
Вже у травні кияни отримають 
безкоштовний Wi�Fi
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Школа європейського рівня
У столиці відкрили оновлений мистецький навчальний заклад 
для талановитих дітей

Як зазначив директор школи Василь

Візнюк, заклад потребував термінового

ремонту, тож під час реконструкції замі�

нювати довелося майже все — каналіза�

ційні та інженерні мережі, дах, підлогу,

вікна. “Зараз тут створені справді гідні

умови, європейського рівня. Ми навіть

спостерігаємо, як змінюється ставлення

до нашого навчального закладу батьків і

дітей. Вони з радістю та охоче приходять

на заняття і сумлінніше навчаються”,—

зазначив Василь Візнюк.

Подобається вчитися у нових класах і

вихованцям закладу. Так, десятирічна

учениця Марина, яка уже три роки

опановує хореографію, каже, що після

реконструкції школа стала дуже гарною,

тож займатися улюбленою справою дів�

чинка почала значно старанніше.

Зазначимо, що після реконструкції на�

вчатися у школі матимуть змогу 700

юних талантів. До їх послуг — 53 на�

вчальних приміщення, серед яких 13 —

для групових занять та 40 сучасних кла�

сів — для індивідуальних занять, а також

два концертних зали на 234 та 35 місць

відповідно, 2 хореографічних класи, му�

зична бібліотека, два класи образотвор�

чого мистецтва та спеціально обладнані

класи для занять естрадним мистецтвом.

Крім того, тут створені 3 хорових колек�

тиви, оркестр народних інструментів, 5

ансамблів. З метою підтримки та есте�

тичного розвитку дітей з соціально неза�

хищених родин в закладі безкоштовно

навчається 84 дитини.

Як зазначив під час урочистостей за�

ступник голови КМДА Леонід Новохать�

ко, відкриття навчального закладу є хо�

рошим подарунком мешканцям Шев�

ченківського району до 1530�річчя Ки�

єва. Леонід Михайлович оглянув рекон�

струйовані класи та зали, а також поспіл�

кувався з юними вихованцями. “Влада

повинна бути сильною тим, що любить

культуру та дбає про дітей. Подібні за�

клади дуже важливі, адже дитина, яка на�

вчалася в школі мистецтв, зростає добрі�

шою, розвивається більш гармонійно.

Слід зазначити, що всі навчальні заклади

міста користуються особливою увагою і

підтримкою міської влади, яка зберігає і

зміцнює існуючу мистецьку мережу. Я

впевнений, що ця школа стане окрасою

міста. Тут створені всі необхідні умови

для розвитку талановитої молоді”,— до�

дав Леонід Новохатько.

Знаково, що значну частину коштів на

реконструкцію будівлі виділили саме ме�

ценати. З бюджету міста було витрачено

лише 1 млн 649 тис. грн. За словами Сер�

гія Зіміна, голови Шевченківської РДА,

це може стати хорошим прикладом від�

родження традицій меценатства у Києві.

Нагадаємо, що школа була відкрита

як музична 1 вересня 1945 року (в будів�

лю на Борщагівській, 14 вона переїхала

у 1982 році). В 1985 році закладу було

присвоєно ім’я видатного українського

композитора Левка Ревуцького. У 2010

році, крім музичного, тут започаткували

ще й художній та хореографічний на�

прямки. Учні навчального закладу є ла�

уреатами та переможцями міжнарод�

них, всеукраїнських, міських конкурсів

та фестивалів, постійно відзначаються

творчими стипендіями Київського місь�

кого голови

Олександр ПОПОВ:
"Київ поверне собі славу
найкращого і найзеленішого міста
Європи" 
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Доступне житло будуватимуть 
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Київ відроджуватиме 
машинобудівну галузь
Одним із лючових елементів розвит столичної

е ономі и має стати відродження машиноб дівної
ал зі столиці. Про це під час візит на Київсь ий ме-
ханічний завод “Ма істраль” імені Ми оли Ш ль іна
с азав олова КМДА Оле сандр Попов. Він дор чив
ГУ ом нально о осподарства, ГУ з питань бла о-
строю, а та ож КК “Київавтодор” вивчити можли-
вість співпраці зі столичним машиноб дівним під-
приємством. “Переважна більшість ом нальної тех-
ні и, я а працює нині столиці,— за ордонно о ви-
робництва. Пере онаний, за мови співпраці місь ої
влади, на ових інстит тів та промисловців ми змо-
жемо нала одити виробництво та ої техні и в Києві.
А це дозволить не лише с ттєво пожвавити е ономі-

міста, а й заощадж вати бюджетні ошти. Ос іль-
и техні а вітчизняно о виробництва іль а разів
дешевша від іноземних анало ів”,— зазначив Оле -
сандр Попов. Нині завод “Ма істраль” — це одне з
неба атьох иївсь их підприємств машиноб дівної
ал зі, я ом вдалося збере ти свої пот жності з ра-
дянсь их часів. Традиційна прод ція завод — ма-
шини та обладнання для ремонт й поряд вання
автомобільних дорі

У Гідропарку відкриють 
“Місто спорту”
24 травня на Долобець ом острові Гідропар

перші відпочивальни и матим ть можливість потра-
пити “Місто спорт ”. Прое т розпочне свою діяль-
ність до Дня Києва і працюватиме аж до осені. Та ,
на сіх відвід вачів че ають два стадіони для тради-
ційно о та пляжно о ф тбол , трен вальні майдан-
чи и для бас етбол і пляжних видів спорт . Крім
то о, до території “Міста спорт ” війшов місь ий
пляж “Венеція” з оновленою інфрастр т рою. З
на оди відзначення 1530-річчя Києва 25—27 травня
зма альний сезон від риє професіональний міжна-
родний т рнір пляжно о ф тбол “BSWW — К бо
Києва 2012”. Зма атим ться національні збірні
оманди У раїни, Порт алії, Італії та Голландії. Та-
ож вліт відб деться серія професіональних т рні-
рів з ф тбол . Переможці цих зма ань 20—26 серп-
ня визначать володаря С пер б а бізнес У раїни
з ф тбол . З 8 червня до 1 липня “Місті спорт ” на
території остинності від ПАТ “У ртеле ом” відб ва-
тим ться прямі трансляції всіх ф тбольних матчів
Євро-2012 на відеотабло (4х6 м) з офіційною ліцен-
зією УЄФА на право п блічно о по аз
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Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Поява зони вільно о дост п до мережі
Інтернет центральній частині Києва,
від риття перших веломаршр тів та роз-
вито мережі велопар ово місті, за-
провадження еле тронної медичної ар-
ти, нарощення портфелю інвестиційних
прое тів — сі ці про рами вже найближ-
чим часом б д ть реалізовані місті.
Про це під час засідання Громадсь ої ра-
ди із реалізації Страте ії розвит Києва
до 2025 ро повідомив олова КМДА
Оле сандр Попов.

Вже на цих вихідних кияни та гості міста зможуть ко�

ристуватися вільним Інтернетом на майдані Незалеж�

ності, Хрещатику та Бессарабці. А ще через тиждень

безкоштовний Wi�Fi працюватиме і на інших вулицях

міста. “Проект передбачає встановлення Wi�Fi�зон у

громадських місцях та місцях відпочинку: на площі Іва�

на Франка, Пейзажній алеї, у Маріїнському парку, на

Контрактовій площі, у парку Тараса Шевченка,— зазна�

чив радник голови КМДА Олександр Кубраков.— На

другому етапі реалізації проекту інтернет�покриття буде

на Оболонській набережній, у Русанівському парку та

парку Позняки. На третьому етапі — у студентських зо�

нах: у парку КПІ, на території ВДНГ, у сквері Маяков�

ського та парку Кіото”.

Проект “Велостарт” передбачає створення у місті

розгорнутої мережі веломаршрутів на 159 км та вело�

парковок, а також адаптацію громадського транспорту

для перевезення велосипедів. Безкоштовні велостоянки

з’являться біля площ, музеїв та муніципальних установ.

“Ми завершуємо реконструкцію проспекту Бажана, де

паралельно триває будівництво велодоріжок протяж�

ністю 20 км. До кінця червня ці доріжки будуть відкри�

ті для велосипедистів. Це стане початком реалізації

проекту “Велостарт” у Києві”,— розповів голова КМДА

Олександр Попов. Також він запропонував виділити у

наступному році необхідну суму коштів, щоб протягом

року повністю реалізувати проект “Велостарт”.

У рамках реалізації стратегічної ініціативи “Здоровий

киянин” розроблена концепція інформатизації київ�

ських лікарень. Вона передбачає запровадження елек�

тронної медичної картки для пацієнта, електронну ре�

єстрацію хворих, видачу електронних рецептів. “Елек�

тронна медична картка дозволить надійно зберігати ін�

формацію про хворих. Реєстрація через Інтернет спри�

ятиме зменшенню черги до 2�х відвідувачів біля кабіне�

ту лікаря. Електронний рецепт дасть змогу чіткого і яс�

ного написання складних медичних термінів і назв”,—

пояснив радник голови КМДА Дмитро Турчак. Вже ре�

алізований пілотний проект цієї ініціативи “Wi�Fi у лі�

карнях Києва”, де лікарям та пацієнтам пропонується

безкоштовний Інтернет. За 2,5 місяця цією послугою

скористалося 80 % відвідувачів.

Триває й нарощення інвестиційного портфеля столи�

ці. Успішне проведення першого Київського інвести�

ційного форуму стало результатом підписання шести

меморандумів про наміри реалізувати інвестиційні про�

екти на суму близько 30 млрд грн. У КМДА сьогодні

створено базу проектів, до якої увійшло 2027 пропози�

цій на суму 130 млрд грн

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Місто продовж є відновлювати мереж освітніх за ладів столи-
ці, про що неодноразово зазначав олова КМДА Оле сандр По-
пов. Вчора за часті заст пни а олови КМДА Леоніда Новохать-
а та олови Шевчен івсь ої РДА Сер ія Зіміна б ло рочисто
від рито ре онстр йован Київсь дитяч ш ол мистецтв ім.
Л. Рев ць о о, що по в лиці Борща івсь ій, 14. Ця б дівля не
знала ремонт 30 ро ів, тож столична влада відновила навчаль-
ний за лад за ошти місь о о бюджет та меценатів.

Від риття навчально о за лад є хорошим подар н ом иянам до 1530-річчя Києва
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Міська влада презентувала результати втілення Стратегії розвитку Києва до 2025 року
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Міська влада разом з прокуратурою оскаржить
продаж Лук'янівського ринку
Вчора заст пни олови КМДА Оле сандр П занов з стрівся з ініці-

ативною р пою працівни ів Л 'янівсь о о рин . "Я мож арант вати:
ми до ладемо всіх з силь та ви ористаємо всі можливості, я і є місь ої
влади, аби захистити правд . Наша позиція поля ає не в том , щоб під-
тримати я сь із сторін онфлі т , ми бажаємо відновити справедливість
та порядо . За рез льтатами е спертизи, я і отримала про рат ра, від-
ч ження омпле с б ло неза онним. Том разом із правоохоронними
ор анами ми б демо робити все, аби с ас вати рез льтати а ціон і по-
верн ти майно до ом нальної власності міста. Але я на олош ю, иїв-
сь а влада діє лише за онними методами",— заявив Оле сандр П занов.
Нині на роз ляді Київраді переб ває протест про рат ри Києва що-

до рішення Шевчен івсь ої райради про в лючення Л 'янівсь о о рин
до перелі об'є тів ом нальної власності, я і підля ають приватизації
шляхом продаж на а ціоні. Про рат ра Києва та ож перевірила за он-
ність ладення Шевчен івсь ою райрадою з ТОВ "Квіт ова Галявина"
до овор півлі-продаж б дівель та спор д Л 'янівсь о о рин . За ре-
з льтатами перевір и під отовлено позовн заяв про визнання недійс-
ним цьо о до овор та повернення майна до ом нальної власності. Най-
ближчим часом позов б де спрямовано до Господарсь о о с д Києва

У мерії відбулася зустріч із делегацією Конгресу
місцевих і регіональних влад Ради Європи
У рам ах моніторин ово о візит представни ів Кон рес місцевих і ре-
іональних влад Ради Європи в У раїн європейсь а деле ація з стрілася
з ерівництвом раїнсь ої столиці. На з стрічі б ли прис тні члени моні-
торин ово о омітет Кон рес Фабіо Пелле ріні та Пас аль Манджін,
член р пи незалежних е спертів омітет Кон рес Ради Європи з пи-
тань Європейсь ої хартії місцево о самовряд вання Бернд Земмелро ен
та співсе ретар Моніторин ово о омітет Седеф Кан оча , а та ож Київ-
сь ий місь ий олова Леонід Черновець ий, заст пни місь о о олови —
се ретар Київради Галина Гере а та олова КМДА Оле сандр Попов.
Головною темою об оворення під час з стрічі став стан місцево о

самовряд вання Києві. Зо рема деле ати Кон рес ці авились впли-
вом світової е ономічної ризи на розвито місцево о самовряд вання
столиці, системою взаємовідносин місь ої та центральної влади, ст -

пенем зал чення ромадян до правління містом

Більше тисячі балконів прикрасять квітами 
до Дня Києва
Ком нальни и столиці до Дня Києва при расять вітами 1056 бал о-

нів центрі міста. Про це повідомив перший заст пни олови КМДА
Оле сандр Маз рча . Забезпечать віт ове оформлення бал онів пе-
реважно тих житлових б дин ів, що розташовані вздовж в лиць Хре-
щати та Червоноармійсь ої від Європейсь ої площі до НСК "Олімпій-
сь ий". Зеленб дівці Голосіївсь о о, Печерсь о о та Шевчен івсь о о
районів забезпечать житлові ор анізації та бюджетні станови віт о-
вою прод цією та рослинним ґр нтом.
На адаємо, що до Дня Києва озеленять та віт ово оформлять 28 об'-

є тів зелено о осподарства. Тіль и на проспе ті Ми оли Бажана влашт -
ють вітни и на площі близь о 1 а з висадж ванням 1 млн віт ової роз-
сади. Вза алі до 25 травня Київ поповниться 6,4 млн різноманітних вітів.
Крім то о, вже встановлено близь о 300 верти альних онстр цій з

ампельними вітами та 5 тис. термочаш на 2,5 тис. опорах зовнішньо-
о освітлення з висадж ванням 25 тис. ампельних вітів

Триває реконструкція системи централізованого
гарячого водопостачання та опалення
У Києві тривають роботи із під отов и житлово о осподарства до

ново о осінньо-зимово о період , зо рема проходить ремонт систем
енер опостачання. Та , олова КМДА Оле сандр Попов підписав роз-
порядження про розроб прое тно- ошторисної до ментації на ви-
онання ре онстр ції систем централізовано о арячо о водопоста-
чання та опалення. З ідно з до ментом, замовни ом робіт з розроб-
и зазначеної до ментації визначено КП "Гр па впровадження прое -
т з енер озбереження в адміністративних і ромадсь их б дівлях м.
Києва". Роботи здійснюватим ться на теплових п н тах за адресами:
просп. Голосіївсь ий, 120, . 1; в л. К станайсь а, 12; в л. Ломоносо-
ва, 29; просп. На и, 18; в л. Попова, 8; просп. Тичини, 3; просп. Ти-
чини, 5; в л. Маршала Тимошен а, 2-А; Дніпровсь а набережна, 7; в л.
Маршала Малиновсь о о, 3-Б; в л. Горь о о, 9-А; в л. К дряшова, 7;
в л. Гри оровича-Барсь о о, 7; в л. Симирен а, 2/19. Фінанс вання
здійснюватиметься відповідно до по азни ів Про рами соціально-е о-
номічно о розвит Києва на 2012 рі та наст пні ро и

У столиці відбудеться вітрильна регата
Серед заходів з на оди свят вання Дня Києва та Дня столиці 26

травня об 11.00 на Київсь ом річ овом во залі біля 6- о причал від-
б деться рочисте від риття вітрильної ре ати. О 12.00 там же старт -
ватиме иївсь а водна Форм ла-1. Усі охочі матим ть можливість
спостері ати за зма анням 30 рейсерсь их яхт на а ваторії Дніпра.
Цьо о ро яхтсмени зма атим ться 6-ти різних р пах. Усі вони є
представни ами яхт- л бів столиці та У раїни. Уже більше 15 ро ів од-
ним із традиційних заходів до Дня Києва є вітрильна ре ата. Тож і пер-
ша за альна рейсерсь а он а сезон -2012 та ож присвячена 1530-
річчю Києва. Зазначимо, що ор анізаторами зма ань вист пила Київ-
сь а федерація вітрильно о спорт , ГУ справах сім'ї, молоді та спор-
т за підтрим и КМДА

На станції "Лук'янівська" розпочався 
ремонт ескалатора
Учора розпочався ремонт ес алатора № 4 на станції "Л 'янівсь а"

Сирець о-Печерсь ої лінії, я ий триватиме до 5 червня нинішньо о ро-
. Я повідомили "Хрещати " в прес-сл жбі КП "Київсь ий метропо-

літен", о рім цьо о, тривають апітальні ремонти ес алаторів: № 1
станції "Берестейсь а" — до 5 червня та № 1 верхньо о нахил станції
"Печерсь а" — до 29 травня.
На адаємо, що протя ом цьо о ро ви онано ремонти шести ес а-

латорів: на станції "Др жби народів" — ес алатор № 2; на станції "Пе-
черсь а" — ес алатори № 2 і № 3 верхньо о нахил ; на станції "Палац
спорт "-І — ес алатор № 1 і № 3 та на станції "Хрещати "-І — ес ала-
тор № 2

Цифра дня

178 800 
метрів квадратних � така загальна площа введених в дію житлових
будинків на території столиці упродовж січня�березня 2012 року. 
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Проблеми киян будуть 
вирішувати спільно
Київська влада, роботодавці та профспілки підписали угоду 

про співпрацю
Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Місто продовж є а тивн
робот задля по ращення
тр дово о та бізнес- лімат
столиці. Та , днями між
иївсь ою владою, місь ими
профспіл ами та асоціацією
роботодавців б ла підписа-
на тристороння територіаль-
на ода на 2012—2013 ро-
и, я а, зо рема, сприятиме
ви онанню місь их цільових
про рам щодо підтрим и
товаровиробни ів сіх форм
власності та розвит під-
приємництва і мало о бізне-
с .

Як зазначив голова КМДА Олек�

сандр Попов, підписавши відповід�

ну угоду, влада взяла на себе дуже

серйозні зобов'язання, але виключ�

но ті, які зможе виконати.

"Ні профспілки, ні роботодавці, ні

влада самостійно не можуть виріши�

ти ті складні питання, які стоять

сьогодні перед суспільством. А об'�

єднавшись — це можна зробити.

Йдеться і про соціально�економіч�

ний розвиток, і про захист інтересів

людей, які працюють. І зараз ми

консолідували зусилля задля того,

щоб досягти позитивних результа�

тів. Ми сьогодні юридично оформи�

ли наші домовленості, але в принци�

пі ми вже з початку року їх реалізу�

ємо. Наприклад, муніципальні над�

бавки працівникам бюджетної сфе�

ри — це 20 %, які ми надаємо з місь�

кого бюджету, аби підтримати киян;

питання захисту ветеранів і тих лю�

дей, які потребують додаткового со�

ціального захисту,— це результат на�

шої співпраці з профспілками. І,

безумовно, це співпраця з робото�

давцями у частині підтримки їхніх

ініціатив щодо розвитку економіки",

— зазначив Олександр Попов.

Підтримують таку співпрацю і

профспілки міста. За словами Вален�

тина Мельника, голови об'єднання

профспілок, організацій профспілок

у м. Києві "Київської міської ради

профспілок", лише завдяки активно�

му діалогу можна досягти спільної

для всіх сторін мета — покращення

життя киян. "Завдання у нас одне —

це побудова міста майбутнього,

справжньої столиці. І ми б дуже хоті�

ли, щоб виконувались всі соціальні

стандарти, які запроваджуються в

Києві, і кияни могли стабільно пра�

цювати на добробут рідного міста. І

завдяки такому діалогу ми зможемо

реалізувати всі ці ініціативи", — за�

уважив Валентин Мельник.

Очільник міськадміністрації та�

кож повідомив, що у розвитку міста

велику роль відіграє саме бізнес.

Адже від того, скільки робочих місць

створено у місті, яку зарплату отри�

мують співробітники, напряму зале�

жить добробут столиці. Тож Олек�

сандр Попов запевнив, що місто за�

цікавлене, щоб бізнес почувався

комфортно та платив "білу" зарплату,

адже через зарплатню у конвертах

місто втрачає до 40 % ПДФО, який є

основним наповнювачем столично�

го бюджету.

Голова об'єднання організацій ро�

ботодавців "Федерація роботодавців

м. Києва" Руслан Демчак впевнений,

що така співпраця з містом та проф�

спілками дозволить створити нові

робочі місця, які, в свою чергу, дадуть

можливість наповнити столичний

бюджет. Як запевнив Руслан Демчак,

роботодавці мають великий бізнесо�

вий досвід, тож можуть вести активну

роботу як по державно�приватному

партнерству, так і брати участь у тих

проектах, які ініціює мерія.

Учасники заходу висловили пере�

конання, що на цьому спільна робо�

та не завершиться, і подібні зустрічі

стануть регулярними та допоможуть

вирішити частину проблемних пи�

тань для мешканців міста

Муніципальний транспорт
курсуватиме краще
У столиці обговорили шляхи поліпшення інфраструктури міста
Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Щоденно столичний ромадсь ий
транспорт перевозить 4,5 млн паса-
жирів, з я их 1,7 — 1,8 млн — мет-
рополітен, 1,7 млн — наземний о-
м нальний транспорт та 1,1 млн —
маршр т и. Аби дістатись до місця
роботи, в середньом иянин витра-
чає на доро близь о одини. Дії ж
місь ої влади спрямовані на те, щоб
мінімально с оротити час переб -
вання пасажира в дорозі й по ращи-
ти мови перевезення. Шляхи поліп-
шення транспортної системи в сто-
лиці об оворили чора в ГУ містоб -
д вання та архіте т ри.

Розгалужена система муніципального транс�

порту в Києві останнім часом значно оновилась,

зокрема, на лінії вийшли нові тролейбуси, автобу�

си та трамваї, запрацювала нова станція метро

"Виставковий центр", ще дві планується відкрити

до кінця року. Крім того, заплановано розпочати

будівництво четвертої гілки метрополітену на

Троєщину. Усі ці заходи проводяться, аби скоро�

тити час, витрачений пасажирами на дорогу й

створити комфортні умови проїзду.

Як зазначив перший заступник начальника ГУ

транспорту та зв'язку Іван Шпильовий, щоб досяг�

ти покращення руху у столиці, потрібно вдоскона�

лити єдину систему керування транспортом. "Усе в

місті має працювати системно — оновлюється ру�

хомий склад, повинна здійснюватися диспетчери�

зація його руху й виділення окремих смуг",— каже

Іван Шпильовий. Зауважимо, з 2007 року у столи�

ці уже діє система диспетчерського управління ав�

тобусами та тролейбусами, зараз завершується

приєднання до системи трамваїв та таксомоторів.

У ході обговорення стану транспортної інфра�

структури столиці фахівці зауважили, що рейко�

вий вид транспорту є найшвидшим та екологічно

чистим, з чим і пов'язана його пріоритетність. Але

експерт Міжнародного консалтингового агент�

ства GIZ (Німеччина) Армін Вагнер зосередив

увагу присутніх та швидкісному автобусному пе�

ревезенні. На його думку, така система муніци�

пального транспорту є більш ефективною й менш

затратною для Києва. "Якщо порівняти переве�

зення пасажирів у метро й автобусі, то підземка

рухається швидше за автобуси, але й в обслугову�

ванні воно дорожче",— зауважив пан Вагнер. За

його словами, у світі практика покращення пере�

везень за допомогою автобусів вважається пріо�

ритетною. Й коли усі автомобілі стоять в загаль�

ному потоці, то автобуси вільно рухаються своїми

смугами.

Крім того, міжнародний експерт наголосив, що

покращення транспортної системи — це не лише

оновлення рухомого складу та виділення окремих

смуг, а системний підхід до організації руху — уні�

фікація оплати за проїзд, створення нових пере�

садочних пунктів, зупинок і станцій. Для оптимі�

зації руху і його прискорення важливими є такі

показники: освітлення станцій, простота доступу,

чіткий час посадки та висадки пасажирів. Все це

має буди впроваджено у столичному транспорті

Уже за лічені дні після реконструк�

ції на повну потужність запрацює

транспортна розв'язка на перетині

бульвару Дружби Народів та Над�

дніпрянського шосе біля мосту Пато�

на. Повністю завершать реконструк�

цію вулиці Горького, реконструкцію

з розширенням проспекту Григорен�

ка, а також капітальний ремонт під'�

їзної дороги на Труханів острів.

Ну і, звичайно, проспекту Бажа�

на — магістралі, через яку всі, хто

прилітає до аеропорту "Бориспіль",

проїжджають до центру міста. Про

оновлене асфальтове покриття роз�

ширеного проспекту вже схвально

відгукуються столичні автомобіліс�

ти. Крім того, тут з'являться зручні

велодоріжки та "кишені" для гро�

мадського транспорту. Одна з них

збудована біля станції метро "По�

зняки". Завдяки "кишені" муніци�

пальний транспорт не створюватиме

перешкод для автомобілістів при ви�

садці та посадці пасажирів. Тут змо�

же одночасно зупинитись декілька

великогабаритних міських автобу�

сів. Тож кияни з нетерпінням очіку�

ють завершення робіт на проспекті

та його офіційного відкриття.

"Варто зазначити, що у процесі бу�

дівництва дорожніх об'єктів столиці

відбувається дуже прискіпливий

контроль якості робіт. При цьому

темпи виконання ремонту дійсно ду�

же оперативні. Цим ми завдячуємо

використанню лише найсучасніших

технологій. Наприклад, якщо роботи

виконуються у зимовий період, до�

даються різні домішки у цементний

бетон, з якими можна працювати

при таких температурах. Якщо мова

іде про гідроізоляцію, яку традиційно

виконують тільки в теплу пору року,

то зараз ми використовуємо такі ма�

теріали за досить низької температу�

ри — від 3 до 10 градусів за Цельсієм.

Тобто такі новітні технології дають

можливості значно скоротити термі�

ни виконання робіт і одночасно ви�

конати їх максимально якісно",—

підкреслив директор КК "Київавто�

дор" Георгій Глінський.

Окрім того, комунальною корпора�

цією будуть виконані планові ремонт�

ні роботи автошляхів міста. Зокрема

до Дня Києва заплановано завершити

поточний середній ремонт проспектів

Глушкова та 40�річчя Жовтня, вулиці

Госпітальної та Кільцевої дороги.

Також до Дня міста буде нанесено

розмітку усіх наземних пішохідних

переходів на вулицях загальномісь�

кого та районного значення, а також

розмітку усіх вулиць у 1,5 км зоні

навколо НСК "Олімпійський". Ра�

зом з тим тривають роботи з ліквіда�

ції аварійно�небезпечної ямковості.

Станом на 17 травня її ліквідовано

на площі 64 тис. м кв

В експлуатацію здадуть декілька оновлених магістралей 
та нанесуть дорожню розмітку

До Дня міста мешканці столиці
отримають якісні дороги

Іван МАРЕК
"Хрещатик"

До Дня Києва столиця поповниться новими транспорт-
ними розв'яз ами та відремонтованими в лицями та
площами. Столична влада під от вала для иян чимало
приємних сюрпризів ви ляді нових фонтанів, ре он-
стр йованих с верів та інших об'є тів місь ої інфра-
стр т ри, я і неодмінно порад ють меш анців міста.
Зо рема КК "Київавтодор" план є завершити ре он-
стр цію важливих транспортних артерій столиці.

Тристоронню од про співпрацю підписали олова КМДА Оле сандр Попов
та представни и профспіло та роботодавців столиці

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А



Тенденції

Ділові новини

Держава співпрацюватиме 
з компаніями ExxonMobil 
та Chevron

Президент У раїни Ві тор Ян -
ович провів з стріч із президен-
том омпанії ExxonMobil
Exploration Стівеном Грінлі. Сто-
рони об оворили питання спів-
праці в енер етичній сфері. Під
час з стрічі б ло підписано ме-
моранд м про співробітництво
між Міне оло ії У раїни і омпа-
нією ExxonMobil Exploration. Та-
ож Ві тор Ян ович з стрівся з
віце-президентом омпанії
Chevron із питань розвід и і видо-
б т в Європі, Євразії та раїнах
Близь о о Сход Ієном Ма до-
налдом. Глава держави зазначив,
що співпраця з омпанією спри-
ятиме розробці азових родовищ
У раїни та про рес в питанні ди-
версифі ації енер орес рсів. На-
адаємо, 10 травня Chevron
перемі тендері на видоб то
сланцево о аз на Олесь ом
родовищі

Доступне житло 
будуватимуть за новими
технологіями

Уряд план є б д вати дост пне
житло за новими техноло іями, за-
вдя и я им спор дження одно о
б дин триватиме 6-8 місяців.
Про це заявив прем’єр-міністр
У раїни Ми ола Азаров. За йо о
словами, про рама “Дост пне
житло” і про рама іпотечно о ре-
дит вання повинна діяти на інших
піль ових мовах. “В майб тньом
ми план ємо б д вати дост пне
житло за новими техноло іями.
Зроз міло, що житло, я е б д єть-
ся зараз, досить доро е, але воно
зводиться за висо ими держав-
ним стандартами. Зараз існ ють
техноло ії, я і дозволяють житло-
вий б дино на 80-100 вартир б -
д вати за 6-8 місяців. Це вартири
не по 200 в. м, але це абсолютно
нормальні за європейсь ими мір-
ами оселі”,— с азав Азаров. Він
зазначив, що, за розрах н ами
ряд , в У раїні необхідно поб д -

вати близь о 20 б дівельних ом-
бінатів. “Це майже в ожній облас-
ті. Тоді ми зможемо вийти на д же
стрім і масштаби б дівництва”,—
резюм вав прем’єр

Відновлено експорт сиру 
до Росії

Про це повідомив міністр е о-
номічно о розвит і тор івлі
У раїни Петро Порошен о. “Пер-
ші вантажів и з раїнсь им си-
ром відб ли до Росії і спо ійно
перетн ли ордон”,— с азав він.
Міністр під реслив, що “завдя и
цим постав ам, тисячі людей
змо ли поверн тися на робочі
місця, а десят и тисяч ферме-
рів — отримати справедлив цін
за молочн прод цію”. На ада-
ємо, в лютом 2012 ро в Росії
б ло введено заборон на по-
став и сирів низці раїнсь их
виробни ів. У вітні У раїна і Ро-
сія дося ли домовленостей про
зняття обмеження на ввезення
раїнсь их сирів за мови с -

нення недолі ів, я і ви ли али за-
непо оєння російсь ої сторо-
ни

Заробітчани переказали 
з Росії понад $3 мільярди

Торі обся особистих пере азів
фізичних осіб з Росії в У раїн пе-
ревищив $ 3,1 млрд. Про це свід-
чать дані Бан Росії. Я підрах -
вали в ЦБ РФ, цілом за рі об-
ся пере азів становив $3,108
млрд, що є др им по азни ом
для раїн СНД. Зазначимо, що лі-
дером пере азів оштів з Росії
став Узбе истан з по азни ом в
розмірі $4,909 млрд

Україна на 20 місці 
за вартістю реклами 
у Facebook
За вартістю ре лами в соціаль-

ній мережі Facebook У раїна опи-
нилася на 20 місці серед раїн
світ . Про це свідчать дані рес р-
с SocialBakers. Та , середня вар-

тість ре лами в У раїні за лі ста-
новить $ 0,53, а за тисяч по а-
зів — $ 0,19. Перше місце зайня-
ла Росія, де ре лама в Facebook
ошт є $ 1,12 за лі і $ 0,34 за
тисяч по азів. На др ом міс-
ці — Японія. Далі йд ть Австралія,
США і Нова Зеландія. До речі,
приб т и омпанії за перші три
місяці поточно о ро зросли на
44,7% — до $ 1,06 млрд

Отримати візу до Австралії
стане простіше

Австралія с ас вала вимо до
ромадян У раїни відправляти
ори інал за ордонно о паспорта
в посольство Австралії в Росії та
У раїні за с місництвом для
оформлення візи. Про це с азано
в повідомленні МЗС У раїни. З 1
травня МЗС Австралії внесло від-
повідні зміни до процед ри
оформлення віз для раїнців. Те-
пер, за рез льтатами роз ляд ві-
зово о лопотання, заявни б -
де відправлятися повідомлення

про видач візи, я він зможе
пред’явити авіаперевізни ові під
час вильот з У раїни. Персонал
авіаліній б де проводити автома-
тичний онтроль наявності дійс-
ної візи в пасажира під час здійс-
нення процед ри реєстрації на
рейс або в п н ті транзитно о
проїзд

“Укрзалізниця” продала
більше тисячі квитків 
на потяги Hyundai
Про це повідомив начальни

Головно о пасажирсь о о прав-
ління “У рзалізниці” Оле сандр
Івань о. Він точнив, що продаж
вит ів розпочався 20 травня і
станом на 10.00 21 травня на два
потя и Hyundai спол ченням Ки-
їв-Хар ів б ло продано близь о
900 вит ів, на один потя спол -
ченням Київ-Львів — близь о 200
вит ів. “Ч т и про те, що нас
не б де пасажирів на швид існі
потя и, не виправдалися”,— від-
значив посадовець

Кількість
внутрішніх 
туристів 
зросла 
на 10%
Українці охоче відвідують тури
та фестивалі, має попит 
і екологічний туризм
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Вліт цьо о ро Києві план ється від риття 118 за-
ладів відпочин для дітей. Серед них — 6 санаторіїв,
6 позамісь их таборів, одна т рбаза та 105 місь их та-
борів на базі за альноосвітніх ш іл, я і розпочн ть свою
робот з 28 травня. Про це повідомила заст пни о-
ловно о лі аря Київсь ої місь ої санітарно-епідеміоло-
ічної станції Оль а Р дниць а.

Відпочинок для дітей

“За результатами перевірок, які розпочалися у квітні цього року, санітар�

них відхилень у дитячих таборах не виявлено. Наразі здійснено 43 перевір�

ки з проведенням лабораторного дослідження якості води”,— зазначила

“Хрещатику” Ольга Рудницька.

За її словами, основними проблемними питаннями дитячого відпочинку

у Києві залишається скорочення мережі таборів з денним перебуванням,

недостатнє фінансування капітальних ремонтів та застаріле медичне облад�

нання.

Вартість харчування на одну особу у міських таборах орієнтовно коштує

17,5 грн з особи. Батьки, які мають змогу витратити на оздоровлення дити�

ни більше коштів, можуть скористатися послугами таборів нового поко�

ління. Йдеться про заклади поблизу Євпаторії, що мають підвищену ком�

фортабельність. Тут, крім різноманітних розважальних програм, пропону�

ють лідерські клуби для розвитку особистості, вивчення іноземних мов,

послуги спа�салонів. Коштуватиме такий відпочинок, як мінімум, 6250 грн

і вище.

“У таких таборах організовано п’ятиразове харчування за системою

“шведський стіл”. Пляжі охороняються. Добре продумана розважальна

програма, організовуються зустрічі з зірками естради та спорту”,— зазначи�

ла представник Асоціації лідерів турбізнесу України Людмила Прус.

Ціни на подорожі не змінилися

Турагентства відзначають, що в сезоні літо�2012 в Україні збільшилася

кількість внутрішніх туристів. Станом на перше травня цього року спосте�

рігається ріст на рівні 7�10%. “Така тенденція, перш за все, пояснюється

тим, що багато туристичних об’єктів запроваджують попереднє бронюван�

ня. Тобто туристи можуть замовити собі відпочинок, починаючи з лютого�

березня, і мати при цьому додаткову знижку на цю послугу. Крім того, на

період матчів Євро�2012 частина мешканців прагне виїхати з приймаючих

міст на відпочинок”,— пояснює Людмила Прус.

Фахівці кажуть, що ціни на подорожі всередині України з минулого року

майже не змінилися. Лише на курорти в Карпатах ціни збільшилися на 

3�5 %. Найдешевший відпочинок в горах коштуватиме 100 грн за добу; у Кри�

му туристичний прейскурант починається з 240 грн за добу. Оздоровлення у

Трускавці коштуватиме від 260 грн, Моршині — від 230 грн, Закарпатті — від

215 грн. Зазначимо, що до лікувальних турів входить вартість проживання,

трьохразове харчування і безпосередньо оздоровлення.

За інформацією турагентств, останнім часом українців почали більше ці�

кавити подієвий та екологічний туризм. Люди охоче відвідують семінари,

фестивалі у Львові, Кам’янці�Подільському, користуються популярністю

винні тури Одесою, Кримом. Також мають прихильників вело� та пішохід�

ні тури Карпатами — тобто екотуризм.

У розрізі закордонного відпочинку, українці надають перевагу Туреччині,

ОАЕ, Таїланду. Своєрідним відкриттям для наших співвітчизників у цьому

сезоні стала Грузія. Співвітчизників цікавлять і туристичні тури в цю країну,

і відпочинок на узбережжі у місті Батумі.

За даними туристичної компанії “Пан Укрейн”, тиждень відпочинку в

Таїланді на двох з авіаперельотом коштуватиме від $1760. В ОАЕ дешевше —

від $1150. Пропозиції по Іспанії обійдуться у суму від 1716 євро, а в Грузії

можна відпочити за $1120. За відпочинок в Греції потрібно заплатити від

980 євро, Болгарії — 550 євро. Туреччина є традиційно демократичною —

відпочинок обійдеться в $865. Азербайджан для наших співвітчизників по�

ки що цікава новинка, але експерти відзначають хороший потенціал у цьо�

го напрямку
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Україна відрегулює ціни
на ліки
У червні стартує пілотний проект державного впливу на вартість
медпрепаратів
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Фармацевтичний рино
У раїни от ється до ре -
ляторних механізмів дер-
жави — з літа офіційно
почне діяти пілотний про-
е т зниження цін на препа-
рати іпертонічної р пи.
На вартість лі ів держава
впливатиме два етапи:
на рівні виробництва та
реалізації. Це дасть змо
с ттєво знизити вартість
меди аментів для інцево-
о споживача.

Зарубіжний досвід
Першим кроком у напрямку до

внутрішнього регулювання вартості

медпрепаратів стане пілотний про�

ект державного впливу на ціни 7�ми

препаратів, що застосовуються для

лікування гіпертонічних захворю�

вань. До пілотного списку потрапи�

ли: еналаприл лізиноприл, бісопро�

лол, метопролол, небіволол, амло�

дипін, ніфедипін.

Перш, ніж взятися до запрова�

дження масштабної реформи у фар�

мацевтичній галузі, Україна враху�

вала досвід і помилки тих держав,

що вже пройшли початковий етап

регулювання цін на медичні препа�

рати. Про це повідомив заступник

міністра охорони здоров’я України

Роман Богачов. “Регулювання на

ринку лікувальних препаратів відбу�

вається не вперше, але тепер ми за�

діємо комплексний, системний під�

хід за участі державних органів, гро�

мадськості й учасників ринку. Звіс�

но, нам не обійтися без європей�

ського досвіду в цьому питанні”,—

підкреслив посадовець.

Зазначимо, що ціни на лікарські

засоби контролюються майже усіма

європейськими державами. У 24 з 27

країн Євросоюзу (89 %) регулюван�

ня цін на ліки відбувається на рівні

виробників; у 14 державах (52 %) ре�

гулюються ціни на ліки, вартість

яких підлягає відшкодуванню в рам�

ках чинних систем медичного стра�

хування чи соціального забезпечен�

ня (Франція, Угорщина, Словаччи�

на); у 3 країнах регулюванню цін

підлягають лише рецептурні засоби.

Крім того, у всіх державах регу�

люються роздрібні націнки. Вони

розраховуються за регресивною чи

лінійною схемою. В більшості сусід�

ніх держав діє ПДВ на лікарські за�

соби. Деякі з них поділяють ставки

ПДВ для окремих категорій медпре�

паратів з дуже низькою або навіть

нульовою ставкою. У більшості єв�

ропейських держав основним інст�

рументом ціноутворення є аналіз

зовнішніх та внутрішніх так званих

референтних цін — мається на увазі

ринкова ціна на лікарський засіб за

межами країни та на її території.

Зазначимо, що у Польщі та Болга�

рії після запровадження референт�

них цін та відшкодування вартості

лікарських засобів, наприклад, гру�

пи препаратів для лікування артері�

альної гіпертензії, ціни значно зни�

зилася.

Як розповів “Хрещатику” адвокат

німецької юридичної фірми “Noerr

LLP” Михайло Юнко, результатами

впровадження референтних цін у

Німеччині стало зниження їх варто�

сті за 13 років в середньому на 32%.

“Досить істотна проблема на ні�

мецькому ринку виникає у зв’язку з

інноваційними препаратами. На

відміну від України, німецький

фармацевтичний ринок досить ін�

новаційний, є багато ліків, що

значно дорожчі від звичайних через

свою унікальність. Досить довгий

час Німеччина залишалася таким

собі “райським куточком” для ви�

робників інноваційних препара�

тів — вони мали право при введенні

на ринок такого препарату на від�

шкодування всієї суми його варто�

сті. Зараз вже внесено істотні обме�

ження, тобто виробник має довести

те, що його препарат кращий за ті,

що вже є на ринку. Позитивним ре�

зультатом німецької реформи стало

зниження загальної вартості ліків

приблизно на 32 %”,— зазначив

Михайло Юнко.

МОЗ встановить граничний
рівень цін

Відповідно до постанови уряду

№ 340, Міністерство охорони здо�

ров’я до 1�го червня має оприлюд�

нити граничний рівень оптово�від�

пускних цін на лікарські засоби, що

увійшли до пілотного проекту дер�

жавного регулювання цін. Докумен�

том запропоновано визначити опто�

во�відпускну ціну на лікарський за�

сіб, середню дистриб’юторську та

середню роздрібну ціну.

Для розрахунку, наприклад, гра�

ничного рівня оптово�відпускних

цін на лікарські засоби, які включе�

ні до пілотного проекту, застосовує�

ться механізм зовнішнього та внут�

рішнього порівняння цін на ліки.

Зовнішнє реферування оптово�від�

пускної ціни на препарат здійсню�

ється на основі даних про оптово�

відпускні ціни в державах, визначе�

них у пілотному проекті. Зокрема це

Болгарія, Молдова, Польща, Сло�

ваччина, Чехія, Латвія. Тобто гра�

нична ціна полягає у визначенні се�

редньої вартості певного препарату

у різних країнах.

Медпрепарати можуть 
подешевшати на 10.40%

У постанові також прописано рі�

вень надбавок, які можуть викорис�

товувати виробники та роздрібні ме�

режі. Загалом надбавка на препарат

не має перевищувати 25% від закупі�

вельної ціни.

“Граничний рівень оптово�від�

пускних цін ми окремо сформуємо

по кожному препарату, що увійшов

у пілотний проект. На основі цієї

оптово�відпускної ціни буде вирахо�

вана гранична ціна в аптечній мере�

жі. Ці цифри будуть опубліковані і

доступні в кожній аптеці, і споживач

знатиме, що вище вказаної у списку

ціни цей товар продаватися не мо�

же”,— пояснив “Хрещатику” мето�

дику гендиректор ДП “Державний

експертний центр МОЗ України”

Михайло Нестерчук.

Середній рівень зниження цін на

препарати в результаті дії пілотного

проекту експерти не називають. Ка�

жуть, що хочуть дочекатися перших

результатів, а вже потім робити

прогнози. Віце�президент “Фарма�

цевтичної асоціації України” Василь

Дударчук повідомив “Хрещатику”,

що препарати можуть подешевшати

на 10, 20 і навіть 40%.

Серед можливих недоліків про�

грами експерти називають небажан�

ня людей відвідувати лікаря задля

отримання рецепта. А без нього

придбати препарат дешевше не

вдасться. Крім того, як зазначає ро�

сійський експерт фармацевтичної

галузі Іван Глушков, Росія свого ча�

су зіткнулася з тим, що на ринку ви�

ник дефіцит тих препаратів, ціни на

які регулювала держава.

Розробники вітчизняного пілот�

ного проекту регулювання цін на лі�

ки пообіцяли врахувати прорахунки

інших держав і не повторити їх в

Україні

Фахівці зазначають, що ціни на подорожі всередині
України з минулого року майже 

не змінилися. Лише на курорти в Карпатах
збільшилися на 3-5 %.

Міністерство охорони здоров’я 
до 1-го червня має оприлюднити граничний рівень

оптово-відпускних цін на лікарські засоби, що увійшли
до пілотного проекту державного регулювання цін
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10 тисяч робочих місць
— У міжнародному аеропорту “Київ” відкрили

новий термінал. Він оснащений сучасним облад�
нанням для реєстрації та безпеки пасажирів, кон�
тролю та обробки багажу. Ми часто говорили з ва�
ми про перспективність державно�приватного
партнерства у розвитку тих чи інших галузей. Тож
наскільки іноземним інвесторам цікаво вкладати
кошти у такі об’єкти, як термінал, і чи є перспекти�
ва ще більшого розширення аеропорту?

— Я щиро хотів би подякувати інвесторам,

адже це — найбільш вдалий приклад державно�

приватного партнерства не тільки у Києві, а й в

Україні. Така співпраця передбачає участь дер�

жави, муніципалітету та інвестора. Останній бе�

ре на себе усі ризики, пов’язані з бізнесом, який

він буде проводити на цій території. “Київ” —

муніципальний аеропорт, і я ще раз хотів би це

підкреслити. Тому дуже приємно, що ми у себе в

місті знайшли партнера�інвестора, який довів

справу до логічного завершення. Цей проект є

дуже цікавим і перспективним, і його повне за�

вершення, за нашими підрахунками, це — до 10

тисяч нових робочих місць в Києві, не тільки по

обслуговуванню чи роботі в аеропорту, але і для

тих, хто буде підвозити людей, надавати відпо�

відні послуги.

— У зв’язку з відкриттям нового терміналу між�
народного аеропорту “Київ” влада вирішила збіль�
шити кількість рухомого складу муніципального
транспорту, який курсує від повітряних воріт у міс�
то і навпаки. Про яку кількість тролейбусів йде мо�
ва наразі і коли вони будуть випущені на маршрути?
(Запитання з мережі Facebook)

— Це, безумовно, буде залежати від розвитку

аеропорту, від кількості рейсів і осіб, що корис�

туватимуться його послугами. У нас є можли�

вість направити додаткову кількість тролейбусів

на маршрути, що підвозять пасажирів до Жулян.

А ще збудувати смуги громадського транспорту

для того, щоб він рухався швидко. Це питання

ми вирішимо найближчим часом, і у майбутньо�

му ми можемо реагувати на ті запити, які

надходитимуть від пасажирів аеропорту.

Питання до референдуму

— Олександре Павловичу, ви є ініціатором за�
провадження такої нової для Києва форми участі
громадян у реалізації місцевої влади, як референ�
думи. Чи підтримують вас кияни і як триває підго�
товка до проведення першого референдуму? Які за�
питання будуть на нього винесені?

— Для отримання територіальною громадою

права проведення відповідного референдуму по�

трібно зібрати 231 тисячу підписів. Це — немало, а

проблем, про які слід порадитись з киянами, нако�

пичилось багато.

Сьогодні ми ставимо питання соціального за�

хисту: не можна одну і ту ж заробітну плату при

розподілі бюджету між регіонами, містами форму�

вати однаково для аграрних регіонів, де люди ма�

ють змогу забезпечувати себе продукцією з приса�

дибних ділянок, і міста Києва. Безумовно, в столи�

ці люди собі цього дозволити не можуть, тому не�

обхідний особливий підхід, який, зокрема, врахо�

вував би і вищий рівень цін у місті. Середня заро�

бітна плата киянина на 1500 гривень вища, ніж се�

редня по Україні, що, безумовно, і відбивається на

ціновій політиці. Тому справедливим є отримання

людьми, які працюють в бюджетній сфері і мають

менші доходи, додаткової допомоги по муніци�

пальній програмі. Але без чіткої позиції територі�

альної громади вирішити це питання буде дуже

складно. Наразі є певні позитивні моменти у спів�

праці з урядом, який йде нам назустріч і підтримує

наші ініціативи, місто приймає необхідні рішення і

ми разом збалансовуємо питання соціального за�

хисту. Але в майбутньому може бути по�іншому, то�

му потрібна чітка політика на багато часу вперед, і

тут потрібен такий захід, як референдум.

Аналогічна ситуація і з питанням щодо створен�

ня муніципальної міліції, проектів якої зараз в

Україні немає жодного. Ми вважаємо, що питання

порушення правил паркування, вигул собак, бла�

гоустрій території, встановлення чи боротьба з

МАФами — теми, пов’язані з діяльністю муніци�

пальної міліції. При всій повазі до МВС вони не

зможуть займатися цими питаннями через відсут�

ність сил і засобів. Тому ці функції можемо взяти

на себе ми, створивши муніципальну міліцію.

Останнє питання, безумовно,— припинення

вакханалії щодо незаконних рішень про будівниц�

тво. Ми пропонуємо територіальній громаді ви�

значитись і підтримати нас, щоб такого більше ні�

коли не було і закріпити 10 фундаментальних

принципів формування Генерального плану міста,

які виключать, якщо вони будуть враховані, будь�

які помилки у цій сфері. Я хотів би звернути увагу

на те, що це потрібно в першу чергу всім майбут�

нім поколінням киян.

— Міська влада обіцяла до Дня Києва відкрити
лінію трамваю з Троєщини до станції кільцевої
міської електрички. На якій стадії зараз перебуває
реконструкція трамвайної лінії і чи встигнуть за�

вершити ці роботи вчасно? (Запитання з мережі
Facebook)

— Ми обіцяли завершити цю роботу у І півріч�

чі, і так воно буде. Сьогодні роботи перебувають

в активній стадії. Виконано приблизно 2/3 з них,

прокладаються колії, робиться під’їзд до станції.

Ми будемо мати можливість презентувати меш�

канцям Троєщини цей подарунок, який повинен

значно спростити можливість виїзду на правий

берег і через пересадку на міську електричку лю�

ди матимуть доступ до будь�якої лінії метропо�

літену, що зробить цей проект перспективним.

Столичному стандарту освіти — бути

— Минулої п’ятниці ви брали участь у роботі фору�
му педагогічної та батьківської громадськості “Сто�
личний стандарт освіти”. Як люди оцінюють таку іні�
ціативу?

— Коли мною запроваджувалась ініціатива від�

працювання “Столичного стандарту освіти”, я,

безумовно, розраховував на активність педагогіч�

ного, наукового колективу міста. Але, чесно кажу�

чи, я не очікував такої інтенсивної професійної

дискусії і зацікавленості громадськості в тому, щоб

ми мали таку програму. Я завжди кажу: якщо у міс�

та немає мети, яку ми маємо досягти, вона сама ні�

коли не прийде, і той чи інший рубіж ніколи не бу�

де пройдено. Щодо столичного стандарту освіти —

ми маємо дуже багато пропозицій, і простежується

бажання громадськості допомагати у вирішенні

цього питання. Я переконаний, що ми затвердимо

цей стандарт, і це буде прикладом для всієї України.

Ми сплануємо свої заходи так, щоб негайно були

вирішені першочергові проблеми галузі, адже од�

ночасно все з’явитися не може.

— Ви обіцяли надавати допомогу у вирішенні жит�
лового питання для медиків: зокрема за схемою
50/50. Чи можливо цю допомогу отримати? (Запи�
тання телеглядача)

— Сьогодні у нас є дуже сприятливі програми

для вирішення житлових проблем, особливо для

працівників бюджетної сфери. Наприклад, коли

держава фінансує 30 % за рахунок свого бюджету і

70 % — інвестор; якщо ж інвестору не вистачає

коштів, він може взяти іпотечний кредит на 15 ро�

ків при сплаті 3 % річних. Вартість такого житла —

не ринкова, а по собівартості. Тому такий проект є

реальним для того, щоб люди могли ним скориста�

тися. Стосовно столичних працівників охорони

здоров’я — місто додатково надає свою підтримку

у вирішенні житлового питання.

Проект — квіти на балконах

— Наскільки, на вашу думку, Київ причепурився,
став охайнішим, зеленішим до Дня міста і Євро�2012,
адже було проведено досить багато суботників?

— Завжди хочеться робити Київ ще більш охай�

ним і чепурним.  Але зробити це за 1�2 роки досить

складно. Нам потрібно підтримати наші підпри�

ємства, які опікуються благоустроєм. У мене є гли�

боке переконання, що в найближчі роки Київ по�

верне собі славу найкращого і найзеленішого міс�

та Європи. Це — абсолютно реально, адже не ви�

магає великого обсягу фінансування. Збудувати

міст — набагато дорожче. Тому я вірю, що ми цьо�

го обов’язково досягнемо, але важливо мати під�

тримку киян. По�перше, наші спільні програми з

мешканцями столиці — багато запропонованих

киянами ініціатив щодо озеленення міста ми під�

тримуємо. По�друге, важливо зберегти все це. Лю�

ди повинні звикати до красивого.

Дуже цікава програма, яку ми зробимо вперше

цього року, а в майбутньому вона буде широко�

масштабною — квіти на балконах. Поки що ми

проявляємо свою ініціативу і покажемо мешкан�

цям міста, наскільки це може бути красиво, по�

тім — будемо просити киян і підтримувати кожно�

го, хто захоче мати квіти на балконі. Я перекона�

ний, що, роблячи такі кроки, ми виховуємо і під�

ростаюче покоління, і себе в цьому плані. Коли ми

ремонтуємо парк чи сквер, я приїжджаю туди по

кілька разів, перевіряю, чи користується він попу�

лярністю у людей. І слід зазначити, що киян у ньо�

му стає більше у кілька разів. Заради цього і потріб�

но працювати.

— Чи можна домовитися з власниками квартир,
принаймні у центрі міста, про озеленення їх балконів
і, можливо, допомогти їм з розсадою і вазонами, а вже
безпосередньо догляд за квітами залишити на совісті
мешканців, роблячи місто красивим без витрат місь�
кого бюджету? (Запитання з мережі Facebook)

— Ми над цією ідеєю вже працюємо. На цен�

тральних вулицях з’являться 1000 таких вазонів на

балконах. Це буде дуже красиво, і ми будемо поши�

рювати таку програму.

Зобов’язання перед 
киянами буде виконано

— Якщо говорити про наближення Дня Києва — в
столиці багато чого робиться саме до цієї дати. На які
з численних масштабних заходів завітаєте особисто
ви? І що б ви побажали киянам в переддень цього свя�
та?

— Для нас свята — робота. Я буду на багатьох

заходах, але не на всіх, адже їх 346. Три тижні

триватиме святкування Дня Києва. Але основ�

ним є те, що ми виконаємо зобов’язання, які

взяли перед киянами: завершення будівництва

Музею історії міста Києва, відкриття Андріїв�

ського узвозу і ще багато об’єктів будівництва,

які ми будемо вводити в експлуатацію: зелені на�

садження, фонтани, сквери. Киянам хотів би по�

бажати стабільності — те, чого дуже не вистачало

державі і місту в останні роки. Зараз така стабіль�

ність присутня, а для іншого потрібен час, адже

ми знаємо, як все зробити. Ще хотів би побажа�

ти киянам святкового настрою, адже без нього

свято не відбувається

Підготував 
Олександр ХАРЬКО, “Хрещатик”

Завтра Православна
Церква відзначає
свято Вознесіння
Господнього
Завтра православні християни відзначають свято Возне-
сіння Христово о. Це свято належить до числа дванад-
цяти найбільших цер овном році і безпосередньо по-
в’язане із святом Вос ресіння Іс са Христа. Відзначає-
ться воно на соро овий день після Вели одня.

Минуло 40 днів від Воскресіння Христового, протягом яких учні Христо�

ві переживали незрівнянну радість солодких бесід з Воскреслим Христом. В

останній день Свого видимого перебування на землі Господь, з’явившись

присутнім апостолам й заповівши їм не відлучатися з Єрусалиму, але чекати

обіцяного їм Утішителя Духа істини (Ін.14; 16,17), вивів їх з Єрусалиму на

гору Єлеон, по дорозі розмовляючи з ними про те, що влаштував на землі

Свою Церкву.

На вершині гори Елеон Христос, роз’яснюючи апостолам, в чому має по�

лягати їх призначення, сказав їм: “Ви приймете силу, коли зійде на вас Дух

Святий, та будете Моїми свідками в Єрусалимі та у всій Юдеї та Самарії та

аж до краю землі”(Дії. 1, 8). Й піднявши руки Свої, благословив їх (Лк. 24,

50). Й побачили апостоли, що Господь починає підніматися від землі, й світ�

ла хмара приховує Його від їх поглядів, небеса прийняли Його.

Через Вознесіння Господа занепале людство Христом підводиться від зем�

лі, тління й смерті до нескінченного життя на небі. Христос, воскреснувши

силою Свого Божества, через Вознесіння удостоїв гріховне людське єство

найбільшої честі, тобто життя в Царстві Небеснім.

Вознісшись на небо, Господь не залишив землю, Своєю Божественною

присутністю Він став ще ближче до всіх віруючих в Нього. Нині Він знахо�

диться на землі не тільки всюдисущим Своїм Божеством, але й в великому та�

їнстві Євхаристії — Божественного Тіла та Крові Його, якими причащаються

вірні. Преславне Вознесіння Спасителя на небо було продовженням й завер�

шенням прославлення Його серед людей, яке почалося у Воскресінні, та ос�

новою якого послужив Хрест Христовий. Тут здійснюється та завершується

таїнство нашого спасіння Христом в Його тілесному перебуванні на землі.

Вознесіння Ісуса Христа на небо разом з тим відкриває для всіх віруючих

шлях до неба, до вічного життя, подібно до того, як Його смерть й Воскре�

сіння є перемога над гріхом та смертю для всього людства.

Христос вознісся на небо до Свого Отця, зруйнувавши Своїм Хрестом

стародавнє засудження людства та ворожнечу між людиною й Богом

Інформацію надано Синодальним відділом 
Української Православної церкви

Змаганнями з мотокросу 
деснянці розпочали 
святкування Дня Києва
У рам ах заходів з відзначення 1530-річчя

Києва неделю Деснянсь ом районі по-
близ зато и Доманя відб лися зма ання від-
ритої першості район з мото рос , присвя-
чені Дню Києва.
У першості взяли часть 41 спортсмен. Всі
часни и б ли розподілені за валіфі ацією та

рівнем під отов и на 4 р пи: “Майстер”, “Хоббі”, “Юніор” та “Першачо ”.
У ласі “Майстер” взяли часть спортсмени- часни и зма ань серед

аматорів ласі “Майстер” на чемпіонатах У раїни (або зма аннях по-
дібно о рівня), я і не зайняли призові місця. До часті мото росі
ласі “Хоббі” доп с алися спортсмени, я і перейшли з лас “Юніор”,
переможці лас “Першачо ”. У ласі “Юніор” зма алися наймолодші
спортсмени, а ласі “Першачо ” — почат івці.
Зробила ви ли чолові ам і єдина з 19 часни ів лас “Хоббі” жін-
а — Наталія Зайчен о.
“Мені д же хотілося їздити на мотоци лі. Чотири ро и том моя мрія

здійснилася — придбала мотоци л. Вперше бер часть подібних
зма аннях, сподіваюся, що не востаннє”,— с азала Наталія Зайчен о.
Наймолодшом ж часни зма ань з мото рос виповнилося 9 ро ів

У Деснянському районі основні святкові заходи 
з відзначення 1530-річчя Києва 
заплановано на 25 травня
У п’ятницю 25 травня о 16.00 пар “Молодіжний” (в л. Дань е-

вича, 4-а) для меш анців та остей район розпочнеться свят ова
онцертна про рама “Пишаюсь Києвом своїм, йо о людьми, йо о
расою”. На всіх прис тніх че ають вист пи дитячих творчих оле -
тивів район , і роте а для дітей, розва и, он рси, ві торини то-
що

Відбулось районне свято —
День матері
Нещодавно в ЦК “Святошин” (пр. Перемо-
и, 112) відб лось районне свято з на оди
відзначення Дня матері. В заходах взяли
часть: олова Святошинсь ої РДА Сер ій
Рюмшин, деп тати Київради Лев Парцхала-
дзе та Оле сандр Пабат, олова Спіл и ор а-
нізацій ба атодітних сімей “Шанс” Свято-
шинсь о о район Н. Бовт н, ба атодітні сім’ї

та меш анці район . Голова Святошинсь о о район Сер ій Рюмшин
привітав прис тніх з на оди відзначення Дня матері та Дня сім’ї, а та-
ож зазначив, що столиці в цілом та Святошині зо рема ба атодіт-
ним родинам приділяється особлива ва а.
Та ож олова райдержадміністрації зазначив, що бать и ба атодіт-

них сімей починають отрим вати соціальн “Карт иянина”, отра
дає с ттєві піль и.
На онцерті вист пили: зраз овий л б естрадно о танцю “Ідеал”,

народний ансамбль с часно о танцю “Майстер- лас”, зраз овий хо-
рео рафічний ансамбль “Со олята”, співач и Марина От идач, Діана
Оладь о, Катерина Білен о, Анастасія Івлєва, Анна-Марія Миронова,
Влада Костю .
Подар н и ба атодітним родинам вр чив деп тат Київради Лев Пар-

цхаладзе

26 травня у Святошинському районі 
на бульварі Вернадського пройдуть заходи 
з нагоди Дня міста
Свято відб деться на б льварі Вернадсь о о 26 травня. О 10.30 роз-

почнеться від риття фестивалю “Сонячний аштанчи ” (дефіле часни-
ів, вист пи остей, хорео рафічний алейдос оп за ордонних та ра-
їнсь их оле тивів- часни ів фестивалю), а та ож спортивні зма ання,
анімація, вистав и творчих робіт підліт ових л бів. В інці свята ви-
ст плять фіналісти “Фабри и зіро ” і “Голос раїни”. О 22.00 прол нає
свят овий феєрвер . Свято відб деться за підтрим и ромадсь ої ор-
анізації “Наш Святошинсь ий”

Новини районів

Благовіст

"Ми виконаємо зобов`язання, які взяли перед киянами: завершення
будівництва Музею історії міста Києва, відкриття Андріївського узвозу і
ще багато об`єктів будівництва, які ми будемо вводити в експлуатацію:

зелені насадження, фонтани, сквери"

Олександр ПОПОВ: 

"Київ поверне собі славу
найкращого і найзеленішого
міста Європи"
У про рамі “Столиця” на теле аналі
“Київ” олова КМДА Оле сандр По-
пов відповів на запитання иян.
Очільни міста розповів про запро-
вадження “Столично о стандарт ос-
віти”, від риття ново о термінал в
аеропорт “Київ” (Ж ляни), можли-
вість проведення місцевих референ-
д мів і озеленення міста до Дня Ки-
єва.
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №37 (1056)

СЕРЕДА,
23 травня
2012 року

1. Порушити клопотання перед Головою Верховної Ради України про
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Шатіла Воло�
димира Анатолійовича — наукового співробітника науково�дослідного сек�
тора “Центр досліджень проблем прав людини” юридичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка за вагомий
особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, здобутки у
науково�дослідній роботі, успіхи у навчанні і вихованні студентської моло�
ді.

2. Управлінню кадрової роботи і нагород апарату виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготу�
вати клопотання про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради

України Шатіла Володимира Анатолійовича — наукового співробітника на�
уково�дослідного сектора “Центр досліджень проблем прав людини”
юридичного факультету Київського національного університету імені Та�
раса Шевченка за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфі�
кованих фахівців, здобутки у науково�дослідній роботі, успіхи у навчанні і
вихованні студентської молоді.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжна�
родних зв’язків та інформаційної політики.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про розгляд протесту 
заступника прокурора міста Києва 

від 18.08.2011 № 05/4�641 вих�11 на рішення 
Київської міської ради від 9 липня 2009 року № 1005/2061 
“Про затвердження проекту водоохоронної зони р. Дніпро 

на території землевідводу ТОВ “Лівобережжя плюс” 
на Дніпровській набережній, 14 

у Дарницькому районі м. Києва”
Рішення Київської міської ради № 819/7055 від 1 грудня 2011 року

Київська міська рада розглянула вимоги, викладені в протесті заступника прокурора міста Києва від 18.08.2011 № 05/4�641вих�
11 на рішення Київської міської ради від 9 липня 2009 року № 1005/2061, і вважає неможливим їх задоволення на таких підставах.

Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 16.04.2009 у справі № 1�9/2009 за конституційним поданням Харків�
ської міської ради щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 19, статті 144 Конституції України, статті 25, части�
ни чотирнадцятої статті 46, частин першої, десятої статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (справа про
скасування актів органів місцевого самоврядування) орган місцевого самоврядування має право приймати рішення, вносити до
них зміни та/чи скасовувати їх на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

У Рішенні Конституційного Суду України від 16.04.2009 у справі № 1�9/2009 зазначено, що органи місцевого самоврядування не
можуть скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідно�
сини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин запере�
чують проти їх зміни чи припинення.

Ненормативні правові акти органу місцевого самоврядування є актами одноразового застосування, вичерпують свою дію фак�
том їхнього виконання, тому вони не можуть бути скасовані чи змінені органом місцевого самоврядування після їх виконання.

Рішення Київської міської ради від 9 липня 2009 року № 1005/2061 прийняте в порядку, встановленому законодавством Укра�
їни, та виконане в повному обсязі, а саме:

Затверджено проект водоохоронної зони р. Дніпро на території землевідводу товариства з обмеженою відповідальністю “ЛІВО�
БЕРЕЖЖЯ ПЛЮС” на Дніпровській набережній, 14 у Дарницькому районі м. Києва та внесено до даних Державного земельного ка�
дастру, проінформоване населення та всі зацікавлені організації про водоохоронний режим, який діє на вищезазначеній терито�
рії.

Товариством з обмеженою відповідальністю “ЛІВОБЕРЕЖЖЯ ПЛЮС” забезпечено встановлення водоохоронних знаків на межі
смуги відведення берегоукріплення р. Дніпро у Дарницькому районі м. Києва в межах території відповідно до договору оренди від
31.05.2005, зареєстрованого 06.10.2005 за № 63�6�00295 (із змінами до цього договору).

Товариством з обмеженою відповідальністю “ЛІВОБЕРЕЖЖЯ ПЛЮС” та Київською міською радою 2 березня 2010 року укладено
відповідний договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 06.10.2005 № 63�6�00295 (із змінами до цього до�
говору), який зареєстрований Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), про що зроблено запис від 17 березня 2010 року за № 63�6�00579 у книзі записів державної реєс�
трації договорів, а також зареєстровано Головним управлінням Держкомзему в м. Києві, реєстраційний номер 800000004000005
від 01.04.2011.

Таким чином, оскільки опротестовуване рішення Київської міської ради виконане в повному обсязі і відсутня згода ТОВ “ЛІВО�
БЕРЕЖЖЯ ПЛЮС” на його скасування, то відповідно до рішення Конституційного Суду України від 16.04.2009 у справі № 1�9/2009 у
Київської міської ради немає підстав для скасування свого рішення.

Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною другою статті 19, статтею 150 Конституції України, статтею 69 Закону України
“Про Конституційний Суд України”, Рішенням Конституційного Суду України від 16.04.2009 у справі № 1�9/2009, статтею 21 Закону
України “Про прокуратуру”, Київська міська радаа

ВИРІШИЛА:

1. Відхилити протест заступника прокурора міста Києва від 18.08.2011
№ 05/4�641вих�11 на рішення Київської міської ради від 9 липня 2009 ро�
ку № 1005/2061.

2. Доручити заступнику міського голови — секретарю Київради про на�

слідки розгляду протесту повідомити прокуратурі міста Києва в установ�
леному порядку.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про розгляд протесту 
прокуратури міста Києва від 16.08.2010 № 07/1�486 вих�10 

на рішення Київської міської ради 
від 17.09.2009 № 45/2114 

“Про передачу нежилого будинку 
на вул. Жилянській, 82/20, літ. Б (Паньківській, 20/82) 

комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

у власність товариству 
з обмеженою відповідальністю “Інбудконсалт”

Рішення Київської міської ради № 858/7094 від 15 грудня 2011 року
Розглянувши протест прокуратури міста Києва від 16.08.2010 № 07/1�486 вих�10 на рішення Київради від 17.09.2009

№ 45/2114 “Про передачу нежилого будинку на вул. Жилянській, 82/20, літ. Б (Паньківській, 20/82) загальною площею 195,2
кв. м комунальної власності територіальної громади міста Києва у власність товариству з обмеженою відповідальністю “Ін�
будконсалт”, Київська міська рада вважає неможливим його задоволення з нижченаведених підстав.

Рішення Київради від 17.09.2009 № 45/2114 “Про передачу нежилого будинку на вул. Жилянській, 82/20, літ. Б (Паньків�
ській, 20/82) комунальної власності територіальної громади міста Києва у власність товариству з обмеженою відповідальніс�
тю “Інбудконсалт” прийнято у відповідності до статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26,
частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, у зв’язку з відведенням земельних ділянок
товариству з обмеженою відповідальністю “Інбудконсалт”, яке є інвестором будівництва офісно�торговельного комплексу з
вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Жилянській, 82/20, літ. “Б” (Паньківській,
20/82) у Голосіївському районі м. Києва.

Цим рішенням Київрада передає у власність нежитловий будинок комунальної власності м. Києва ТОВ “Інбудконсалт” за
вищезазначеною адресою за умови компенсації вартості, визначеної звітом про експертну оцінку зазначеного будинку, яку
було доручено провести Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації). Після проведення незалежної оцінки майна підприємство повинно перерахува�
ти кошти КП “Житлоінвестбуд�УКБ” та до бюджету м. Києва.

У зв’язку із цим, за інформацією Головного управління комунальної власності м. Києва (Київської міської державної адмі�
ністрації) (лист від 13.05.2011 № 042/9/1�4703), цим органом проведена незалежна оцінка вартості зазначеного об’єкта, яка
згідно з висновком про вартість майна становить 674640,00 грн. Товариством з обмеженою відповідальністю “Інбудконсалт”
в установленому порядку сплачені відповідні кошти, сторонами підписано акти приймання�передачі майна, після чого
оформлено свідоцтво про право власності на об’єкт нерухомості. Таким чином, рішення Київської міської ради від 17.09.2009
№ 45/2114 “Про передачу нежилого будинку на вул. Жилянській, 82/20, літ. Б (Паньківській, 20/82) комунальної власності те�
риторіальної громади міста Києва у власність товариству з обмеженою відповідальністю “Інбудконсалт” виконано в повному
обсязі.

При прийнятті рішення Київрада бере до уваги також те, що відповідно до рішення Конституційного Суду України від
16.04.2009 у справі № 1�9/209 за конституційним поданням Харківської міської ради щодо офіційного тлумачення положень
частини другої статті 19, статті 144 Конституції України, статті 25, частини чотирнадцятої статті 46, частин першої, десятої
статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (справа про скасування актів органів місцевого самовряду�
вання) орган місцевого самоврядування має право приймати рішення, вносити до них зміни та/чи скасовувати їх на підста�
ві, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією України та законами України.

У цьому рішенні Конституційного Суду України зазначено, що органи місцевого самоврядування не можуть скасовувати
свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з
реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти правовідносин заперечують проти їх
зміни чи припинення.

Акти індивідуальної дії органу місцевого самоврядування є актами одноразового застосування та вичерпують свою дію
фактом їхнього виконання, тому вони не можуть бути скасовані чи змінені органом місцевого самоврядування після їх вико�
нання.

Враховуючи вищезазначене, беручи до уваги, що органи місцевого самоврядування мають повноваження щодо володін�
ня, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності та керуючись статтею 26 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, статтею 21 Закону України “Про прокуратуру”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відхилити протест прокуратури міста Києва від 16.08.2010 № 07/1�
486 вих�10 на рішення Київради від 17.09.2009 № 45/2114 “Про переда�
чу нежилого будинку на вул. Жилянській, 82/20, літ. Б (Паньківській,
20/82) комунальної власності територіальної громади міста Києва у влас�
ність товариству з обмеженою відповідальністю “Інбудконсалт”.

2. Доручити заступнику міського голови — секретарю Київради про на�
слідки розгляду протесту повідомити прокуратурі міста Києва в установ�
леному порядку.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про порушення 
перед Головою Верховної Ради України 

клопотання про нагородження 
Почесною грамотою Верховної Ради України 

Докіля Леоніда Петровича
Рішення Київської міської ради № 833/7069 від 15 грудня 2011 року

Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвердженого Постановою Вер�
ховної Ради України від 15.12.2005 № 3216�IV “Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про Почесну грамоту та
Грамоту Верховної Ради України”, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Порушити клопотання перед Головою Верховної Ради України про
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Докіля Леоні�
да Петровича — віце�президента Асоціації міжнародних автомобільних пе�
ревізників України “АсМАП України” за вагомий особистий внесок у спра�
ву розвитку міжнародних автомобільних перевезень, багаторічну сумлін�
ну працю, високий професіоналізм.

2. Управлінню кадрової роботи і нагород апарату виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготу�
вати клопотання про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради

України Докіля Леоніда Петровича — віце�президента Асоціації міжнарод�
них автомобільних перевізників України “АсМАП України” за вагомий осо�
бистий внесок у справу розвитку міжнародних автомобільних перевезень,
багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжна�
родних зв’язків та інформаційної політики.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про порушення перед Головою Верховної Ради України 
клопотання про нагородження

Почесною грамотою Верховної Ради України 
Шатіла Володимира Анатолійовича

Рішення Київської міської ради № 836/7072 від 15 грудня 2011 року
Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвердженого Постановою Вер�

ховної Ради України від 15.12.05 № 3216�ІV “Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про Почесну грамоту та Гра�
моту Верховної Ради України”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про погодження клопотання 
державного підприємства “Національний палац мистецтв “Україна” 

про надання надр у користування 
з метою геологічного вивчення, 

в тому числі дослідно�промислової розробки родовищ 
корисних копалин загальнодержавного значення (підземних вод), 

за допомогою однієї артезіанської свердловини, 
розташованої на території підприємства за адресою: 

вул. Червоноармійська, 103 
Печерського району міста Києва

Рішення Київської міської ради № 843/7079 від 15 грудня 2011 року
Відповідно до пункту 3 статті 9�1 Кодексу України про надра, пункту 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування

надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.11 № 615, статті 93 Водного кодексу України, статті 113 Зе�
мельного кодексу України, пункту 3 Правового режиму зон санітарної охорони водних об’єктів, затвердженого постановою Кабі�
нету Міністрів України від 18.12.98 № 2024, та враховуючи клопотання державного підприємства “Національний палац мистецтв
“Україна” від 01.09.11 № 01/01�17/339, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити клопотання державного підприємства “Національний па�
лац мистецтв “Україна” про надання надр у користування з метою геоло�
гічного вивчення, в тому числі дослідно�промислової розробки родовищ
корисних копалин загальнодержавного значення (підземних вод), за до�
помогою однієї артезіанської свердловини, розташованої на території під�
приємства за адресою: вул. Червоноармійська, 103 Печерського району
міста Києва.

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

3. Державному підприємству “Національний палац мистецтв “Україна”
звернутися до Київської міської ради з метою встановлення відповідно до
чинного законодавства меж зон санітарної охорони водозабірної свердло�
вини.

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

Київський міський голова Л. Черновецький

Про дитячий будинок “Ясний”
Рішення Київської міської ради № 847/7083 від 15 грудня 2011 року

На виконання Указу Президента України від 31.08.2010 № 889/2010 “Про утворення державної дитячої інженерної академії”,
відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернення Міністерства освіти і науки України
від 20.10.2010 № 1/11�9725, з метою вирішення питання розміщення державної дитячої інженерної академії Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Передати з комунальної власності територіальної громади міста Ки�

єва до державної власності до сфери управління Міністерства освіти і на�
уки, молоді та спорту України приміщення дитячого будинку “Ясний” на
вул. Саратовській, 20 у Шевченківському районі м. Києва для розміщен�
ня державної дитячої інженерної академії.

2. Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації вжити
організаційно�правових заходів щодо дострокового розірвання договорів

оренди приміщень дитячого будинку “Ясний” на вул. Саратовській, 20 у
Шевченківському районі м. Києва.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань власності та постійну комісію Київради з питань гу�
манітарної політики.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про порушення перед Головою Верховної Ради України 
клопотання про нагородження Грамотою Верховної Ради України 

Бодрової Тетяни Василівни
Рішення Київської міської ради № 835/7071 від 15 грудня 2011 року

Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвердженого Постановою Вер�
ховної Ради України від 15.12.2005 № 3216�IV “Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про Почесну грамоту та
Грамоту Верховної Ради України”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Порушити клопотання перед Головою Верховної Ради України про

нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Бодрової Те�
тяни Василівни — доцента кафедри фонетики і граматики слов’янських
мов за значний внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, здо�
бутки у науково�дослідній роботі, вагомі успіхи у навчанні і вихованні сту�
дентської молоді.

2. Управлінню кадрової роботи і нагород апарату виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготу�
вати клопотання про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради

України Бодрової Тетяни Василівни — доцента кафедри фонетики і грама�
тики слов’янських мов за значний внесок у підготовку висококваліфікова�
них фахівців, здобутки у науково�дослідній роботі, вагомі успіхи у навчан�
ні і вихованні студентської молоді.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжна�
родних зв’язків та інформаційної політики.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про звільнення гр. Столяр Р. Я. та гр. Столяр Л. М. 
від сплати пайової участі (внеску) у створенні соціальної 

та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва
Рішення Київської міської ради № 831/7067 від 15 грудня 2011 року

Відповідно до пункту 4.11 Порядку визначення розмірів пайової участі (внесків) забудовників (інвесторів) у створенні соціальної
та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затвердженого рішенням Київради від 30.12.2010 № 573/5385 “Про бюджет
міста Києва на 2011 рік” (із змінами і доповненнями), враховуючи повторне звернення гр. Столяр Р. Я. та гр. Столяр Л. М. від 13.10.2011
та протокол засідання постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку від 22.11.2011 № 23/95, Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звільнити гр. Столяр Р. Я. та гр. Столяр Л. М. від сплати пайової
участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфра�
структури м. Києва у зв’язку з будівництвом індивідуального житлового
будинку літ. “А”, гаража літ. “Б” та котельні літ. “В” (за даними БТІ) на вул.
Франка, 3�б (Бортничі) у Дарницькому районі м. Києва.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 06.10.2011 № 187/6402 

“Про розгляд протесту заступника прокурора м. Києва на рішення 
Київської міської ради від 17.02.2011 № 14/5400 
“Про погодження комунальному підприємству 

Міжнародний аеропорт “Київ” (Жуляни) користування ділянкою надр, 
що містить корисні копалини загальнодержавного значення (підземні води),

за допомогою однієї артезіанської свердловини, 
розташованої на території підприємства за адресою: 

проспект Повітрофлотський, 79 Солом’янського району м. Києва”
Рішення Київської міської ради № 853/7089 від 15 грудня 2011 року

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою виправлення технічної помилки Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 06.10.2011

№ 187/6402 “Про розгляд протесту заступника прокурора м. Києва на рі�
шення Київської міської ради від 17.02.2011 № 14/5400 “Про погодження
комунальному підприємству Міжнародний аеропорт “Київ” (Жуляни) ко�
ристування ділянкою надр, що містить корисні копалини загальнодержав�
ного значення (підземні води), за допомогою однієї артезіанської свер�
дловини, розташованої на території підприємства за адресою: проспект

Повітрофлотський, 79 Солом’янського району м. Києва”, замінивши в на�
зві та тексті рішення цифри “14/5400” цифрами “13/5400”.

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

Київський міський голова Л. Черновецький
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Про затвердження змін до складу 

Колегії Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 581 від 10 квітня 2012 року
Відповідно до статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, статті 32 Закону України “Про місцеве само�

врядування в Україні” та Положення про Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 11.10.2010 № 829, в межах функцій органу виконавчої влади:

1. Затвердити зміни до складу Колегії Головного управління у справах
сім’ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 26.05.2011 № 826 “Про створення Колегії Головного
управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, в редакції роз�
порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 06.12.2011 № 2270 “Про затвердження змін
до складу Колегії Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)”, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов’язків забезпечити висвітлення в засобах масової ін�
формації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 26.05.2011 № 826 
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 10.04.2012 № 581

Склад Колегії
Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Вовк Володимир Семенович — начальник Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київ�

ської міської державної адміністрації), голова Колегії
Арканова�Чорна Ольга Юріївна — заступник начальника Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації), заступник голови Колегії
Гусєва Людмила Миколаївна — заступник начальника управління організаційно�масової роботи та спортивних споруд Головного управління у спра�

вах сім’ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) — начальник відділу організаційно�ма�
сової роботи, секретар Колегії

Артем’єв Олександр Костянтинович — директор Департаменту спорту вищих досягнень Міністерства освіти і науки молоді та спорту України (за зго�
дою)

Барський Валерій Євгенович — перший заступник голови Київської міської організації фізкультурно�спортивного товариства “Динамо” (за згодою)
Буцева Юлія Миколаївна — заступник начальника Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) — начальник управління організаційно�масової роботи та спортивних споруд
Білецький Сергій Володимирович — начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
Бічко Каріна Сергіївна — голова молодіжної громадської організації “Студентська спілка міста Києва” (за згодою)
Височин Вадим Павлович — начальник Центрального спортивного клубу Збройних Сил України (за згодою)
Даукшас Василь Казимерас�Альгирдасович — начальник Київського міського центру з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт”
Загородня Алла Вікторівна — начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
Зевін Юрій Михайлович — директор комунального унітарного підприємства “Басейн Юність” Печерської районної в місті Києві державної адміністра�

ції
Задорожняк Наталія Миколаївна — голова громадської ради з питань дитячого руху, голова правління дитячої громадської організації “Ірбіс” (за зго�

дою)
Корольова Олена Іванівна — заступник начальника Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ра�

ди (Київської міської державної адміністрації) — начальник управління фінансово�економічного забезпечення та бухгалтерського обліку
Коляда Валентина Север’янівна — начальник управління сімейної та молодіжної політики Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту ви�

конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Кузьменко Олена Олександрівна — начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
Конченкова Ірина Євгеніївна — голова Київської міської громадської організації “Школа Рівних Можливостей” (за згодою)
Климов Володимир Миколайович� голова Київської міської ради фізкультурно�спортивного товариства “Україна” (за згодою)
Козлова Галина Михайлівна — директор Київського міського центру сім’ї “Родинний дім”
Кореницький Олег Олександрович — директор Київського спортивного ліцею�інтернату (за згодою)
Коцеба Тетяна Юріївна — голова громадської ради з питань сімейної політики (за згодою)
Любарець Володимир Віталійович — заступник голови Об’єднання профспілок організацій профспілок міста Києва “Київська міська рада профспі�

лок” (за згодою)
Марценюк Микола Олександрович — голова громадської ради з питань фізичної культури та спорту (за згодою)
Мартин Петро Михайлович — директор Всеукраїнського центру здоров’я населення “Спорт для всіх” (за згодою)
Пуцев Анатолій Іванович — директор Київського міського центру спортивної медицини (за згодою)
Панченко Людмила Володимирівна — заступник начальника Головного управління у справах сім’ї, молоді і спорту виконавчого органу Київської місь�

кої ради (Київської міської державної адміністрації) — начальник управління спорту
Рудкевич Людмила Сергіївна — голова громадської ради з питань молодіжного руху (за згодою)
Садомов Володимир Андрійович — голова громадської ради з питань розвитку спортивної інфраструктури (за згодою)
Танцюра Валерій Анатолійович — директор Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської місь�

кої ради (Київської міської державної адміністрації)
Фартучна Галина Володимирівна — начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
Щербаченко Ганна Олександрівна — начальник кафедри Центру фізичної культури і спорту Головного управління освіти і науки виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про внесення змін і доповнень до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 30.04.2010 № 323
Розпорядження № 48 від 12 січня 2012 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, з метою
ефективної діяльності та залучення представників районних в місті Києві державних адміністрацій до процесу впорядкування роз�
міщення, облаштування, утримання та демонтажу тимчасових споруд (малих архітектурних форм) у м. Києві, в межах функцій ор�
гану місцевого самоврядування:

1. Внести до розпорядження виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 30.04.2010 № 323 “Про
заходи щодо впорядкування розміщення тимчасових споруд (малих архі�
тектурних форм) на території м. Києва” (із змінами і доповненнями) такі
зміни і доповнення:

1.1. Пункт 9 розпорядження виключити.
1.2. Затвердити зміни до складу комісії з питань впорядкування розмі�

щення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) на території м. Ки�
єва, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.04.2010 № 323
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) від 19.04.2011 № 587), виклавши
його в новій редакції, що додається.

13. Затвердити зміни і доповнення до положення про комісію з питань
впорядкування розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних
форм) на території м. Києва, затвердженого розпорядженням виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�

ції) від 30.04.2010 № 323 (в редакції розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
19.04.2011 № 587), що додаються.

1.4. Затвердити зміни до складу президії комісії з питань впорядкуван�
ня розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) на терито�
рії м. Києва, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
30.04.2010 № 323 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
19.04.2011 № 587), виклавши його в новій редакції, що додається,

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

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

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 30.04.2010 № 323 
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 12.01.2012 № 48)

Склад
комісії з питань впорядкування розміщення тимчасових споруд

(малих архітектурних форм) на території м. Києва
Мазурчак Олександр Володимирович — перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова комісії
Крамаренко Руслан Михайлович — заступник голови Київської міської державної адміністрації, заступник голови комісії
Денисюк Людмила Всеволодівна — начальник Головного управління промислової, науково�технічної та інноваційної політики, заступник голови комісії
Садовой Сергій Миколайович — начальник Головного управління контролю за благоустроєм, секретар комісії
Блохов Сергій Володимирович — заступник голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
Броневицький Сергій Петрович — начальник комунальної організації “Інститут Генерального плану м. Києва”
Бутусов Юрій Євгенович — віце�президент громадської організації “РДС”
Буханець Руслан Іванович — заступник начальника управління наглядово�профілактичної діяльності ГУ МНС України в м. Києві (за згодою)
Вавриш Андрій Валентинович — заступник начальника Головного управління містобудування та архітектури
Вірич Максим Петрович — голова Київської спілки захисту підприємців (за згодою)
Волков Євген Олександрович — голова Київської міської громадської організації “Молоді регіони” (за згодою)
Гладишев Юрій Іванович — перший заступник технічного директора — головний інженер АК “Київенерго” (за згодою)
Голубов Станіслав Михайлович — начальник Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення
Грушко Віктор Валентинович — депутат Київської міської ради (за згодою)
Давидов Геннадій Матвійович — перший заступник начальника Головного управління екології та охорони природних ресурсів
Дмитрук Юрій Павлович — депутат Київської міської ради (за згодою)
Довбань Ігор Миколайович — начальник Головного управління економіки та інвестицій
Єрмак Андрій Борисович — голова правління громадської організації “Асоціація власників малого бізнесу та малих архітектурних форм” (за згодою)
Жуков Володимир Андрійович — перший заступник голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
Іващенко Анатолій Васильович — заступник голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації
Івченко Євгеній Миколайович — представник спілки громадських організацій “Бізнес за реформи”
Іщенко Михайло Володимирович – перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Ковалишин Анатолій Васильович — головний інженер ПАТ “АК “Київводоканал” (за згодою)
Коворотний Віталій Анатолійович — заступник начальника відділу організації служби управління охорони громадського порядку ГУ МВС України в 

м. Києві (за згодою)
Корнієвський Сергій Васильович — голова спілки інвесторів транспортної інфраструктури м. Києва (за згодою)
Костюченко Вадим Костянтинович — перший заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Кравченко Сергій Олексійович — перший заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
Малихін Олександр Володимирович — заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
Мармиш В’ячеслав Іванович — заступник начальника управління прокуратури м. Києва (за згодою)
Новак Наталія Василівна — депутат Київської міської ради (за згодою)
Пабат Олександр Вікторович — депутат Київської міської ради (за згодою)
Петрук Віктор Іванович — начальник Головного управління земельних ресурсів 
Пінчук Василь Іванович — перший заступник голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
Поворозник Микола Юрійович — начальник Головного управління з питань регуляторної політики та підприємництва
Пономаренко Анатолій Миколайович — головний державний санітарний лікар м. Києва (за згодою)
Пшеничний Віталій Никифорович — начальник Головного управління з питань надзвичайних ситуацій
Риженко Юрій Миколайович — перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
Самохін Олексій Юрійович — депутат Київської міської ради (за згодою)
Солошенко В’ячеслав Володимирович — директор КП “Київблагоустрій”
Солодкий Роман Володимирович — президент громадської організації “Громадянський корпус” (за згодою)
Стволов Віктор Леонідович — заступник голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
Черевко Геннадій Миколайович — голова громадської організації “Правозахист” (за згодою)
Чижевський Віктор Юрійович — помічник голови Київської міської державної адміністрації
Шафаренко Жанна Юріївна — депутат Київської міської ради (за згодою)
Яковицький Віктор Володимирович — голова координаційної ради громадської організації “Київ�МАФ” (за згодою)
Ямковой Андрій Вікторович — представник громадської організації “Наша Гордість”
Ярош Георгій Володимирович — начальник відділу по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України в м. Києві (за згодою)

Заступник голови — керівник апарату

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) від 12.01.2012 № 48

Зміни і доповнення
до положення про комісію з питань впорядкування розміщення

тимчасових споруд (малих архітектурних форм) на території м. Києва,
затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 30.04.2010 № 323
1. У пункті 3:
1.1. Підпункт 3.1 викласти в такій редакції:
“3.1. Комісія діє у складі голови, заступників голови, секретаря та членів комісії”.
1.2. В абзаці шостому підпункту 3.3 слова “співголови Комісії можуть надавати доручення” замінити словами “голова Комісії може надавати дору�

чення”.
1.3. Підпункт 3.3 доповнити новим абзацом сьомим такого змісту: “Районними в місті Києві державними адміністраціями формуються списки (про�

позиції) на демонтаж тимчасових споруд (малих архітектурних форм) у відповідних районах міста Києва у вигляді графіка черговості демонтажу тимча�
сових споруд (малих архітектурних форм) та передаються не рідше двох разів на місяць до Президії для формування проекту порядку денного засідан�
ня. Зміни до затвердженого Комісією графіка черговості демонтажу тимчасових споруд (малих архітектурних форм) може вносити лише Комісія за по�
данням районних в місті Києві державних адміністрацій або структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації). Вся інформація щодо формування списків демонтажу, черговості їх проведення, результатів виконання та інших питань, що сто�
суються процесу демонтажу, відображається в електронній базі даних тимчасових споруд в місті Києві та розміщується на офіційному веб�порталі Ки�
ївської міської влади (www.kmv.gov.ua).”.

У зв’язку з цим абзаци сьомий — десятий вважати відповідно абзацами восьмим — одинадцятим.
2. У пункті 4:
2.1. Підпункт 4.1 викласти у такій редакції:
“4.1. Президія діє у складі голови, заступників голови, секретаря та членів Президії.”.
2.2. Абзац другий підпункту 4.3 викласти у такий редакції: “Організаційно�технічне забезпечення проведення засідань Президії здійснює Головне

управління контролю за благоустроєм.”.
2.3. Абзац другий підпункту 4.4 викласти у такій редакції:
“Рішення Президії фіксується у протоколі засідання, який підписується головою, заступниками голови та секретарем Президії.”.
2.4. Підпункти 4.5, 4.6 та 4.7 викласти у такій редакції:
“4.5. Президія формує проект Порядку денного засідання Комісії з урахуванням пропозицій районних в місті Києві державних адміністрацій.
Засідання Президії проводяться у дні, визначені головою Президії (у разі необхідності позачергово), але не рідше одного разу на місяць. Члени Пре�

зидії повідомляються про дату та час проведення засідання не пізніше 5 календарних днів до дати проведення засідання Президії.
4.6. Для підготовки пропозицій на розгляд Президії створюється робоча група.
До складу робочої групи можуть включатися представники районних в місті Києві державних адміністрацій, члени Президії, Комісії, структурних під�

розділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ, організацій та громадськості за
згодою.

4.7. Робоча група формує пропозиції та надає їх на розгляд Президії. Узагальнені пропозиції робочої групи, з урахуванням виробничих
можливостей демонтажних бригад (у вигляді календарного графіка на місяць), Президія пропонує до розгляду на Комісії.
Затверджений календарний графік виконання робіт є обов’язковим для виконання КП “Київблагоустрій” у вказані терміни.
На черговому засіданні Президії директор КП “Київблагоустрій” звітує перед членами Президії про стан виконання прийнятих раніше рішень. “.
3. У пункті 5:
3.1. Назву пункту викласти у такій редакції “Права та обов’язки голови, заступників голови, секретаря та членів Комісії (Президії)”.
3.2. У підпункті 5.1 слово “співголови” замінити словом “голова”.
3.3. У підпункті 5.2 слово “Комісія” замінити словами “Комісія (Президія)” у відповідних відмінках.
3.4. Абзац перший підпункту 5.2 викласти у такій редакції:
“5.2. Голова Комісії (Президії), а у разі його відсутності один із заступників голови Комісії (Президії):”.
3.5. Доповнити пункт новим підпунктом 5.3 такого змісту:
“5.3. Заступники голови Комісії (Президії):
— беруть участь у підготовці питань на розгляд засідань Комісії (Президії);
— беруть участь у здійсненні контролю за виконанням рішень Комісії (Президії);
— здійснюють окремі повноваження голови Комісії (Президії) за дорученням голови Комісії (Президії) в разі його відсутності або неможливості здійс�

нення ним своїх повноважень.”.
У зв’язку з цим підпункти 5.3 — 5.11 вважати відповідно підпунктами 5.4–5.12.
3.6. Підпункт 5.4 викласти у такій редакції: “5.4. Секретар Комісії (Президії):
— формує порядок денний засідання Комісії (Президії);
— оформляє проекти рішень, протоколи засідань Комісії (Президії), інші документи Комісії (Президії);
— інформує членів Комісії про виконання рішень Комісії (Президії);
— несе відповідальність за підготовку проведення засідань Комісії (Президії), надання матеріалів та відомостей, необхідних для проведення засі�

дання Комісії (Президії);
— інформує членів Комісії (Президії) про час і місце проведення засідань;
— забезпечує ведення стенограми або аудіозапису засідань Комісії (Президії);
— підписує протоколи засідань Комісії (Президії).”.
3.7. Абзац перший підпункту 5.8 викласти у такій редакції:
“5.8. Протоколи засідань Комісії (Президії) підписуються головою, заступниками голови та секретарем Комісії (Президії).”.
3.8. В абзаці четвертому підпункту 5.10 слова “висновки та рекомендації” замінити словом “пропозиції”.
3.9. Абзац десятий підпункту 5.10 виключити.
3.10. Підпункт 5.12 викласти у такій редакції:
“5.12. Рішення Комісії (Президії) приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, та підписуються

головою, заступниками голови та секретарем. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.”.

Заступник голови — керівник апарату

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 30.04.2010 № 323 
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 12.01.2012 № 48)

Склад
президії комісії з питань впорядкування розміщення тимчасових споруд 

(малих архітектурних форм) на території м. Києва
Мазурчак Олександр Володимирович — перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова президії
Крамаренко Руслан Михайлович — заступник голови Київської міської державної адміністрації, заступник голови президії
Денисюк Людмила Всеволодівна — начальник Головного управління промислової, науково�технічної та інноваційної політики, заступник голови президії
Садовой Сергій Миколайович — начальник Головного управління контролю за благоустроєм, секретар президії
Блохов Сергій Володимирович — заступник голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
Броневицький Сергій Петрович — начальник комунальної організації “Інститут Генерального плану м. Києва”
Бутусов Юрій Євгенович — віце�президент громадської організації “РДС”
Буханець Руслан Іванович — заступник начальника управління наглядово�профілактичної діяльності ГУ МНС України в м. Києві (за згодою)
Вавриш Андрій Валентинович — заступник начальника Головного управління містобудування та архітектури
Волков Євген Олександрович — голова Київської міської громадської організації “Молоді регіони” (за згодою)
Голубов Станіслав Михайлович — начальник Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення
Дмитрук Юрій Павлович — депутат Київської міської ради (за згодою)
Єрмак Андрій Борисович — голова правління громадської організації “Асоціація власників малого бізнесу та малих архітектурних форм” (за згодою)
Жуков Володимир Андрійович — перший заступник голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
Іващенко Анатолій Васильович — заступник голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації
Іщенко Михайло Володимирович — перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Коворотний Віталій Анатолійович — заступник начальника відділу організації служби управління охорони громадського порядку ГУ МВС України в 

м. Києві (за згодою)
Корнієвський Сергій Васильович — голова спілки інвесторів транспортної інфраструктури м. Києва (за згодою)
Костюченко Вадим Костянтинович — перший заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Кравченко Сергій Олексійович — перший заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
Малихін Олександр Володимирович — заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
Мармиш В’ячеслав Іванович — заступник начальника управління прокуратури м. Києва (за згодою)
Пабат Олександр Вікторович — депутат Київської міської ради (за згодою)
Пінчук Василь Іванович — перший заступник голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
Риженко Юрій Миколайович — перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
Солодкий Роман Володимирович — президент громадської організації “Громадянський корпус” (за згодою)
Солошенко В’ячеслав Володимирович — директор КП “Київблагоустрій”
Стволов Віктор Леонідович — заступник голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
Чижевський Віктор Юрійович — помічник голови Київської міської державної адміністрації
Шафаренко Жанна Юріївна — депутат Київської міської ради (за згодою)
Ярош Георгій Володимирович — начальник відділу по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України в м. Києві (за згодою)

Заступник голови — керівник апарату
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На Софійській площі 
День Києва відсвяткують 
концертом та 3D�шоу

Марія БЄЛЯЄВА
"Хрещатик"

26 травня рам ах мис-
тець о о прое т "Київ
славний, величавий —
1530!" о 20.00 на Софій-
сь ій площі розпочнеться
Гранд- онцерт иян — ви-
знаних зіро світової ла-
сичної м зи и. На завер-
шення онцертної про ра-
ми сіх здив ють ні аль-
ним 3-D прое ційним шо
на Софію Київсь "Нове
обличчя древньої столиці",
що роз аже історію Києва
від сивої давнини до сьо-
одення.

З нагоди святкування Дня Києва

та Дня столиці у концерті візьмуть

участь кияни, визнані у всьому світі,

солісти Великого театру Росії Олег

Кулько та Тарас Штонда, Віденської

опери — Маріан Талаба, Цюрих'

ської опери — Валерій Мурга, Мі'

ланського театру "Ла Скала" та На'

ціональної опери України — Люд'

мила Монастирська, володар Гран'

прі Монсеррат Кабальє Сергій Ма'

гера, солістка Великого театру Росії

та Національної опери України Ан'

желіна Швачка та солістка Київ'

ського національного театру опере'

ти Тамара Калініна. У їх виконанні

прозвучать твори Михайла Глінки,

Джоаккіно Россіні, Платона Майбо'

роди, Джакомо Пуччіні, Жоржа Бі'

зе, Вольфганга Амадея Моцарта,

Джузеппе Верді та інших світових

класиків у супроводі Симфонічного

оркестру Національної філармонії

України під керівництвом диригента

Національної опери України Мико'

ли Дядюри.

Як стемніє, о 21.30 усіх присутніх

чекає подарунок — унікальне 3'D

проекційне шоу на Софію Київську

та спеціально споруджені конструк'

ції "Нове обличчя древньої столиці".

Глядачам представлять найдавнішу

історію за допомогою найсучасні'

ших 2 і 3'D технологій та вражаючих

ефектів. Почнеться шоу показом за'

сновників міста — Кия, Щека, Хо'

рива та їх сестри Либідь, які припли'

вають до Києва, а завершиться су'

часним спорудженням НСК "Олім'

пійський". За словами організаторів,

шоу такого масштабу в Україні про'

водиться вперше. Ті, хто прийдуть

на Софійську площу раніше, змо'

жуть споглядати видовище сидя'

чи — для глядачів передбачені по'

садкові місця

У суботу присутні почують оперних зірок та побачать історію міста
в проекціях

В "Шоколадному будинку" 
запанували "Апокаліпсис 
та Відродження"
Масштабний арт�проект об’єднав українських та російських митців
Марія БЄЛЯЄВА
"Хрещатик"

Мин ло о тижня в
особня інця XІX
століття "оселилося"
с часне мистецтво.
Арт-прое т "Апо а-
ліпсис та Відроджен-
ня в Шо оладном
б дин " представ-
ляє на розс д п блі-
и роботи 40 провід-
них митців У раїни
та Росії, я і перетво-
рили приміщення на
метафор світ на
межі атастрофи.

Виставка розпочинається

одразу перед входом до "Шо'

коладного будинку" — тут

можна побачити інсталяцію

Жанни Кадирової "Камера

спостереження", яка наче

відтворює погляд камери в

бетоні. На першому поверсі

можна ознайомитися з "ра'

єм" та "пеклом" експозиції.

Рай — це яскраві малюнки

силуетів людей над сходами

Майкла Мерфенка, а пекло

сучасного світу символізує

"Комфорт в кубі" Ольги Гро'

мової — окрема напівтемна

кімната з м’якими "кубами",

пізнавана технологічними

знаками, як Фейсбук, та роз'

слаблюючою музикою.

Роботи сучасних митців

розташовані у численних за'

лах "Шоколадного будинку"

і вступають у своєрідний діа'

лог з історичним приміщен'

ням та один з одним. В одній

з кімнат гостей зустрічає ве'

личезне полотно Арсена Са'

вадова "Лабораторія Орфея",

на якому зображені біологіч'

ні експерименти, закритість

справжнього знання та бута'

форія символів величі циві'

лізацій. Навпроти нього по'

тужна інсталяція куратора

проекту Олега Кулика —

"Месія", що поєднує відео'

зображення та музику Генде'

ля. Тут важко помітити робо'

ту Оксани Мась — золоту бу'

лавку, що висить над стелею

у формі вісімки,— символ

безкінечності і чистоти.

Зайшовши за полотно,

яке з іншого боку перетво'

рюється на "День народжен'

ня Афродіти" Алєксєя Кал'

ліми, відвідувач потрапляє у

"кімнату натхнення", де зна'

ходиться скульптура Воло'

димира Сая "Дух спроти'

ву" — результат мутацій та

експерименту, а також цікаві

вітражі Recycle Group "South

Park", де персонажі серіалу

зроблені з різнокольорових

шпажок для канапе. В кім'

наті направо на колі височіє

бронзова голова Леніна ро'

сіянина Анатолія Осмолов'

ського — нагадування про

те, як сучасне розправляєть'

ся зі своїм минулим. "Мис'

тецтво завжди з’являється

там, де немає сенсу, і сього'

дні дійсно немає ніякого

сенсу робити бюсти Лені'

ну",— пояснив автор. А про'

ходячи повз голову, з підло'

ги лунають звуки протестів,

зойки, крики: "Геть Муста'

фу" — це робота Дмитра Гу'

това "Я наступаю на прихо'

вані точки". Взагалі політич'

них мотивів у росіян бага'

то — це і пластилінові чоло'

вічки на вікні групи Zip, які

уособлюють марність про'

тесту натовпу, і "Іграшковий

мітинг", де іграшки бунту'

ють проти того, ким вони є

насправді, Дар’ї Фейгіної та

Максима Калімова.

В Білому залі "Шоколад'

ного будинку", де колись од'

ружувалися молодята, висо'

чіють залишки садової

скульптури радянської доби,

на плакатах написані без'

глузді суперечливі тексти, а

в шафах розставлені дивні

"експонати", свого роду

"блошиний ринок" сучасно'

го мистецтва — залишки

ляльки Барбі, що плавають в

бактеріях, пластилінові ди'

ваки, шахи зеків, предмети

культу. В "Неоруському за'

лі", де був кабінет власника

дому Могильовцева, посе'

ред пишноти виставлені ідо'

ли у вигляді розписаних

скейт'бордистських дошок,

а у французькому — двопо'

верхове армійське ліжко з

гільйотиною, оточене фігур'

ками анархістів. Тут можна

побачити і фотографії з ці'

кавого перформанса Андрія

Хустіна: щоб відчути себе

ближче до природи, він про'

понує роздягнутися та зану'

ритися головою в землю,

уподібнюючись до дерева.

Проект проходить в рам'

ках паралельної програми

першої Київської бієнале су'

часного мистецтва ARSE'

NALE 2012 та здійснений за

підтримки Тетяни та Валерія

Миронових Mironova gallery.

Кураторами виступили Кос'

тянтин Дорошенко (Україна)

та Анастасія Шолохова (Ро'

сія). "Шоколадний будинок"

вже не здатний бути метафо'

рою "Dolce vita", але ще до'

зволяє говорити про те, що

відбувається з уявленнями

про "солодке життя" в різних

куточках нашого глобалізо'

ваного бурхливого світу,—

впевнений автор ідеї проекту

Олег Кулик.— Успішність,

продуктивність, конкуренто'

спроможність — все необхід'

не для того, щоб "бути в шо'

коладі", раптом втратило

вчорашню привабливість і

стабільність. Світ несамови'

то протестує, проте невідо'

мо, хто ж зможе виправити

помилки". Побачити розду'

ми митців на тему Апокаліп'

сиса та можливого Відро'

дження можна до 31 липня в

"Шоколадному будинку"

(Шовковична, 17/2)

До ва и меш анців столиці,
ерівни ів підприємств, станов

та житлово-е спл атаційних ор анізацій!
З метою під отов и до опалювально о сезон 2012/2013 р. ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

проводитиме щорічні випроб вання теплових мереж. Випроб вання
відб ватим ться:

6 – 20 червня 2012 ро в частині Подільсь о о та Оболонсь о о районів
(тепломережі від районної отельні "Вино радар", я і обсл ов ють житловий масив
Вино радар, та тепломережі від районної отельні "Пар");

11 червня – 2 липня 2012 ро (з рах ванням термін проведення
ремонтних робіт на районній отельні) в частині Шевчен івсь о о, Подільсь о о,
Святошинсь о о районів (тепломережі від районної отельні "Нив и", я і
обсл ов ють житловий масив Нив и).
У зв'яз з цим постачання арячої води б де тимчасово припинено для

споживачів РК "Вино радар" та РК "Пар" – з 18:00 5 червня, для споживачів
РК "Нив и" – з 18.00 10 червня.

Випроб вання теплових мереж здійснюватиметься межах:
- в лиць А адемі а Т полєва, Стецен а, Маршала Греч а, Котовсь о о,

Тираспольсь ої Саратовсь ої, Салютної, Ба мана, Чер ась ої, Толб хіна, Калинової,
пров л Ба мана, в лиць Усс рійсь ої, Цюр пинсь ої, Баб ш іна, Щерба ова,
проспе т Перемо и (Шевчен івсь ий, Святошинсь ий, Подільсь ий райони,
тепломережі від РК "Нив и");

- проспе т Гон адзе, Межово о пров л , в лиць Червонопільсь ої,
Западинсь ої, Мостиць ої, Новомостиць ої, проспе т Правди (Подільсь ий район,
тепломережі від РК "Вино радар");

- част ово в лиць Коноплянсь ої, Резервної, Бережансь ої (Оболонсь ий район,
тепломережі від РК "Пар").

Випроб вання проводитим ться тепломережною водою, охолодженою до
температ ри не вищою, ніж 40°С, з підвищеним на 25% тис ом, що відповідає
нормативам. Це дозволить виявити та лі від вати ма симально можлив іль ість
пош оджень, запобі ши та им чином їхній появі під час опалювально о сезон .
Через виявлені пош одження подача арячої води може затрим ватися на час,
необхідний для їхньо о с нення, про що КИЇВЕНЕРГО додат ово повідомить ЖЕО.

Просимо власни ів підвальних та напівпідвальних приміщень, в я их або пор ч з
я ими проходять теплові мережі, вжити запобіжних заходів для збереження
матеріальних цінностей на випадо пош одження теплових мереж.

На в лицях, садибах, підвалах б дин ів, де проходять теплові мережі, може
трапитися пош одження підземних тр бопроводів з вини ненням провалин та
ви идів води на поверхню.

Б дьте важні та обережні!
У разі вини нення провалин та появи на поверхні води не наближайтеся

самі та не доп с айте до та их місць дітей! Повідомляйте про виявлені
випад и фахівців КИЇВЕНЕРГО за телефонами:
- Подільсь ом районі – 425-19-98, 497-60-72 (для споживачів
РК "Нив и"), 425-19-98, 425-25-64 (для споживачів РК "Вино радар");

- Шевчен івсь ом та Святошинсь ом районах – 272-23-73, 497-60-72;
- в Оболонсь ом районі – 425-25-64.

На ад ємо, що під час щорічних випроб вань тепломереж КИЇВЕНЕРГО не
нарахов є плат за споживання теплової енер ії житловим ор анізаціям для
отримання арячої води. Кори вання розрах н ів з меш анцями
здійснюють ЖЕО.

Про подальший рафі випроб вань тепломереж КИЇВЕНЕРГО інформ ватиме
ЗМІ та ЖЕО.

Додат ов інформацію щодо проведення випроб вань тепломереж можна
отримати за телефонами інформаційно-довід ової сл жби ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" 15-88,
з мобільно о 201-58-79 або на офіційном сайті Компанії www.kyivenergo.com.
Перепрош ємо за тимчасові незр чності!

ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

КП "Дире ція з правління та обсл ов вання
житлово о фонд Голосіївсь о о район "

о олош є про проведення он рс з надання посл по технічном обсл ов ванню
ліфтів в житлових б дин ах мі рорайонів, я і обсл ов ють житлові ор анізації:
КП "ЖЕО-105" (в л. Ми ільсь о-Ботанічна, 6/8, 14, 17/4, 17/19, в л. Пань івсь а, 17,
19, в л.Са са ансь о о, 22-84/86, в л. Тарасівсь а, 3-а, 2-20, в л. Толсто о, 5-а – 43,
в л. Володимирсь а, 61/11-83, в л. Горь о о, 4/6-24, 3-25, в л. Червоноармійсь а,
24-48); КП "ЖЕО-103" (пр. 40-річчя Жовтня, 74-а-84, в л. А. Б бнова, 13,
в л. Василь івсь а, 2а-9/14, 6, 8, пр.Червонозоряний,117, 126, 196,
в л. К станайсь а, 11, в л. Деміївсь а, 35-55, пров. Деміївсь ий, 6, 7, 8,
в л.Красилівсь а, 4-а, в л. Б рмистен о, 10-12, в л. Ломоносова, 8, в л. Михайла
Стельмаха, 3, в л. Фрометівсь а, 2); КП "Голосіївжитлосервіс" (в л. Лятошинсь о о,
2-28, в л. В. Касіяна, 2-10, в л. Крейсера "Аврора", 1 .1-15а, в л. Ю. Смолича, 4-6в,
в л. Я бовсь о о, 2-7); ТОВ "Квартет" (пр. 40-річчя Жовтня, 100/1-128, 89-97а,
в л. Василь івсь а, 19/15, 21/18, 38-42, пров. Коломиївсь ий, 3/1, 13/23, 16,
в л. Героїв Оборони, 5, в л. Пол овни а Потєхіна, 3а-14, в л. Генерала Родимцева,
11, в л. Ломоносова, 24-29) Голосіївсь о о район м. Києва, я ий відб деться
26 червня 2012 ро , по проспе т 40-річчя Жовтня, 17-б.

Заяв и подаються особисто або поштою за адресою: 03039, м. Київ, проспе т
40-річчя Жовтня, 17-б до 26 червня 2012 ро .

Роз риття онвертів з он рсними пропозиціями відб деться за цією ж адресою
26 червня 2012 ро о 10.00.

Довід и за телефоном: начальни відділ інформаційно-інженерно о забезпечен-
ня Кашевсь ий P.M., тел. 525-29-39.

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача Кац Гри орія
Юд овича в с дове засідання, я е призначено на 11.30 5 червня 2012 ро по цивільній
справі за позовом Іванової О.В. про дозвіл вивезення малолітньої дитини за ордон
( абінет № 9, пр. Мая овсь о о, 5-в, м. Київ).

С ддя Н.Д. Б ша

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

РЕПЕРТУАР
Київсь о о а адемічно о театр “КОЛЕСО”

на травень – червень 2012 р.

Почато вистав о 19.00
Х дожній ерівни театр народна артист а У раїни Ірина КЛІЩЕВСЬКА

Інформаційний спонсор

24 четвер
25 п'ятниця
26 с бота

КАМІННА ЗАЛА
ПРЕМ'ЄРА Roland Schimmelpfennig Роланд
Шіммельпфенніґ ЗОЛОТИЙ ДРАКОН

27 неділя

МАЛИЙ ЗАЛ НПМ "УКРАЇНА"
У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ ... АБО Є "ГДЄ ВІ СОХНІТЄ БЄЛЬЙО?"
ородсь а бай а з піснями, танцями та цимісом за
мотивами водевілю М.Янч а "По ярмар "

30 середа
КАМІННА ЗАЛА

ПРЕМ'ЄРА Roland Schimmelpfennig Роланд
Шіммельпфенніґ ЗОЛОТИЙ ДРАКОН

31 четвер
1 п'ятниця

Жан Ан й ГЕНЕРАЛИ У СПІДНИЦЯХ
франц зь а омедія на 2 дії тіль и для дорослих

2 с бота
ПРИСТРАСТІ ДОМУ ПАНА Г.-П.
водевіль-модерн за п’єсою Олени Пчіл и
"С жена — не о жена"

3 неділя

МАЛИЙ ЗАЛ НПМ "УКРАЇНА"
У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ ... АБО Є "ГДЄ ВІ СОХНІТЄ БЄЛЬЙО?"
ородсь а бай а з піснями, танцями та цимісом за
мотивами водевілю М.Янч а "По ярмар "

4 понеділо
7 четвер

КАМІННА ЗАЛА
ПРЕМ'ЄРА Roland Schimmelpfennig Роланд
Шіммельпфенніґ ЗОЛОТИЙ ДРАКОН

8 п'яниця

МАЛИЙ ЗАЛ НПМ "УКРАЇНА"
У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ ... АБО Є "ГДЄ ВІ СОХНІТЄ БЄЛЬЙО?"
ородсь а бай а з піснями, танцями та цимісом за
мотивами водевілю М.Янч а "По ярмар "

9 с бота
КАМІННА ЗАЛА

Кен Людви ПРИМАДОННИ
омедія на 2 дії

10 неділя

ЗАКРИТТЯ 24- о ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ
Жан Ан й

ГЕНЕРАЛИ У СПІДНИЦЯХ
франц зь а омедія на 2 дії тіль и для дорослих

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2012 РІК
22094

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

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

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

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

ПЕРЕДПЛАТА НА 2012 РІК
Відповіді на сканворд 

У с бот Софійсь а площа стане майданчи ом для яс равої вірт альної історії міста Києва
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На масштабном полотні Арсена Савадова "Лабораторія Орфея" символічно зображені біоло ічні
е сперименти, за ритість справжньо о знання та б тафорія величі цивілізацій

С часне мистецтво входить в діало або й навіть протистояння з де оративними інтер'єрами
"Шо оладно о б дин " мин лої доби
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Спортивні новини

Автоспорт. Чемпіонський болід Формули�1 
випробував київські дороги
Найшвидший на планеті болід оманди “Red Bull Racing” здійснив

по азовий заїзд на столичном б льварі Лесі У раїн и. За ермом ле-
ендарної машини — один із найталановитіших молодих онщи ів
Форм ли-1, основний пілот оманди Scuderia Toro Rosso Даніель Рі -
ардо. Крім то о, иянам по азали маневреність та швид ість всесвіт-
ньо відомо о с пер ар амери ансь ої оночної серії NASCAR, а та ож
продемонстр вав свою майстерність триразовий чемпіон У раїни з
дріфтін Оле сандр Грінч . Ф н цію шт рмана раїнсь о о чемпіо-
на цьо о раз взяв на себе олова КМДА Оле сандр Попов

Теніс. Рафаель Надаль переміг на турнірі в Римі
В Римі (Італія) на т рнірі АТР Internazionali BNL d’Italia на від ритих
ортах ( р нт) з призовим фондом 2 427 975 євро відб вся фінальний
матч. Перша ра ет а світ , 24-річний серб Нова Джо ович с лав пов-
новаження чинно о чемпіона т рнір , про равши двох сетах третьом
номер світово о рейтин , 25-річном іспанцеві Рафаелю Надалю з ра-
х н ом 5:7, 3:6. Поєдино тривав 2 одини 20 хвилин. За цей час Рафа-
ель Надаль зробив чотири брей и — по два ожном сеті. На рах н
іспанця 15 а тивно ви раних розі рашів при 21-й невим шеній помилці,
навиліт іспанець не подавав і подвійних помило не доп стив. Нова
Джо ович один раз подав навиліт і чотири рази помилився на подачі.
Тепер в особистом протистоянні тенісистів рах но став 18:14 на о-
ристь переможця т рнір . Для Рафаеля Надаля цей тит л став третім
нинішньом сезоні, шостим на “Мастерсі” Римі та 49-м професіо-
нальній ар’єрі. У зма аннях жіно вдр е поспіль перемо на римсь о-
м т рнірі свят вала Марія Шарапова, я а з рах н ом 4:6, 6:4, 7:6(5)
перемо ла итайсь тенісист Лі На. Тепер в особистом протистоян-
ні тенісисто рах но став 7:4 на ористь росіян и. Для Марії Шарапо-
вої це др ий тит л в нинішньом році і 26-й професіональній ар’єрі

Стрибки у воду. Українські спортсмени стали
найкращими на чемпіонаті Європи
В Ейндховені (Голландія) завершився чемпіонат Європи зі стриб ів
вод . Всьо о б ло розі рано 11 омпле тів на ород. Збірна У раїни

в за ально омандном залі посіла перше місце, завоювавши вісім
медалей — 2 золоті, 3 срібні та 3 бронзові. Др ими стали франц зи
(2-0-1), третіми — британці та шведи (по 2-0-0). Чемпіонами Європи
стали Ілля Кваша (трамплін, 1 м) і Юлія Про опч (виш а, 10 м). Сріб-
ло онтинентальної першості ви рали д ети Олена Федорова/Анна
Письменсь а (синхронні стриб и, трамплін 3 м), Юлія Про опч /Ві -
торія Потєхіна (синхронні стриб и, виш а, 10 м) та Олена Федоро-
ва/Оле сандр Бондар в омандном т рнірі. Бронзові медалі завоюва-
ли: Олена Федорова (трамплін, 3 м) і д ети Ілля Кваша/Оле сій При-
оров (синхронні стриб и, трамплін, 3 м), Оле сандр Бондар/Оле -
сандр Горш овозов (синхронні стриб и, виш а, 10 м)

Температура +21°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 69 %

Температура +26°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 47 %

Температура +22°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 61 %

Прогноз погоди на 23 травня 2012 року

ОВНИ, не форс йте події. Найдоцільніше обмежитися нала о-
дженням ви ідних онта тів, пош ом та сорт ванням необхідної
інформації. Завдя и своїй яс равій харизмі завоювати симпатії тих,
хто до вподоби, б де зовсім ле о. Можлива з стріч з давнім зна-
йомим, приятелем, одно ласни ом чи одно рсни ом.
ТЕЛЬЦІ, тримайтеся від ріш чих ро ів, не давайте обіцяно та

не зад рманюйте олов зайвими розд мами. Я що заплан вали
придбання доро ої речі чи солідне апіталов ладення, спроб йте
витримати невели па з : пізніше з’явиться на ода зробити це на
ви ідніших мовах, про я і по и не підозрюєте.
БЛИЗНЯТА, нарешті можна розпростерти рила і вдихн ти

п’ян ий аромат свободи. Ви чарівні, презентабельні, проте я і б
спо сливі пропозиції не підносило життя, б дьте обачними, най-
більш безпечний варіант — дотрим ватися с ладено о напередо-
дні план і не відст пати від ньо о д же дале о.
РАКИ відч ють остро, що стали зар чни ами сво о мин ло о,

де все переплелося: перемо и, пораз и, доп щені помил и ( ар-
мічний період в апо еї). Том , я що не терпиться ом сь щиро від-
рити д ш та попла атися в жилет , зробіть це — від сповіді по-
ле шає.
ЛЕВИ, не самітнюйтеся, беріть а тивн часть оле тивних та

розважальних заходах, ділових нарадах. Ви лідер, і для підтрим и
завойовано о авторитет варто б ти в центрі ва и, демонстр ва-
ти свої най ращі дося нення та чесноти, бла ородне др жнє став-
лення до людей.
ДІВИ, лобальні життєві орієнтири ардинально міняються, ба-

атьох очі є рах ар’єри, адрові ротації. Не впадайте відчай,
це армічний фініш, до я о о ви йшли з березня 2011- о, одержи-
мо зосередившись на ар’єрних здоб т ах, а треба б ло дбати
про сім’ю, особисте життя.
ТЕРЕЗАМ визначено звіт вати перед совістю, то ваш верховний

триб нал, с ворий та справедливий, втім, на щастя, верди т б де
позитивним... Після обід займіться професійними справами, пі-
дійдіть до роботи з творчим натхненням, тоді й зі здоров’ям проб-
лем не б де.
СКОРПІОНИ, те, що напередодні сл жило для вас приводом

для неспо ою або тримало в айданах обмежень, сьо одні б де
сприйматися в позитивнішом лючі. А точніше, до е стрим ви
просто ч дово адапт валися.
У СТРІЛЬЦІВ день розл чень та прощавань чи братсь их об’єд-

нань на нових мовах, аби стос н и перейшли на перспе тивн
стадію ровит . Я арта ляже, залежатиме від то о, чи зможете ви
зачар вати др сторон , піти на омпроміс і пост питися лідер-
ством.
КОЗОРОГИ, ви не за ті жорст им роз ладом і с ворими пра-

вилами, не підвладні потребі постійно і ретельно онтролювати се-
бе. Кро йте по життєвом шлях з ле істю та ент зіазмом, біль-
ше спіл йтеся з людьми, тоді натхнення приб ватиме і все вдава-
тиметься на слав .
ВОДОЛІЇ, озбройтесь творчим ресалом і дерзайте! У митців

для реалізації природних обдар вань настав зоряний час, а тих,
хто переймається сердечними справами, с чив за оханням, по-
чинається нова фаза ам рних захоплень... з давніми пасіями.
У РИБ центр равітації знаходиться під сімейним с лепінням. А

ос іль и він змінює свою динамі р х в ліпш для вас сторон , це
позитивно віддзер алиться на майб тньом , на опичений в мин -
лом не атив пост пово відходить в неб ття, омріяне сімейне щас-
тя стане реальністю. І не заб вайте про ар’єр !

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  2 3  Т Р А В Н Я

ранок день вечір

Тайфун 
на київських татамі
В столиці пройшов Кубок Європи — U20 із дзюдо

Першого змагального дня медалі

розіграли у восьми вагових категорі�

ях: 44, 48, 52, 57 кг у юніорок і 55, 60,

66, 73 кг у юніорів. Приємно, що

українські спортсмени одразу ж по�

чали радувати присутніх своїми пе�

ремогами і здобули золото, два срібла

та шість бронз. Особливо варто від�

значити виступи вітчизняних дзюдо�

їстів у ваговій категорії 66 кг, в якій

повний комплект нагород дістався

нашим бійцям. Золото тут розіграли

діючий чемпіон України серед юні�

орів Владислав Діденко (Вінницька

обл.) та бронзовий призер націо�

нальної першості 2012 року Антон

Чигирик (Полтавська обл.). У напру�

женому фінальному поєдинку ме�

даль найвищого ґатунку здобув він�

ничанин. На третю сходинку п’єдес�

талу пошани у вазі 66 кг піднялися

Кирило Медведєв (Севастополь) і ві�

це�чемпіон України 2012 Олександр

Ємченко (Полтавська обл.).

У змаганнях дівчат одною з най�

кращих була цьогорічна чемпіонка

України Катерина Сировацька (До�

нецька обл.), яка у поєдинку за тре�

тє місце в категорії 57 кг здолала

опір шведської спортсменки Фанні

Малмборг.

А ось другого змагального дня

нашим дзюдоїстам вже не було рів�

них. У неділю спортсмени розігра�

ли медалі також у восьми вагових

категоріях — 63, 70, 78, +78 кг у

юніорок, 81, 90, 100 і +100 кг у юні�

орів. Завдяки чотирьом золотим на�

городам, завойованим Катериною

Ляліною (63 кг), Єлизаветою Кала�

ніною (+78 кг), Арменом Степаня�

ном (100 кг) і Микитою Дібріним

(+100 кг) збірна України завершила

турнір на першому місці загально�

командного заліку з 5 золотими, 5

срібними і 14 бронзовими нагоро�

дами. На другому місці опинилися

дебютанти київського турніру бра�

зильські дзюдоїсти — у заокеан�

ської команди 3 золота, 2 срібла та 4

бронзи. На третій позиції з двома

золотими медалями і однією брон�

зою Румунія. Після завершення

турніру віце�президент федерації

дзюдо України та голова оргкоміте�

ту турніру Олександр Нагібін роз�

повів “Хрещатику”, що з року в рік

змагання збирають найсильніших

дзюдоїстів світу цієї вікової групи.

“І це не дивно, адже з 14 турнірів

подібного рівня, які проводяться в

Європі, “Тайфун на татамі” входить

в п’ятірку найкращих, займаючи

почесне 5 місце,— зазначив пан

Нагібін.— Тобто наш турнір знахо�

диться в топ�групі. Для прикладу,

перемога на київському оцінюється

в 70 очок світового рейтингу, так

само, як на турнірах в Санкт�Пе�

тербурзі, Ліоні та Берліні, а на біль�

шості змагань за перше місце нара�

ховується 50 очок”
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Цей день в історії 23 травня

1707 — народився Карл Лін-
ней, шведсь ий природодослід-
ни , творець системи ласифі а-
ції рослинно о і тваринно о сві-
т , перший президент Швед-
сь ої АН
1873 — перша постанов а

опери "Сні ронь а" М. А. Рим-
сь о о-Корса ова в Мос ві
1921 — народився Гри орій

Ч храй, радянсь ий інорежисер
("Соро перший", "Балада про
солдата", "Чисте небо"), народ-
ний артист СPСР
1994 — фільм Квентіна Таран-

тіно "Кримінальне чтиво" завою-
вав "Золот пальмов іл " я
ращий фільм на 47-м Міжна-
родном інофестивалі в Каннах
2008 — від рита станція Київ-

сь о о метрополітен "Червоний
х тір"

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Збірна У раїни завершила т рнір на першом місці за ально омандно о залі з 5 золотими, 5 срібними і 14 бронзовими на ородами

Національний на ово-природничий м зей
НАН У раїни

м. Київ, в л. Б. Хмельниць о о, 15.

Частина нежитлових приміщень на технічном поверсі
(частина дах ). Реєстровий номер майна 10300001. За альна
площа 9 в.м та шість антено-фідерних пристроїв. Вартість
майна за незалежною оцін ою 189813,00 рн без ПДВ. Стро
оренди 2 ро и 11 місяців. Розміщення обладнання операторів
теле ом ні ацій (мобільно о зв'яз ). Інші мови та додат ова
інформація за тел. 234-38-31.
Заяви про оренд ожно о із зазначених об’є тів прий-

маються протя ом 10 робочих днів після оп блі вання
о олошення за адресою: м. Київ, в л. Б. Хмельниць о о, 15.
У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т

оренди, б де о олошено он рс на право оренди.

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Вихідними в залі ле оатлетично о манеж Респ блі-
ансь о о вищо о чилища фізичної льт ри втретє
відб вся К бо Європи-U20 з дзюдо. 64 на ороди цих
зма ань протя ом двох днів виборювали близь о 400
часни ів з 18 раїн — Азербайджан , Білор сі, Австрії,
Бразилії, Гр зії, Чехії, Франції, Латвії, Литви, Молдови,
Польщі, Р м нії, Росії, Словаччини, Т р меністан ,
Швеції, Узбе истан та У раїни. Вітчизняні спортсмени
не розчар вали своїх вболівальни ів і підс м підня-
лися на найвищ сходин п’єдестал пошани за-
ально омандном залі .
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