з во нем найбільшої іль-
ості артистів.
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