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Столична влада підтримала
спортсменів
Депутати проголосували за орендні, податкові та комунальні пільги 
для спортклубів

Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Вчора деп тати Київради за-
твердили три прое ти рішень
щодо вирішення проблем
спортивної сфери столиці, іні-
ційовані оловою КМДА Оле -
сандром Поповим. Тож спор-
тивним ор анізаціям Києва
встановлено зниж и на оренд
майна, подато на землю та
ом нальні посл и. Крім цьо-
о, деп тати прийняли бю-
джетні зміни та по одили
створення місті нових с ве-
рів.

Преференції для спорту
Вчора Київрада розглянула та підтри�

мала три спортивні ініціативи голови

КМДА Олександра Попова. Мова йде про

зменшення орендної ставки на об’єктах

комунального майна для фізкультурно�

спортивних закладів з 17 до 3 % та вста�

новлення податкових та комунальних

пільг. Згідно з проектами рішень, зеконо�

мити на податках на землю зможуть 17

спортзакладів, більше 30 організацій от�

римають знижки на комунальні послуги.

У зазначених проектах враховані по�

треби нових дитячо�юнацьких спортив�

них шкіл, а також декількох спортивних

об’єктів, які не належать до комунальної

власності, однак активно проводять на�

вчально�тренувальні заняття. "Підтрим�

ка цих рішень дозволить уже сьогодні

значно покращити проблемне станови�

ще спортивно�оздоровчих закладів та

створити у місті якісну спортивну інфра�

структуру",— зазначив "Хрещатику" на�

чальник ГУ у справах сім’ї, молоді та

спорту Володимир Вовк.

Зазначимо, що вже друге засідання

Київради поспіль під стінами мерії про�

ходило пікетування спортсменів Києва.

Вони вимагали від депутатів проголосу�

вати за їхню роботу у місті на пільгових

умовах. Заручившись підтримкою Олек�

сандра Попова, спортсменам вдалося до�

могтися поступок від влади.

Київрада прийняла зміни 
до бюджету

Також вчора депутати погодили внут�

рішнє запозичення до бюджету міста в

поточному році. Йдеться про 3,5 млрд грн

зі ставкою не більше 15,25 %. Відповідне

рішення в сесійній залі підтримали 77 де�

путатів. Як повідомив заступник голови

КМДА Руслан Крамаренко, мета пози�

ки — це фінансування видатків бюджету

Києва. "Гроші підуть на забезпечення

розвитку дорожньо�транспортної інфра�

структури, поліпшення транспортного

забезпечення, будівництво об'єктів водо�

провідного господарства, здійснення ре�

монту житлового фонду, розвиток енер�

гетичного сектору", — пояснив Руслан

Крамаренко.

В проекті рішення зазначено, що пога�

шення основної суми боргу повинно

відбутися не пізніше 30 грудня 2015 року.

Інші коригування до бюджету міста

також були підтримані в сесійній залі.

Як зазначила під час брифінгу заступ�

ник Київського міського голови — сек�

ретар Київради Галина Герега, у зв’язку

з перевиконанням доходів по міському

фонду охорони навколишнього при�

родного середовища, 6,1 млн грн до�

датково буде направлено на охорону та

раціональне використання природних

ресурсів. Ще 2,3 млн грн виділяються

на вирішення питань, пов’язаних зі

створенням та відновленням зелених

насаджень.

Нагадаємо, перерозподіл відбувся та�

кож між розпорядниками коштів. Відтак,

1,5 млн грн спрямовано на закупівлю ме�

дикаментів для лікарень, які будуть об�

слуговувати вболівальників Євро�2012.

Приблизно 36 млн грн витратять на ас�

фальтування, благоустрій прибудинко�

вих територій, встановлення відеонагля�

ду поблизу НСК "Олімпійський".

В рамках проведення матчів Євро�2012

депутати Київради прийняли ще одне рі�

шення — про право безкоштовного проїз�

ду в столичному транспорті членів УЄФА

та вболівальників. Зазначимо, що без�

коштовним проїздом зможуть користува�

тись вболівальники при наявності квитків

на матчі, працівники, персонал УЄФА,

представники ЗМІ, пов'язані з турніром.

Згідно з документом, компенсувати без�

коштовні перевезення буде УЄФА. Зага�

лом на ці витрати футбольна асоціація

має намір виділити 360 тис. євро.

Для забезпечення організації безкош�

товних перевезень рішенням Київради

КП "Київпастранс" та КП "Київський

метрополітен" надається право на укла�

дання з УЄФА трьохсторонньої угоди

про безоплатний транспорт Приймаючо�

го міста.

Закінчення на 2	й стор.

Відтепер зе ономити на подат ах на землю змож ть 17 спортза ладів столиці, а більше 30 ор анізацій отримають зниж и на ом нальні посл и

Звання почесних громадян столиці
отримали троє киян 
Відповідне рішення прийняли деп тати Київради
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Метрополітен влаштував 
День відкритих дверей 

Відвід вачам по азали абінет диспетчера, я ий
онтролює сю робот підзем и
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Авіаквитки можуть подешевшати
на третину

Уряд вивчає можливість зменшення вартості авіа-
вит ів на перельоти всередині держави
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В місті розпочалася Перша
Київська бієнале 

Міжнародний прое т с часно о мистецтва проходить
під девізом "Най ращі часи, най ірші часи"
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Стати учасниками ювілейного
"Пробігу під каштанами" виявили
бажання 3665 осіб
У рам ах свят вання Дня Києва 27 травня сто-

лиці відб деться ХХ ювілейний "Пробі під аштана-
ми-2012". Наразі своє бажання взяти часть спор-
тивно-бла одійном заході виявили 3665 осіб. Зара-
ди здоров’я дітей в лицями Києва побіжить 51 о-
манда і 156 індивід альних часни ів. Пробі старт є
о 09.30 за маршр том: Майдан Незалежності — в л.
Хрещати — Бессарабсь а площа — в л. Вели а
Василь івсь а (Червоноармійсь а) — пл. Л. Толсто-
о — в л. Вели а Василь івсь а (Червоноармій-
сь а) — в л. Димитрова (місце розворот ) та зво-
ротном напрям .
Реєстрація часни ів розпочнеться о 8.30 на Май-

дані Незалежності. За інформацією ор анізаторів,
за 20 ро ів проведення а ції понад 52 тис. осіб
здійснили бла одійний пробі . Для Центр дитячої
ардіоло ії та ардіохір р ії (з 2000 ро ) "Пробі під
аштанами" зібрав і передав че и на за альн с м
понад 1 350 000 ривень. Завдя и часни ам Пробі-
-2010 Центр дитячої ардіоло ії отримав перший

та єдиний в У раїні апарат "Шт чне серце"

Селище Рибне сполучили з Києвом
автобусним маршрутом
За дор ченням олови КМДА Оле сандра Попова,

КП "Київпастранс" ор анізовано робот ново о авто-
б сно о маршр т № 154 "Селище Рибне — станція
метро "Лісова" в режимі р х маршр тно о та сі. На
маршр ті працюватиме один автоб с мало о лас
мар и Бо дан. Вартість проїзд становитиме 2,50
рн. У селищі Рибне облаштовано з пин автоб -
сів — встановлено павільйон очі вання з лавою для
пасажирів. Роз лад р х автоб сів маршр т № 154
та ож розміщено на з пинці автоб сів № 11 "станція
метро "Лісова". Графі роботи маршр то б ло роз-
роблено з рах ванням пропозицій меш анців сели-
ща. Зо рема, щоран о 7.00 перший автоб с від-
’їжджатиме від станції метро "Лісова" до селища
Рибне. Останній — з селища відправлятиметься до
Києва о 21.00. На адаємо, нещодавно олова КМДА
Оле сандр Попов провів з стріч з меш анцями се-
лища Рибне. Під час візит він пообіцяв їм вирішити
проблем транспортно о спол чення
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Мистецькою премією "Київ" 
нагородили найдостойніших
Її отримали переможці у семи номінаціях
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Учора традиційною премією “Київ” відзна-
чали найвидатніших митців столиці. Пере-
можці семи номінаціях, а це літерат ра,
іномистецтво, м зи а, ж рналісти а, те-
атр, образотворче та народно-де оратив-
не мистецтво, одержали дипломи, на-
р дні зна и та с ттєві рошові премії.

Мистецька премія “Київ” діє вже 12 років і вважаєть�

ся другою за значенням нагородою в Україні після На�

ціональної премії імені Тараса Шевченка. Відзнака під�

тримує кращі здобутки митців Києва, які є гордістю су�

часної національної культури. За ці роки її лауреатами

ставали кіноактори Броніслав Брондуков та Іван Гаври�

люк, актори Остап Ступка та Олексій Богданович, кіне�

матографісти Юрій Одинокий і Роман Балаян, компози�

тори Євген Станкович і Мирослав Скорик.

Цього року лауреатами мистецької премії “Київ” ста�

ли композитор Михайло Шух (за хоровий цикл “Чаклу�

вальні пісні”), художник Микола Кононенко, майстер

художньої кераміки гончар Іван Бобков, журналіст

Юрій Дорошенко, поет Юрій Буряк (за збірку поезій

“Оріль”), театральна актриса Галина Стефанова, кіно�

оператор Юрій Гармаш. Переможці отримали від заступ�

ника голови КМДА Леоніда Новохатька дипломи, на�

грудний знак і повідомлення про грошову премію у роз�

мірі 25 тисяч гривень.

“Премія “Київ” вже стала доброю традицією,— зазна�

чив Леонід Новохатько.— Є загальнодержавна найвища

премія імені Тараса Шевченка, але її треба підкріплюва�

ти регіональними, галузевими преміями для наших мит�

ців, які відзначилися у своїй сфері. Хочу акцентувати і на

досить суттєвій матеріальній підтримці визнання, адже

кожен переможець отримав від влади грошову

винагороду, що складає 25 тисяч гривень. Відзнака місь�

кої влади — свідчення уваги і поваги до гуманітарної сфе�

ри міста, мистецтва, культури. Я переконаний, що влада

обов’язково повинна підтримувати талановитих людей

та допомагати їм розвиватися”. За його словами, всі пре�

мії вузькопрофесійні, лауреатів обирають самі творчі

спілки, мистецька громада серед професіоналів, а міська

влада вже оприлюднює найкращих та вручає нагороди.

“Для мене це, в першу чергу, визнання моєї професії,—

розповідає "Хрещатику" кінооператор Юрій Гармаш.—

Адже оператори завжди знаходяться в тіні режисерів та

акторів. І вдвічі приємно, що ця премія носить ім’я Івана

Миколайчука, з яким я працював та знімав кіно”. За сло�

вами ще однієї лауреатки — актриси Галини Стефанової,

її професію часто сприймають як розважальну, втім, ак�

тор намагається у своїй роботі відображати людину і

людську душу як найбільшу цінність у житті
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Привітання керівництва столиці з Днем Києва 
і Днем столиці

Доро і ияни!

Величном і неповторном Києв випов-
нюється 1530 ро ів! Це понад 15 століть
нашої історії на височинах та в долинах бі-
ля одвічно о Дніпра. Кожний амінь, ожна
р ча, ожен поворот Дніпровсь о о р с-
ла — то наша спільна пам’ять. Пам’ять і
про Золоті ворота нязівсь ої доби, і про
бетонні доти останньої війни. Ми не з ада-
ємо поіменно всіх, хто здоб вав міст йо о
слав , але шана до них — серці ожно о
справжньо о иянина.

Творча а ра Києва дивовижно перевтілювалась мистець і здоб т-
и, відливалась на овий потенціал та наб вала яс равих озна про-
відни а європейсь ої цивілізації на сході онтинент .
Доля Києва — це доля ожно о раїнця, доля нашої держави. Тож

дол чимося до розб дови вели ої раїнсь ої столиці! В ладемо в неї
весь свій хист, здібності та найзаповітніші мрії!
Хай Київ з ідністю відповідає на ви ли и с часності та залишається
остинним для ожно о, хто цін є йо о одвічн раїнсь щедрість та
щирість!

Зі святом, доро і ияни! Із 1530-літнім ювілеєм нашо о древньо о і
вічно молодо о Києва!

Голова Київської міської
державної адміністрації Олександр ПОПОВ

Доро і ияни! Шановні ості столиці!

Щиро вітаю Вас із Днем Києва!
Стародавнє місто, що стало для ба а-

тьох людей рідною та затишною оселею,
свят є свій день народження і приймає
привітання.
І д же хочеться, щоб з ожним свят -

ванням іменин Київ і надалі ставав расиві-
шим, ці авішим.
Любов до сво о міста, що об’єдн є, щи-

рість та небайд жість йо о меш анців зав-
жди б ли і б д ть запор ою збереження

та примноження традицій славно о міста Києва.
Цьо о свят ово о дня від сієї д ші зич зла оди, щастя, бла опо-

л ччя та процвітання нашом рідном міст і ожній йо о родині!

Зі святом!

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

Шановні ияни!

Щиро вітаю вас з вели им святом —
1530-ю річницею з дня засн вання Києва.
Київ — ні альне місто з давньою історією

і славними традиціями. На йо о в лицях ор-
анічно співісн ють архіте т рні пам’ят и
давнини з с часною інфрастр т рою. Ус-
лавлений визначними подіями та сповнений
неповторно о олорит , він по прав носить
звання міста з вели им історичним і льт р-
ним спад ом, міста з вели ою д шею.
Але оловна при раса раїнсь ої столи-

ці — це люди, я і т т жив ть. Добрі, щирі, ч йні та працелюбні, вони з
радістю простя н ть р допомо и ближньом та щиро привітають
іноземних остей. Вони — це і є Київ.
Том я хоч подя вати всім, хто живе в нашом ч довом місті, за

розвито і процвітання столиці, за сили, я і ви в ладаєте її розб до-
в . Впевнена, спільними з силлями ми зробимо Київ най ращим міс-
том Європи, сильною і величною світовою столицею.
Я бажаю всім иянам вірити це, любити своє місто і пишатися ним.

Вітаю з Днем столиці, Днем Києва!

З повагою заступник Київського міського голови — 
секретар Київради Галина ГЕРЕГА

Відзнаки КМДА вручили 140 мешканцям 
столиці
З на оди відзначення Дня столиці та Дня Києва Колонній залі ме-

рії відб лася рочиста церемонія вр чення Почесних рамот Київсь ої
місь ої державної адміністрації з вр ченням іменно о одинни а.
Заст пни олови КМДА Анатолій Гол бчен о привітав та на ородив

140 меш анців столиці за ва омий особистий внесо соціально-е о-
номічний та льт рний розвито столиці У раїни — міста Києва і за
висо ий професіоналізм.
Серед на ороджених: заст пни дире тора КП “Госп омобсл ов -

вання” — начальни сл жби допомо и Київсь о о місь о о олови и-
янам “Call-центр” Наталія Дань о, заст пни олови правління із соці-
альних питань — начальни правління ПАТ “Київметроб д” Леонід Па-
насю , часни лі відації наслід ів аварії на Чорнобильсь ій АЕС Світ-
лана Дяче , водій автоб са автопар № 1 КП “Київпастранс” Ми ола
Косен о, двірни ЖРЕО № 417 Людмила Борт н та інші

Звання почесних громадян міста 
отримали троє киян
На вчорашньом засіданні сесії деп тати Київради підтримали про-

е ти рішень про присвоєння звання “Почесний ромадянин міста Ки-
єва” ре тор Київсь о о національно о ніверситет ім. Тараса Шев-
чен а Леонід Г берсь ом , президент — енеральном онстр то-
р ДП “Антонов” Дмитр Ківі, ветеран праці Київсь о о метрополітен
Іван Вино радов .
“Звання почесно о ромадянина Київрада присвоює щорічно, але в

цьом році ця відзна а має особливе значення, ос іль и при рочена
до вели ої дати в житті міста — 1530-річчя Києва. Та им чином ми не
просто висловлюємо шан визначним особистостям нашо о міста, а й
дя ємо їм за ба аторічн працю на бла о раїнсь ої столиці”,— за-
важила заст пни Київсь о о місь о о олови — се ретар Київради
Галина Гере а.
На адаємо, що на сьо одні місто має 53 почесних ромадянина, се-

ред я их та і відомі особистості я ф тболіст Андрій Шевчен о, хір р
Ми ола Амосов, плавчиня Яна Клоч ова, поет Борис Олійни , а тор а
Ада Ро овцева та ба ато інших визначних иян
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Лікарня європейського рівня
Сучасне інфекційне відділення запрацює до Євро�2012
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Днями олова КМДА Оле -
сандр Попов о лян в за-
вершальний етап б дівниц-
тва орп с інфе ційно о
відділення Оле сандрів-
сь ої лі арні, я а б де
приймати іноземних паці-
єнтів під час проведення
чемпіонат Європи з ф т-
бол . За лад обладнаний
с часними лі вальними
апаратами та станов ами
і розрахований на 82 паці-
єнти. Перших хворих нове
відділення розпочне прий-
мати вже через де іль а
тижнів.

“Відкриття цього медичного об’�

єкта стане важливою подією не ли�

ше для Києва, а й для всієї України.

Адже, крім киян та іноземців, тут

будуть лікуватися пацієнти і з ін�

ших регіонів країни. Заклад облад�

наний найсучаснішими технологі�

ями, а фахівці, які тут працювати�

муть, мають найвищу кваліфіка�

цію. Тому я впевнений, що ефек�

тивність роботи такої лікарні буде

стовідсотковою”,— розповів Олек�

сандр Попов.

Зазначимо, що Центр інфекцій�

них хвороб складається з двох від�

ділень. Перше — на 50 місць, де лі�

куватимуть хворих з нескладними

формами хвороб. Та друге — розра�

ховане на 32 місця, де знаходити�

муться пацієнти з важкими захво�

рюваннями. Як зазначає Людмила

Мінова, завідуюча другим інфек�

ційним відділенням, всі палати

корпусу оснащені системою аудіо�

зв’язку “медперсонал�хворий” та

засобами екстреного виклику.

Окрім цього, з кімнати є окремий

вихід на вулицю, тож пацієнт може

не ходити коридорами лікувально�

го закладу, що значно знижує ри�

зик поширення інфекції лікарнею.

Також у новому корпусі знахо�

диться реанімаційне відділення, що

розраховане на 6 ліжок, які розмі�

щені в окремих мельцеровських

боксах. Всі вони оснащені сучасним

обладнанням для лікування.

Ще однією “родзинкою” закладу

є рентгенівський цифровий апарат.

За його допомогою знімки можна

робити з мінімальним променевим

навантаженням для пацієнта. Кор�

пус обладнаний новим технічним

устаткуванням: ліфтове господар�

ство, опалення, водовідведення із

знезараженням, система вентиля�

ції, комп’ютерний та телефонний

зв’язок.

За словами Віталія Мохорєва,

начальника ГУ охорони здоров’я

КМДА, відкриття цього корпусу —

справжній прорив у столичній ме�

дицині. Місто отримало сучасний

заклад, якому немає рівних в Укра�

їні. За декілька тижнів тут розпоч�

неться активний лікувальний про�

цес.

Готові приймати іноземних паці�

єнтів під час футбольного чемпіона�

ту і працівники відділення. Вони от�

римали сертифікати, що засвідчу�

ють знання англійської мови за ре�

зультатами 8�місячного навчання та

офіційні сертифікати від УЄФА. До

речі, чотирьом медпрацівникам, які

показали найкращі результати при

тестуванні, такі сертифікати осо�

бисто вручив голова КМДА

Метрополітен влаштував 
День відкритих дверей
Відвідувачам показали кабінет диспетчера, який контролює 
усю роботу підземки
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Учора КП “Київсь ий мет-
рополітен” влашт вав
День від ритих дверей,
при рочений до Дня міста.
Для відвід вачів ор аніз -
вали е с рсії Єдиним
диспетчерсь им центром,
де розташовано п’ять дис-
петчерсь их дільниць, я і
онтролюють сю робот
столичної підзем и.

Єдиний диспетчерський центр

розташований у будинку неподалік

станції метро “Площа Льва Толсто�

го”. Аби потрапити туди на екскур�

сію, відвідувачам потрібно записа�

тися заздалегідь і мати при собі пас�

порт — такі внутрішні вимоги.

Відвідувачів привітав начальник

КП “Київський метрополітен” Во�

лодимир Федоренко, який розповів

про діяльність Єдиного диспетчер�

ського центру, що складається з п’я�

ти диспетчерських дільниць. “Такі

акції, як День відкритих дверей, ми

проводимо не вперше,— розповів

“Хрещатику” Володимир Федорен�

ко.— Сподіваємося, що чим більше

киян знатимуть про нашу роботу, її

специфіку, тим бережливіше стави�

тимуться до столичної підземки”.

У більшості працівників Єдиного

диспетчерського центру зміна три�

ває 12 годин, тому у приміщенні пе�

редбачено і кімнату для релаксації, а

в одному із залів навіть є спортивні

тренажери, аби люди могли хоча б

хвильку відпочити, бо робота у дис�

петчерів відповідальна і напружена.

Так, коли групі відвідувачів розпові�

дали про роботу екскалаторної

служби, до диспетчера надійшло по�

відомлення про падіння людини з

ескалатора на станції метро “Площа

Льва Толстого”, протягом кількох

хвилин диспетчер викликав швид�

ку — і було відновлено роботу еска�

латора. “Зупинки ескалатора у нас

трапляються досить часто,— розпо�

вів начальник ескалаторної служби

Микола М’ягкий.— Монети, скоби і

колеса візків, пустощі дітей на еска�

латорі та погане самопочуття паса�

жирів літнього віку — ось головні

причини їх зупинки”.

Показали відвідувачам і кабінет

чергового по метрополітену. У неве�

лику кімнату надходить уся опера�

тивна інформація про роботу

підземки. Крім того, завдяки відео�

камерам, встановленим на станціях,

черговий може побачити, що діється

і поблизу кас продажу жетонів, і на

платформах, і у вестибюлях. До речі,

диспетчер має зв’язок з усіма місь�

кими службами — швидкою, мілі�

цією, рятувальниками, “Київводо�

каналом” та “Київенерго”.

“Ми вже майже завершили підго�

товку до Євро�2012. Встановили ін�

формаційні покажчики та впрова�

дили оголошення у вагонах англій�

ською. Витратили на це близько 286

тисяч гривень,— розповів “Хреща�

тику” начальник Служби руху Сер�

гій Ткачук.— До речі, у дні матчів

Євро�2012 підземка працюватиме на

2 години довше, а у звичайні дні ро�

боти фан�зони — на годину”

Столична влада підтримала
спортсменів
Депутати проголосували за орендні, податкові та комунальні пільги 
для спортклубів

Закінчення. Початок на 1�й стор.

На Борщагівці облаштують
два нових сквери

Київрада надала статус скверу

земельній ділянці, розташованій

на розі вулиць Великої Окружної

та Зодчих, навколо озера "Віра" у

Святошинському районі столиці.

Про це повідомив "Хрещатику" де�

путат Київради Денис Москаль.

Він зазначив, що Київрада надала

статус скверу ще одній земельній

ділянці у Святошинському районі

— на вул. Булгакова навколо во�

доймища. Денис Москаль підкрес�

лив, що два новостворені сквери

будуть включені до програми роз�

витку зеленої зони міста Києва.

"Створюючи нові сквери, ми

збільшуємо кількість зелених наса�

джень на душу населення. Наразі

цей показник складає лише 16 кв. м

на одного киянина. Безумовно, цю

норму необхідно збільшувати. До

того ж, це передбачено Стратегією

розвитку Києва до 2025 року",—

сказав депутат. Нагадаємо, що у

Стратегії заплановано збільшення

показника забезпеченості киян зе�

леними зонами із 16 до 20 кв. м на

одну особу.

Крім того, облаштування скверу з

дитячим майданчиком відбудеться

на місці будівельного майданчика за

адресою: вул. Прирічна, 3. За даний

проект рішення голоси віддали 83

депутати. Нагадаємо, скандальне

будівництво на Прирічній було об�

говорене напередодні сесії з громад�

ськістю, яка побажала мати на цій

території зелену зону.

Депутатські перестановки

Депутат Київради Олексій Дави�

денко покинув фракцію "Республіка

Київ" і перейшов у фракцію "УДАР

Віталія Кличка". Про це Олексій Да�

виденко особисто заявив під час за�

сідання Київради. Водночас депутат

Київради Юрій Стретович, який до

цього був позафракційним, увійшов

до складу фракції "Республіка Київ".

Відповідну заяву озвучила секретар

Київради Галина Герега.

Таким чином, у фракції "Респуб�

ліка Київ" залишилося четверо де�

путатів, у фракції "УДАР" тепер 13

депутатів. Загалом структура Київ�

ради нараховує 11 депутатських

фракцій та три депутатські групи.

Нагадаємо, кількісний склад Київ�

ради — 120 осіб

Віталіна ГОНЧАР,
"Хрещатик"

Від риття цьо о медично о об'є та стане важливою подією не лише для Києва, а й для всієї У раїни
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Диспетчер має зв‘язо з сіма місь ими сл жбами – швид ою, міліцією,
рят вальни ами, «Київводо аналом» та «Київенер о»



Тенденції

Ділові новини

Президент доручив створити
держреєстр пільговиків
Президент У раїни Ві тор Ян -
ович під час вист п на засіданні
Ради ре іонів на олосив на необ-
хідності створення в раїні дер-
жавно о реєстр піль ови ів, ос-
іль и лише 23 % всіх соціальних
піль в У раїні насправді отрим -
ють малозабезпечені. Глава дер-
жави та ож за важив, що на часі
форм вання системи адресної
соціальної допомо и, і її мають от-
рим вати лише ті, хто дійсно цьо-
о потреб є. “Міністерств соці-
альної політи и необхідно за-
альнити дані з міст і створити
державний реєстр отрим вачів
піль , я ий б д ть постійно он-
тролювати. Потрібно навести в
цих питаннях порядо ”,— на оло-
сив президент. Ян ович та ож
додав, що нова соціальна політи-
а не вичерп ється пере лядом
обся адресної допомо и о ре-
мим ате оріям населення. “Ми
маємо чіт о визначити стандарти
наданих соціальних посл , межі

та мови надання підтрим и. Не-
обхідно збаланс вати систем на-
дання підтрим и і відповідально-
сті отрим вачів”,— с азав він

Авіаквитки можуть 
подешевшати на третину

Уряд вивчає можливість змен-
шення вартості авіа вит ів на пе-
рельоти всередині держави. Про
це повідомив віце-прем’єр-мі-
ністр У раїни — міністр інфра-
стр т ри Борис Колесні ов. “Ми
вивчаємо можливість зниження
ціни на вит и, а саме пропон ва-
тимемо с ас вати ПДВ на продаж
пально о всередині раїни”,— за-
значив Борис Колесні ов. За йо о
словами, зараз вартість авіа вит-
ів на перельоти по У раїні істот-
но перевищ є вартість вит ів на
за ордонні авіарейси. Він на оло-
сив, що ціна авіа вит а вн тріш-
ньом спол ченні має знизитись
на 30 %. “Ми підемо на с ас ван-
ня подат на приб то для авіа-
омпаній і на част ов омпенса-

цію тарифів за проліт на території
У раїні. Завдання — зробити я
мінім м на 30 % дешевшими авіа-
вит и. Я маю на вазі стартов
цін за 30 днів, від я ої потім роз-
рахов ється вся ціна і зниж и”,—
с азав Борис Колесні ов

Парламент заборонив 
палити в громадських місцях

Верховна Рада повністю забо-
ронила ріння ромадсь их
місцях. За це про олос вали 368
деп татів.
Відповідно до за он , заборо-

няється ріння тютюнових виро-
бів, а та ож еле тронних си арет і
альянів: ліфтах і та софонах;
приміщеннях та на території за-
ладів охорони здоров’я; примі-
щеннях та на території навчаль-
них за ладів; на дитячих майдан-
чи ах; приміщеннях та на тери-
торії спортивних і фіз льт рно-
оздоровчих спор д та за ладів
фізичної льт ри і спорт ;
під’їздах житлових б дин ів; під-

земних переходах; транспорті
за ально о орист вання, що ви-
ористов ється для перевезення
пасажирів; приміщеннях за ла-
дів ресторанно о осподарства;
приміщеннях об’є тів льт рно о
призначення; приміщеннях ор-
анів державної влади та ор анів
місцево о самовряд вання, інших
державних станов; на стаціонар-
но обладнаних з пин ах транс-
портних засобів.
З ідно із до ментом, заборо-

няється, рім спеціально відведе-
них для цьо о місць, ріння тю-
тюнових виробів: приміщеннях
підприємств, станов та ор аніза-
цій всіх форм власності; примі-
щеннях отелів та анало ічних за-
собів розміщення ромадян;
приміщеннях ртожит ів; в аеро-
портах та на во залах. За оном
передбачено та ож, що власни ,
повноважені ним особи або
орендарі відповідних спор д чи
о ремих приміщень зобов’язані
відвести спеціальні місця для -
ріння, с марна площа я их не

має перевищ вати 10 % за аль-
ної площі відповідної спор ди чи
приміщення, обладнані витяжною
вентиляцією чи іншими засобами
для видалення тютюново о дим ,
повідомляє сайт Верховної Ра-
ди

Україна вводить 
мораторій на перевезення
ядерних матеріалів
На період проведення Євро

2012 Державна інспе ція ядерно-
о ре лювання (ДІЯР) не видава-
тиме дозволів на перевезення
ядерних матеріалів по території
У раїни, про це заявила олова
ДІЯР Олена Ми олайч . За її
словами, нове положення про
транспорт вання ядерних матері-
алів, прийняте Кабінетом Мініс-
трів У раїні в 2007 році, передба-
чає, що в разі проведення вели-
их масових заходів в У раїні
ДІЯР може обмеж вати та і пере-
везення. Говорячи про мотивацію
та о о мораторію, пані Ми олай-

ч зазначила, що він не пов’яза-
ний безпосередньо з небезпе ою
та их перевезень. “Не те щоб ці
перевезення та і небезпечні, за
всі ці ро и нас не б ло жодно о
інцидент . Ми просто не хочемо
відволі ати сили правопоряд ,
задіяні в охороні ешелонів, що
перевозять ядерні матеріали, від
забезпечення безпе и чемпіона-
т ”,— точнила пані Ми олай-
ч

ПФ оголосив конкурс 
з відбору банків 
для виплат пенсій
Пенсійний фонд о олосив он-
рс з відбор бан ів, через я і

б де здійснюватися виплата пен-
сій і рошової допомо и за з о-
дою одерж вачів. Фонд план є
приймати заяв и бан ів на часть

он рсі до 16.00 15 червня за
адресою: Київ, в л. Бастіонна, 9,
імн. 508. Проведення он рс
заплановано на 11.00 19 червня
за цією самою адресою

У квітні монетарна
база сповільнила
зростання
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Нацбан повідомив про повільнення річних темпів зрос-
тання монетарної бази в вітні до 3,2 % порівняно з бе-
резневим по азни ом 4,3 %. У мин лом місяці даний
інди атор оновив 8-річний мінім м, що є свідченням
збереження жорст ої монетарної політи и НБУ. Обся
монетарної бази в мин лом місяці с лав 236,8 млрд
рн. Обся рошової маси за цей період збільшився на
0,9 % (з почат ро — на 1,7 %) — до 697,4 млрд рн.

“Динаміка монетарної бази повторила динаміку інфляції, оновлюючи мі�

німум за останніх 8—9 років, а кореляція між динамікою грошових агрега�

тів і динамікою інфляції чітко демонструє значний вплив монетарної полі�

тики на інфляцію”,— зауважує Олександр Печерицин, експерт аналітично�

го відділу ING Банку.

На думку Тантелі Ратувухері, експерта ПАТ “Укрсоцбанк”, НБУ зараз

більше зосередився на утриманні низького рівня інфляції та стабільності

національної валюти: “Щодо банківської системи, то помітні зусилля цен�

трального банку на вирішення питання кредитування реального сектору

економіки. Судячи зі статистики березня, ці заходи принесли суттєві ре�

зультати. В цілому дії регулятора викликають розуміння та підтримку бан�

ків. Вважаю, НБУ буде й надалі шукати можливість посилення кредитуван�

ня низьких економічних секторів банками”.

Експерти зазначають, макроекономічна стабільність, перш за все, сприяє

притоку коштів громадян на банківські депозити, який прискорився у пер�

шому кварталі цього року. Разом із діями Національного банку це поспри�

яло поліпшенню ліквідності банківської системи. З іншого боку, призупи�

нився відтік коштів із банківської системи за рахунок конвертації гривні у

іноземну валюту. А у березні відзначено відчутне зростання кредитування

економічних суб’єктів

Автомобільна 
індустрія потребує
змін
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Е сперти вітчизняної автопромисловості ствердж ють,
що ал зь працює лише на 20 % від за альних пот ж-
ностей. Виробни и просять державними механізмами
захистити вн трішній рино . Йдеться про за онодавч
підтрим е спорт , збільшення мита на ввезення про-
д ції та дост пне редит вання.

Графіки продажів нових автотранспортних засобів за квітень цього ро�

ку — не на користь українських виробників. У сегментів легкових автівок

77% продажів припадає на імпортні товари і лише 23 % — на вітчизняні. З

вантажівками та автобусами розподіл схожий — частка української індустрії

відповідно 8 та 39 %.

За словами президента асоціації “Украавтопром” Михайла Рєзніка, ситу�

ація на вітчизняному ринку автомобільного виробництва потребує карди�

нальних змін. “За останніх чотири роки галузь перетворилася на комплекс,

що завантажений лише на 20 %. Нагадаю, що у піковому 2007 році україн�

ський автопром мав 70 % ринку. Обвал відбувся у 2009 році. Ми сподіваємо�

ся, що влада стежить за ситуацією і не допустить її погіршення”,— зазначив

“Хрещатику” Михайло Рєзнік.

Президент корпорації “Богдан” Олег Свинарчук підтвердив спад в галузі

на прикладі свого підприємства. “Падіння виробництва з 2008 року склало

майже 80 %. Ми були змушені скоротити своїх працівників. Наразі ми не

використовуємо усіх можливостей і працюємо десь на 20 % від загальної по�

тужності. Це, звісно, вимагає дотацій наших підприємств, що, у свою чер�

гу, тягне за собою припинення проектів розвитку”,— зазначив пан Свинар�

чук.

На думку фахівців, змінити ситуацію на вітчизняному ринку автомобіль�

ної промисловості можна лише законодавчо. Виробники зокрема пропону�

ють захищати внутрішній ринок так, як це роблять в Європі та Росії. Для

цього пропонують розгорнути ефективну експортну політику, збільшити

мито для ввезення автомобілів з�за кордону, забезпечити доступні кредити

та стабільне законодавство. Такий комплексний підхід має не лише підтри�

мати вітчизняного виробника, а й привабити на територію України інозем�

них інвесторів, як це сталося, наприклад, у сусідній Росії.

“Наразі в Україну вигідніше імпортувати автівки, ніж виготовляти їх все�

редині держави. Якщо це змінити, до нас можуть прийти світові виробни�

ки. Ми не просимо дотацій чи преференцій, а хочемо сприятливих для біз�

несу умов”,— зауважив Михайло Рєзнік. Виробники зазначають, що розро�

били кілька законодавчих ідей та проект концепції “Державної цільової

економічної програми розвитку легкового автомобілебудування”. На даний

момент згадані документи перебувають на погодженні в органах державної

влади

Новини компаній
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Місто, що розвивається
Як змінювалась економіка столиці за останні роки

Інвестиції
Безперечно, Київ — це найбільш

розвинутий науково�технічний

центр України, а також центр фі�

нансових ресурсів держави. За

останні роки місто утвердилося і як

лідер з залучення інвестицій. В еко�

номіці столиці зосереджено най�

більшу частку інвестиційних ресур�

сів держави та 16,5 % обсягів інвес�

тицій в основний капітал (за дани�

ми 2011 року). Як зазначають фахів�

ці головного управління статистики

міста Києва, торік столичними під�

приємствами та організаціями було

освоєно 34467 млн грн капітало�

вкладень в основний капітал. По�

рівняно з позаминулим роком обсяг

інвестицій збільшився на 17,6 %.

Загалом Київ посідає перше місце в

Україні за обсягом капіталовкла�

день. Шоста частина загального об�

сягу інвестицій в Україні освоєна

саме у столиці.

Більше того, міська влада продов�

жує нарощувати обсяги інвестицій.

Зокрема завдяки проведенню Пер�

шого київського інвестиційного фо�

руму. Нагадаємо, цю подію відвідали

більше 400 інвесторів із 15 країн сві�

ту. Під час форуму було підписано 6

меморандумів про наміри реалізува�

ти інвестиційні проекти на суму

близько 30 млрд грн. До пошуку та

формування інвестиційних пропо�

зицій були залучені головні про�

фільні управління мерії та районні

адміністрації. Таким чином, у

КМДА створено базу інвестиційних

проектів, до якої увійшло 2027 про�

позицій на суму 130 млрд грн. З них

від головних управлінь надійшла 601

пропозиція, а від РДА — 1426.

Нині вже відпрацьовано понад

250 інвестиційних проектів, а фор�

мування інвестиційної програми

здійснюється за принципом збалан�

сованості портфелю проектів. На

перший план виходять інвестпроек�

ти, що є найбільш пріоритетними

або стратегічними для мешканців

міста. Важливу роль також відіграє

їх комерційна привабливість. Сьо�

годні в портфелі Києва найбільшу

вагу мають проекти сфери транс�

порту та девелопменту.

Будівництво

Одним із основних напрямків со�

ціально�економічного розвитку міс�

та є будівництво житла, завдяки чо�

му нарощується житловий фонд

міста, вдосконалюється зовнішній

вигляд столиці. За інформацією го�

ловного управління статистики, то�

рік було введено в дію 1501 тис. м2

загальної площі житлових будинків

(порівняно з 2000 р. введення в екс�

плуатацію житла зросло в 1,7 разу).

Тільки у І кварталі цього року введе�

но в дію житлових будинків загаль�

ною площею 178,8 тис. м2, що на

14,4 % більше, ніж за відповідний

період попереднього року. Шоста

частина загальної площі житла, спо�

рудженого в Україні торік, знахо�

диться в Києві.

Звичайно, будівництво потребує

значного обсягу капітальних вкла�

день. Торік на житлове будівництво

було використано 6400 млн грн, або

18,6 % від загального обсягу інвес�

тицій в основний капітал. Столична

влада розуміє, що зведення житла —

це лише півділа, тому місто активно

запроваджує програми з розбудови

інфраструктури житлових кварталів,

а саме з будівництва сучасних нових

шкіл та дитячих садочків. Зазначи�

мо, що торік за ініціативи голови

КМДА Олександра Попова мережа

дитячих садків розширилася на 4220

місць. Було відновлено роботу 96

груп, зведено 8 нових садочків, ре�

конструйовано 10 існуючих ДНЗ.

Цього року місто планує скоротити

чергу у дитячі садки ще на 3,5 тисячі

місць.

Транспорт

Цікаво, що за останніх три роки

кардинально змінилася й ситуація зі

столичним громадським транспор�

том. За інформацією ГУ управління

статистики, у 2009 році у місті діяло

46 станцій метрополітену, довжина

експлуатаційної колії становила

59,9 км, пасажирів перевозили 669

вагонів, за рік — понад 502 млн чо�

ловік. Тепер у Києві 50 станцій мет�

ро, протяжність колій становить

65,2 км, кількість вагонів зросла до

762 одиниць, якими перевезено за

минулий рік 519 млн пасажирів.

Варто зазначити, що до кінця року

буде відкрито ще дві станції, а в пла�

нах міської влади щороку вводити в

експлуатацію по чотири нових

об’єкти метрополітену.

До речі, цього року місто випусти�

ло на маршрути 9 нових трамваїв

столичного виробництва. Фактич�

но, це початок відродження столич�

ного трамваю, адже за останніх 20

років оновлення парку цих машин

не відбувалось. Загалом торік киян

перевозили 415 трамваїв, і до кінця

поточного року їх має побільшати

ще на 20—30 одиниць. Столична

влада планує кардинально змінити

муніципальний транспорт, тільки

цього року парк тролейбусів та авто�

бусів поповниться 450 новими ма�

шинами, половина від цієї кількості

вже перевозить киян.

Промисловість

Що ж стосується розвитку столич�

ної промисловості, то за підсумками

2011 року вона перевищила минуло�

річні обсяги виробництва на 2 %. За

інформацією головного управління

статистики міста Києва, збільшення

обсягів продукції було забезпечено за

рахунок таких видів діяльності, як ви�

робництво іншої неметалевої міне�

ральної продукції (приріст становить

28,2 %), машинобудування (7,3 %),

оброблення деревини і виготовлення

виробів з деревини (4,6 %), металур�

гійне виробництво та виробництво

готових металевих виробів (2,2 %).

Зростання обсягів продукції спос�

терігалось також у виробництві та

розподіленні електроенергії, газу та

води. Решта видів промислової ді�

яльності зазнали скорочення вироб�

ництва: легка промисловість — на

8,9 %, целюлозно�паперове вироб�

ництво та видавнича діяльність — на

7,9 %, хімічна та нафтохімічна про�

мисловість — на 7,5 %, виробництво

харчових продуктів, напоїв та тютю�

нових виробів — на 4,3 %.

Київська влада розуміє, що сто�

личні промислові підприємства пе�

реживають не найкращі часи і по�

требують значної підтримки з боку

міста. Днями була запроваджена від�

знака “Столичний стандарт якості”,

яку отримали 12 найкращих підпри�

ємств столиці. Цей проект має стати

важливим кроком влади щодо під�

тримки київського виробника і буде

сприяти зростанню обсягів реаліза�

ції продукції підприємств. Крім то�

го, в КМДА розглядають можли�

вість внести зміни в тендерні умови,

аби надавати преференцію підпри�

ємствам, що мають диплом “Сто�

личний стандарт якості”

Іван МАРЕК
“Хрещатик”

День Києва — арна на ода, аби підводити певні під-
с м и з е ономічно о та соціально о життя столиці за
допомо ою статисти и. Тіль и та ми зможемо зроз мі-
ти, я змінилося наше місто за останніх п’ять-десять
ро ів. Звичайно, Києва б ли і ращі часи, оли до
Дня столиці від ривалися нові станції метро, здавались
в е спл атацію цілі житлові вартали. Але і сьо однішня
влада робить все можливе, аби ияни жили раще.
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Допомога малозабезпеченим киянам
Найперший подарунок

від міської влади — це одно�

разова матеріальна допомо�

га, яку цього року до Дня

Києва отримають понад 370

тис. малозабезпечених ки�

ян. Відповідне розпоря�

дження підписав голова

КМДА Олександр Попов,

тож різні категорії киян по�

кладуть до своїх гаманців по

100, 200, 300 та 500 грн. Сто�

лична влада відродила соці�

альний захист громадян, адже за останні кілька років ці соціальні виплати

не здійснювались, а вони дуже необхідні столичним пенсіонерам, ветера�

нам, інвалідам, дітям�сиротам та багатодітним сім’ям.

Музей історії міста 

Завдяки зваженим діям столичної влади кияни нарешті зможуть відві�

дувати Музей історії міста Києва, який вже понад 8 років не мав власного

приміщення. На новобудові по вул. Богдана Хмельницького, 7 біля ст. м.

“Театральна” вже запрацював символічний годинник музею. Нагадаємо,

скандальна будівля була подарована столиці бізнесменами, Київрада прий�

няла цей дар. Зараз тут завершують останні приготування до відкриття, яке

відбудеться цієї неділі,— закінчуються зовнішні оздоблювальні роботи, над

центральним входом встановлюють скульптури київських князів та гетьма�

нів, облаштовують балкони, а в середині приміщення триває робота з під�

готовки музейної експозиції. Відомо, що вона буде незвичною, адже в цьо�

му році Києву виповнюється 1530 років, а Музею історії міста Києва — 30

років.

Крім того, у столиці уже презентували Музей шістдесятництва, який

знайомить з видатними постатями, документами та художніми роботами

того часу. Новий культурний заклад розмістився у будівлі Народного Руху

України, по вулиці О. Гончара, 33.

Оновлений Андріївський узвіз 

Киян та гостей міста порадує й завершення реконструкції Андріївського

узвозу. Наразі там проведені усі роботи із заміни та прокладання інженер�

них мереж, тривають роботи з ремонту дахів, встановлення натяжних фаса�

дів та викладання бруківки. Завдяки цій реконструкції узвіз збереже свій

давно знайомий та улюблений киянами автентичний вигляд.

Новий термінал аеропорту “Київ” 

Днями столиця отримала подарунок у вигляді нового терміналу аеропор�

ту “Київ” (Жуляни). Він оснащений сучасним обладнанням для реєстрації

та безпеки пасажирів, контролю та обробки багажу. Проектна пропускна

спроможність терміналу — 320 пасажирів на годину, але в процесі будів�

ництва її вдалося збільшити до 500 пасажирів. Головна перевага терміна�

лу — розташування, адже аеропорт знаходиться в межах міста, неподалік

центру столиці. Нині міська влада вивчає можливості поліпшення його

транспортного сполучення із середмістям.

Букет із 6 мільйонів квітів 
До свята у місті виса�

дять понад 6 млн квітів.

Оновлені клумби з’яв�

ляться на Європейській

площі, площах Льва Тол�

стого та Перемоги, на

схилі парку “Міський

сад”, а на Харківській

площі висадять квітник у

вигляді національного

рушника. Оновлена й

композиція квіткового

годинника на схилі вул.

Інститутської — його прикрасили талісмани Євро�2012. Окрім цього, квіта�

ми оформлять понад тисячу балконів у центрі міста. Балкони “зацвітуть”

на Хрещатику, Європейській площі та на вул. Червоноармійській, аж до

НСК “Олімпійський”.

Оновлення міських парків 

До Дня Києва в столиці

облаштували 28 парків та

скверів. Вже сьогодні озе�

ленені території, прилеглі

до залізничного вокзалу,

сквер на вул. Федорова,

бульварна зона на вул.

Богатирській, сквер на

площі Шевченка, сквер

на вул. Вишгородській та

вул. Басейній. Реконстру�

йовано сквери у Голосіїв�

ському районі на вул. Ва�

сильківській, 43�47 та на вул. Теремківській, 2�6. У Дарницькому районі

оновлено парк “Позняки”. Також завершено озеленення бульвару Давидо�

ва на Русанівці, капремонт скверу на вул. Мате Залки, що на Оболоні. Ре�

конструйовано сквер Заньковецької, що на вул. Червоноармійській, 119.

Завершується реконструкція парку біля Будинку культури і мистецтв мік�

рорайону ДВРЗ. Також на заключному етапі облаштування парку “Володи�

мирська гірка”.

Комфорт та швидкість транспорту 

До Дня міста кияни от�

римали ще один гранді�

озний подарунок від

міської влади — понад дві

сотні одиниць нового

громадського транспорту

(загальна кількість 450

одиниць). Це рекордне

оновлення рухомого

складу у місті за останні

роки. Усі автобуси і тро�

лейбуси спрямовано на

маршрути, які обрали

самі кияни. Новий громадський транспорт значно покращив якість обслу�

говування пасажирів. Адже всі машини обладнані поліпшеною системою

вентиляції салонів та двигунами Euro�3, що в свою чергу дозволяє мінімі�

зувати викиди шкідливих речовин у повітря. Крім того, нові автобуси та

тролейбуси пристосовані для перевезення людей з обмеженими фізичними

можливостями.

Доступна Троєщина

Мешканці Троєщини не�

забаром зможуть вільно пе�

ресуватися на правий берег

без заторів. Міська влада

продовжує будівництво

трамвайної лінії до нової

платформи міської елек�

трички. Біля залізниці зво�

диться розворотне кільце

для трамваїв. Таким чином,

пересідати з трамвая на

електричку у бік Петрівки

буде дуже зручно. Новий

швидкісний трамвай стане в нагоді як мінімум 10 тис. пасажирам, які ви�

їжджають з масиву вранці і повертаються ввечері.

Капітальне відновлення доріг 

До свята у місті відкриють

низку реконструйованих до�

рожніх об’єктів. Вже завер�

шені роботи з реконструкції,

благоустрою та озеленення

на просп. Бажана. Після ка�

пітального відновлення тут

з’явилися бар’єрні огорожі

нового типу, повністю замі�

нене освітлення на енерго�

зберігаюче, укладене довго�

вічне асфальтобетонне по�

криття, а шляхопроводи над проспектом оснащені яскравою художньою

підсвіткою.

Полегшить рух містом й розширений просп. Григоренка. Мешканці цьо�

го району отримають якісний, широкий проїзд, а головне — прямий вихід

на Дарницький міст, що значно зменшить транспортні затори. Окрім того,

завершуються роботи з реконструкції вул. Горького. Ще місто отримало но�

ву транспортну розв’язку на перетині бульв. Дружби народів та Наддніп�

рянського шосе. Вона виконана на різних рівнях, з тунелями й естакадами.

Світломузичні водограї 

До ювілею міська влада

подарує мешканцям столи�

ці ще три світломузичні

фонтани із підсвіткою. Так,

помилуватися їх красою

можна в парку “Перемога”,

що у Дніпровському райо�

ні, у сквері Заньковецької у

Печерському районі та на

Майдані Незалежності. До

того ж у парку “Позняки”,

що в Дарницькому районі,

з’явиться водограй “Закоханих” з підсвіткою та скульптурною компози�

цією. Нагадаємо, першим серед київських водограїв запрацював оновле�

ний світломузичний фонтан на вул. Хрещатик, 25

Голосіїв запрошує на свято
Голосіївсь а РДА 26 травня запрош є и-

ян та меш анців район відсвят вати День
столиці в Голосіївсь ом пар льт ри та
відпочин ім. М. Рильсь о о. К льт рно-
мистець а про рама “Дзвени піснями Голо-
сіїв — свят є День свій славний Київ!” роз-
почнеться о 16.00 х дожнім вернісажем,
он рсами юних х дожни ів, майстер- ла-
сами, фотовистав ою “Перлини Голосіїв-
сь о о раю”. Для найменших остей про-

водитиметься раєзнавча ві торина, і роте а “Славимо рідне місто”, х -
дожній пленер “Квіт че Голосієво”.
Продовжаться свят ові заходи онцертно-мистець ою про рамою за
частю ращих творчих оле тивів район , аматорсь их оле тивів та
відомих артистів.
Впродовж дня в пар працюватим ть атра ціони та проводитиметь-

ся свят ова тор івля

У Деснянському районі
пройшов конкурс 
на кращу квіткову 
композицію 
у навчальних закладах
За підтрим и Деснянсь ої райдержадмі-

ністрації на відзначення 1530-річчя від ча-
с засн вання Києва, до Дня міста та Єв-
ро-2012 проведено он рс на ращ
л мб та віт ове оформлення територій

за альноосвітніх, професійно-технічних, позаш ільних та дош ільних
навчальних за ладів.
Кон рс проходив за підтрим и й сприяння Деснянсь ої РДА, район-

но о ом нально о підприємства з тримання зелених насаджень і КО
“Київзеленб д”.
Навчальні за лади представляли віт ові ландшафтні омпозиції та

інформаційний с провід до них. Творчі та реативні ідеї авторів омпо-
зицій втілювалися різноманітні л мби.
Кращими визнані віт ові оази СЗШ № 147, СЗШ № 119, СЗШ

№ 190, СЗШ № 213, СЗШ № 263, СЗШ № 247, ССЗШ № 251, СШ
№ 152, СЗШ № 249, СЗШ № 275, Е ономі о-правово о ліцею.
За підс м ами он рс ращі омпозиції б д ть влаштовані на тери-

торії Печерсь о о ландшафтно о пар в с ладі місь ої вистав и вітів
до Євро-2012

День Києва солом’янці 
відзначатимуть 
у двох парках
26 травня з на оди відзначення 1530-

річчя засн вання міста Києва та Дня сто-
лиці пар ах “Відрадний” та ім. Остров-
сь о о відб д ться свят ові дійства. О рім
вист пів самодіяльних та дитячих оле ти-
вів район , на остей свята че атим ть різ-
номанітні і ри, он рси, спортивні забави

та творчі майстер- ласи. Розва и зонах відпочин триватим ть цілий
день, а родзин ою свят вань стан ть по азові вист пи війсь овосл ж-
бовців спеціально о батальйон Почесної Варти війсь ової частини —
3030 в обох пар ах. Під час сіх заходів працюватиме свят ова тор ів-
ля.
Об 11.30 “Відрадном ” старт є онцертна про рама “М зичні бар-

ви рідно о Києва”. Та ож солом’янці матим ть змо навчитися виши-
вати, робити пап’є-маше, вироби з соломи та бісер , а для любителів
інтеле т альних зма ань проходитим ть і ри з шашо та шахів. Бо ати-
рі та спортсмени за бажанням випробов ватим ть свої сили перетя-
ванні аната та інших естафетах і он рсах. О 12.30 анало ічні -

ляння розпочн ться пар ім. М. Островсь о о. Там та ож відб деть-
ся ба ато льт рно-розважально-спортивних заходів. О рім цьо о,
пройде церемонія на ородження переможців м зично о фестивалю
“Я тебе не любити, Києве мій” та он рс х дожни ів-аматорів “Мій
рідний район”, я і провели напередодні Дня Києва

Визначено переможців
районного 
конкурсу на кращу 
клумбу в Святошині
Нещодавно відб лось засідання омісії

Святошинсь ої РДА щодо проведення он-
рс та підбиття підс м ів на ращ л м-

б район .
Гот ючись до Дня Києва та щоб заохо-

тити ом нальни ів до творчості на приб -
дин ових територіях й с верах, в Святошинсь ом районі о олосили
для РЕО та освітян он рс на ращ віт ов л мб . Нещодавно ор-
анізатори перевірили ви онання мов он рс .
Та , з ідно з прото олом омісії, затверджено о оловою Святошин-

сь ої РДА Сер ієм Рюмшиним, визначені переможці. За рез льтатами
оцін и та врахов ючи іль ість л мб, їх розміри, різноманітність вітів,
ори інальність оформлення, б ло визначено ращих з ращих. Ними
стали: 1 місце — КП “РЕО-5”, дире тор П. Петр ньо , 2 місце — КП
“РЕО-2”, дире тор О. Кравець, 3 місце — КП “РЕО-6”, дире тор Б. Ми-
хальч .
На ородження переможців відб деться 26 травня — до Дня Києва

У Дарниці відбувся 
районний дитячий 
фестиваль 
“Назустріч Євро32012”
На базі Київсь ої інженерної імназії за

підтрим и та при сприянні олови КМДА
Оле сандра Попова проведено фінальний
етап районно о дитячо о фестивалю “На-
з стріч Євро-2012” за частю вихованців
дош ільних навчальних за ладів.

Попередні етапи фестивалю б ло розпочато ще березні. Майже
два місяці сі дош ільнята район , їх бать и та оле тиви дош ільних
навчальних за ладів брали а тивн часть проведенні низ и яс равих
заходів, зо рема виставці творчих робіт “Ф тбол очима дітей”, зма-
аннях, он рсах, спортивних та театралізованих розва ах тощо.
На території ожно о дош ільно о навчально о за лад та ш оли-ди-

тячо о сад а І ст пеня з’явилась різнобарвна неповторна л мба, ди-
зайн я ої розроблено відповідно до ф тбольної темати и. На л мбах
віти висаджено ви ляді эмблеми чемпіонат , ф тбольно о м’яча,
стадіон тощо. Яс равості додають фі р и талісманів чемпіонат Єв-
ро-2012 Славе а і Слав а.
Фінал районно о дитячо о фестивалю “Наз стріч Євро-2012” від рив
олова Дарниць ої РДА Сер ій Віт овсь ий, я ий своєм вітальном
слові відзначив розвито дитячо о ф тбол районі та висловив спо-
дівання на те, що серед часни ів фестивалю є майб тні зір и, я і при-
множать най ращі здоб т и раїнсь о о ф тбол на європейсь ом та
світовом рівні.
Позитивні від и щодо ор анізації та проведення фестивалю висло-

вили члени деле ації освітян з Мос ви, вони відзначили висо ий рівень
співпраці педа о ів, бать ів та ромадсь ості, а тивність вихованців
дош ільних навчальних за ладів, масовість та яс равість заход

Новини районівДесять подарунків 
до ювілею
До Дня міста кияни отримають від влади оновлені проспекти, 
нові музеї та фонтани
Оксана ДОБРУЧ, Ірина ЩЕРБАТА, Борис КОРПУСЕНКО (фото)
“Хрещатик”

Традиційно свій день народження столиця свят є в
останні вихідні травня. Та цьо о ро ці дні особливі,
адже Києв виповнюється 1530 ро ів. З на оди ювілею
місті заплановано безліч заходів, я і втілити за два

дні нереально, том свят вання розпочали заздале ідь
й продовж ватим ть аж до почат ф тбольно о чемпіо-
нат Євро-2012. Саме напередодні широ омасштабно о
свят вання “Хрещати ” вирішив дізнатись, я і пода-
р н и від столичної влади отримають ородяни до свя-
та. А їх чимало — матеріальна допомо а малозабезпе-
ченим, оновлений р хомий с лад ромадсь о о транс-
порт , новий термінал аеропорт “Київ”, віт чі бал они
та л мби, с вери та фонтани, відремонтовані доро и.
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5Хрещатик 25 травня 2012 року

ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №38 (1057)

П’ЯТНИЦЯ,
25 травня
2012 року

Про фінансування заходів 
міської цільової програми 
“Діти столиці” на 2012 рік

Рішення Київської міської ради № 103/7440 від 16 лютого 2012 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування”, Закону України “Про Загаль�

нодержавну програму “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року та на ви�
конання міської цільової програми “Діти столиці” на 2011�2013 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 17.02.11
№ 20/5407, з метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей, організації результативної
роботи щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, створення умов для реалізації
права кожної дитини на виховання в сім’ї Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

Державній адміністрації 
залізничного транспорту України (Укрзалізниця) 

на вул. Івана Федорова, 32�а у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування транспортної інфраструктури 

(гаражного комплексу службового транспорту, 
станції технічного обслуговування автомобілів 

та багаторівневого паркінгу 
для зберігання автомобілів населення)

Рішення Київської міської ради № 50/7387 від 26 січня 2012 року
Розглянувши (клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою Державній адміністрації залізничного

транспорту України (Укрзалізниця) (ідентифікаційний код 00034045) щодо відведення земельної ділянки на вул. Івана Федорова,
32�а у Солом’янському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктом 34
частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведен�
ня земельної ділянки Державній адміністрації залізничного транспорту
України (Укрзалізниця) на вул. Івана Федорова, 32�а у Солом’янському
районі м. Києва орієнтовною площею 3,16 га в постійне користування для
будівництва та обслуговування транспортної інфраструктури (гаражного
комплексу службового транспорту, станції технічного обслуговування ав�
томобілів та багаторівневого паркінгу для зберігання автомобілів насе�
лення) згідно з планом�схемою (додаток до рішення).

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України (Укрзаліз�

ниця) у місячний термін звернутися до Головного управління земельних
ресурсів для отримання вихідних даних на розроблення проекту земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки.

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

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток 2
до рішення Київської міської ради

16.02.2012 № 120/7457

ПЕРЕЛІК
основних засобів, які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
та дозвіл на списання яких надається

1. Фінансування заходів, передбачених на реалізацію міської цільової
програми “Діти столиці” на 2012 рік, здійснювати згідно з рішенням Київ�
ської міської ради “Про бюджет міста Києва на 2012 рік” та додатком до
цього рішення.

2. Службі у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) забезпечити виконання заходів
міської цільової програми “Діти столиці” на 2012 рік згідно з додатком.

3. Службі у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) здійснювати фінансування

Міського центру дитини Служби у справах дітей в межах бюджетних асиг�
нувань, затверджених кошторисом, з урахуванням бюджетних 
зобов’язань, зареєстрованих в органах Державного казначейства України.

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

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток 
до рішенням Київради

Від 16 лютого 2012 року № 103/7440

Фінансування заходів міської 
цільової програми 

“Діти столиці” на 2012 рік

Nз/п Назва заходів Сума, тис. грн

І. Погашення кредиторської заборгованості по заходах міської цільової про�
грами “Діти столиці” за 2011 рік (рішення Київради від 17.02.11 № 20/5407)

256,6

II.
Запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей

2.1. Робота з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах 850,00

2.2. Проведення рейдів “Діти вулиці”, Всеукраїнського рейду “Урок” з метою за�
безпечення своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей

700,00

2.3. Надання додаткових соціальних послуг дітям, які опинилися у складних
життєвих обставинах, установами, створеними за рішеннями місцевих орга�
нів влади. (Міський Центр дитини)

У межах кошторису

2.4. “Ні” — шкідливим звичкам 350,00

2.5. Організація загальноміських заходів серед дітей та підлітків “Даруємо ра�
дість дітям”

100,00

2.6. Виготовлення соціальної рекламної продукції та проведення роз’яснюваль�
ної роботи з метою формування у населення активної громадської позиції,
направленої на захист прав та інтересів дітей

98,9

III.
Соціальний захист дітей�сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

3.1. Проведення заходів до Дня усиновлення 9,5

3.2. Надання соціальних послуг щодо соціально�психологічної допомоги сім’ям,
які взяли на виховання дітей�сиріт та дітей, позбавлених батьківського пік�
лування

620,00

3.3. Проведення навчання щодо опанування нових підходів у роботі з дітьми
(застосування інноваційних методик) для працівників районних служб у
справах дітей та спеціалістів закладів соціального захисту дітей

230,00

ВСЬОГО: 3 215,0

Заступник міського голови — секретар Київської міської ради Г. Герега

Про оголошення 
природної території 

парком�пам’яткою садово�паркового мистецтва 
місцевого значення “Юність”

Рішення Київської міської ради № 851/7087 від 15 грудня 2011 року
Відповідно пункту і) статті 15 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, статей 27 — 28, 37 — 38, 51 —

53 Закону України “Про природно�заповідний фонд України”, розглянувши клопотання Державного управління охорони навко�
лишнього природного середовища в м. Києві (лист від 13.10.2011 № 05�05/49), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Оголосити природну територію парком�пам’яткою садово�парково�
го мистецтва місцевого значення “Юність” згідно з додатком.

2. Державному управлінню охорони навколишнього природного сере�
довища в м. Києві забезпечити охорону зазначеного у додатку об’єкта йо�
го власником та користувачем з оформленням охоронних зобов’язань
щодо забезпечення режиму охорони та збереження цього об’єкта.

3. Взяти до відома, що відповідно до статті 27 Закону України “Про

природно�заповідний фонд України” оголошення зазначеної території
природно�заповідного фонду пам’яткою місцевого значення проводиться
без вилучення земельних ділянок у їх власників або користувачів.

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

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток
до рішення Київської міської ради

15.12.2011 № 851/7087

Перелік
природних об’єктів, які оголошуються 

пам’ятками природи місцевого значення

п/п Назва Місце розташування Власники або користувачі
природних об’єктів

Коротка характеристи�
ка об’єктів

1 Парк�пам’ятка садово�парко�
вого мистецтва місцевого
значення “Юність”

перетин вул. Картвелішвілі
та просп. Леся Курбаса у
Святошинському районі 
м. Києва

Комунальне підприємство по
утриманню зелених насаджень
Святошинського району

Парковий ансамбль з на�
явними колекціями де�
рев, чагарників, квітників
та елементами паркового
мистецтва

Заступник міського голови — секретар Київської міської ради Г. Герега

Заступник міського голови — секретар Київської міської ради Г. Герега

Заступник міського голови — секретар Київської міської ради Г. Герега

Про виключення з складу орендованого майна 
та списання основних засобів, які належать до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 120/7457 від 16 лютого 2012 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, статті 26 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, рішення Київради від 19.07.2005 № 816/3391 “Про за�
твердження Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва” та на виконання вимог пункту 3 додатка 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
14.04.2010 № 357, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Виключити з додатка 1 до рішення Київради від 17.02.2011
№ 28/5415 “Про передачу майна територіальної громади міста Києва в
оренду на конкурсних засадах” позиції згідно з додатком 1 до цього рі�
шення.

2. Дозволити комунальному підприємству “Міжнародний аеропорт
“Київ” (Жуляни) списати з балансу у встановленому порядку основні засо�
би шляхом ліквідації, які належать до комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва, згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Демонтаж основних засобів виконати згідно з Правилами благоуст�

рою міста Києва, затвердженими рішенням Київради від 25.12.2008
№ 1051/1051.

4. Дозволити комунальному підприємству “Міжнародний аеропорт
“Київ” (Жуляни) знести будівлю їдальні загальною площею 3094,70 кв. м
на просп. Повітрофлотському, 73.

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

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток 1
до рішення Київської міської ради

16.02.2012 № 120/7457

Позиції,
що виключаються з додатка 1 до рішення Київської міської ради 

від 17.02.2011 № 28/5415 
“Про передачу майна територіальної громади міста Києва 

в оренду на конкурсних засадах”

N п/п Найменування
основних 

засобів 
та їх технічна

характеристика

Літера 
БТІ

Рік 
забудови

Первісна
балансова 

вартість, грн.

Залишкова 
балансова 

вартість, грн.

Підстава для
списання

1. Повітрофлотський, 73

1.1. Будівля їдальні —
3094,7 м2

А 1977 3506502,24 2273156,00 Акт на списання
основних засобів
від 03.10.2011
№ 200

2. Повітрофлотський, 81

2.1. Металевий па�
вільйон (район
VIP) — 50,3 м2

Щ 1970 18458,89 2932,80 Акт на списання
основних засобів
від 03.10.2011
№ 202

2.2. Металевий па�
вільйон (за мага�
зином) — 217,10
м2

Я 1998 93 802,21 31 134,32 Акт на списання
основних засобів
від 03.10.2011
№ 203

2.3. Металевий па�
вільйон на при�
вокзальній пло�
щі — 687,70 м2

IV (цифра) 1986 1520242,76 380350,61 Акт на списання
основних засобів
від 03.10.2011
№ 201

3. Залізобетонна
огорожа аеро�
порту, інв. № 01�
79

1981 749334,78 313 169,3 Акт на списання
основних засобів
від 01.12.2010
№ 337

4. Залізобетонна
огорожа аеро�
порту, інв. № 01�
79/1

2007 15 403,21 13 437,61 Акт на списання
основних засобів
від 01.12.2010
№ 336

N
п/п Найменування

об’єкта
Дата вводу Первісна 

вартість
Знос Залишкова

вартість
Адреса

323 Металевий па�
вільйон (район
VIP)

01.01.70 18458,89 15161,29 3297,60 просп. Повітрофлот�
ський, 81

324 Металевий па�
вільйон (за мага�
зином “ЕЖІМО”)

01.04.98 93802,21 58647,61 35154,60 просп. Повітрофлот�
ський, 81

1057 Металевий па�
вільйон на при�
вокзальній площі

01.01.86 1520242,76 1110892,19 409350,57 просп. Повітрофлот�
ський, 81
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 25 травня 2012 року
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Про організацію перевезень пасажирів 

під час проведення загальноміських заходів, 
присвячених Дню столиці та Дню Києва

Розпорядження № 807 від 16 травня 2012 року
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про дорожній рух”, з метою забезпе�

чення перевезення пасажирів і належної підготовки столиці України до святкування Дня столиці та Дня Києва у 2012 році, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Комунальному підприємству “Київпастранс”, Комунальному підпри�
ємству “Київський метрополітен”, Комунальній службі перевезень вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) організувати роботу міського пасажирського транспорту загаль�
ного користування під час проведення загальноміських заходів, присвяче�
них Дню столиці та Дню Києва 26�27 травня 2012 року згідно з додатком
та забезпечити чергування відповідальних посадових осіб на основних
пунктах очікування транспорту.

2. Просити Головне управління МВС України в м. Києві забезпечити:
2.1. Посилену охорону громадського порядку в місцях проведення за�

гальноміських культурно�масових заходів згідно з додатком.
2.2. Перекриття руху усіх видів транспорту 26�27 травня 2012 р. на вул.

Хрещатик з 9.00 год. до 23.00 год.
3. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого органу Ки�

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечи�

ти контроль за здійсненням перевезень міським пасажирським транспор�
том загального користування.

4. КП “Київтранспарксервіс” спільно з управлінням ДАІ ГУ МВС України
в м. Києві забезпечити недопущення паркування транспортних засобів на
спеціально передбачених місцях на вулицях, де проводитимуться загаль�
номіські культурно�масові та спортивні заходи.

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

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

Голова  О. Попов

Додаток 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 16.05.2012 № 807

Порядок
організації роботи міського пасажирського транспорту загального

користування під час проведення загальноміських заходів, присвячених
Дню столиці та Дню Києва 26�27 травня 2012 року

26 травня
1. Комунальному підприємству “Київпастранс” (далі — КП “Київпастранс”) організувати рух автобусів маршруту № 24 (з 9.00 год. до 23.00 год.) до

Європейської площі.
2. Силами управління ДАІ ГУ МВС України в м. Києві, КП “Київпастранс” та Комунальній службі перевезень виконавчого органу Київської міської ра�

ди (Київської міської державної адміністрації) (далі — Комунальна служба перевезень) під час проведення Всеукраїнського параду велосипедистів з 8.00
год. і до закінчення заходів (орієнтовно 11.00 год.) передбачити тимчасове призупинення руху усіх видів транспорту за наступним маршрутом: Ми�
хайлівська площа — вул. Володимирська — вул. Льва Толстого — вул. Червоноармійська — вул. Павла Скоропадського — вул. Басейна — вул. Еспланад�
на — вул. Саксаганського — вул. Паньківська — вул. Жилянська, 31 (фініш), під час Міжнародних змагань з велосипедного спорту на шосе з 12.00 год.
і до закінчення заходу (орієнтовно 14.00 год.) за наступним маршрутом: вул. Червоноармійська, 19 (старт/фініш) — вул. Павла Скоропадського — вул.
Басейна — вул. Еспланадна — вул. Саксаганського — вул. Червоноармійська, 19 (18 кіл), а також під час гала�концерту зірок класичної музики і проек�
ційного З�D�шоу “Нове обличчя древньої столиці” з 19.30 год. на Софійській площі.

3. Комунальній службі перевезень на період проведення заходів на вул. Хрещатик внести відповідні зміни в роботу автобусних маршрутів загально�
го користування в режимі маршрутного таксі.

4. КП “Київпастранс” та Комунальній службі перевезень передбачити збільшення кількості рухомого складу тролейбусів, автобусів відповідно до па�
сажиропотоку під час проведення заходів у парку Дружби народів (початок о 10.00 год.), на Співочому полі Печерського ландшафтного парку (початок
о 13.00 год.), на Михайлівській площі (початок о 15.00 год.) і у Національному музеї народної архітектури та побуту України с. Пирогів (початок об 11.00
год.).

5. Комунальному підприємству “Київський метрополітен” (далі КП “Київський метрополітен”) передбачити збільшення відповідно до пасажиропото�
ку кількості пар поїздів на лініях метрополітену до і після проведення культурно�масових та спортивних заходів у парку Дружби народів (початок о 10.00
год.), на Співочому полі Печерського ландшафтного парку (початок о 13.00 год.), на Михайлівській площі (початок о 15.00 год.) і у Національному му�
зеї народної архітектури та побуту України с. Пирогів (початок о 11.00 год.). Після закінчення заходів у разі необхідності обмежити вхід до станцій мет�
рополітену з метою безпечного і рівномірного заповнення станцій.

27 травня
1. КП “Київпастранс” організувати рух автобусів маршруту № 24 (з 9.00 год. до 23.00 год.) до Європейської площі.
2. Силами управління ДАІ ГУ МВС України в м. Києві, КП “Київпастранс”, Комунальній службі перевезень:
2.1. Під час проведення 20�го Міжнародного благодійного легкоатлетичного пробігу “Під каштанами” передбачити тимчасове призупинення руху усіх

видів транспорту з 8.00 год. до 14.00 год. за наступним маршрутом: Михайлівська площа (старт/фініш) — вул. Володимирська — вул. Льва Толсто�
го — площа Льва Толстого, розворот для руху у зворотному напрямку.

2.2. Передбачити тимчасове призупинення руху усіх видів транспорту під час проведення Міжнародних змагань з велосипедного спорту на шосе з
10.00 год. і до закінчення заходів (орієнтовно 14.00 год.) за наступним маршрутом: вул. Кіровоградська (старт/фініш) — просп. Червонозоряний — вул.
Андрія Головка — вул. Солом’янська — вул. Протасів Яр — вул. Миколи Грінченка.

2.3. Передбачити тимчасове призупинення руху усіх видів транспорту та внесення тимчасових змін у трасу руху автобусних маршрутів загального
користування на час проведення чемпіонату міста з роликового спорту з 9.00 год. і до закінчення заходів (орієнтовно 12.00 год.) за наступним мар�
шрутом: від просп. Героїв Сталінграда, 7 (старт) — просп. Героїв Сталінграда, 19 і у зворотному напрямку.

2.4. Під час проведення на Оболонській набережній молодіжної концертної програми та Шоу феєрверків із лазерними спецефектами з 19.00 год.
до завершення заходів (орієнтовно 23.00 год.) у разі необхідності передбачити тимчасове обмеження руху усіх видів транспорту на вул. Прирічній і по�
силити контроль за дотриманням водіями транспортних засобів Правил дорожнього руху в частині зупинки та стоянки на цій вулиці.

3. Комунальній службі перевезень на період проведення заходів на вул. Хрещатик і вул. Прирічній внести відповідні зміни в роботу автобусних мар�
шрутів загального користування в режимі маршрутного таксі.

4. КП “Київпастранс” та Комунальній службі перевезень передбачити збільшення кількості рухомого складу тролейбусів, автобусів відповідно до па�
сажиропотоку під час проведення заходів у парку Дружби народів (з 10.00 год. ), на Співочому полі Печерського ландшафтного парку (з 15.00 год.).

5. КП “Київський метрополітен” передбачити збільшення відповідно до пасажиропотоку кількості пар поїздів на лініях метрополітену до і після про�
ведення культурно�масових та спортивних заходів у парку Дружби народів (з 10.00 год. ), на Співочому полі Печерського ландшафтного парку (з 15.00
год.). Після закінчення заходів у разі необхідності обмежити вхід до станцій метрополітену з метою безпечного і рівномірного заповнення станцій.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації — керівник апарату О. Пузанов

Про робочу групу 
щодо спільного відпрацювання питань 
повноти надходжень плати за землю

Розпорядження № 113 від 25 січня 2012 року
Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та

враховуючи протокольне доручення спільної наради Державної податкової служби України та Київської міської державної ад�
міністрації від 3 листопада 2011 року:

1. Створити робочу групу щодо спільного відпрацювання питань пов�
ноти надходжень плати за землю.

2. Затвердити Положення про робочу групу щодо спільного відпрацю�
вання питань повноти надходжень плати за землю, що додається.

3. Затвердити склад робочої групи щодо спільного відпрацювання пи�

тань повноти надходжень плати за землю, що додається.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�

ника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 25.01.2012 № 113

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу щодо спільного відпрацювання

питань повноти надходжень плати за землю
1. Робоча група щодо спільного відпрацювання питань повноти надходжень плати за землю (далі — робоча група) є постійно діючим дорадчим ор�

ганом, утвореним при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).
2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та

Кабінету Міністрів України, наказами центральних органів виконавчої влади, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського
голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:
— сприяння взаємодії органів виконавчої влади з Державною податковою службою щодо відпрацювання питань повноти надходжень плати за зем�

лю;
— підготовка пропозицій стосовно визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань повноти надходжень плати за землю.
4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:
— проводить роботу з моніторингу інформації щодо надходжень плати за землю;
— здійснює аналіз стану справ та причин виникнення проблем, пов’язаних з надходженнями плати за землю;
— розробляє та подає органам виконавчої влади пропозиції та рекомендації щодо проблемних питань та виявлення резервів збільшення надходжень

плати за землю;
5. Робоча група має право:
— отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необ�

хідну для виконання покладених на неї завдань;
— запрошувати на свої засідання представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівників під�

приємств, установ та організацій для розгляду питань щодо надходжень плати за землю до бюджету міста Києва;
— залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,

установ та організацій м. Києва (за погодженням з їх керівниками).
6. Робоча група діє у складі голови, заступників голови, секретаря та інших членів.
Головою робочої групи є голова Київської міської державної адміністрації.
До складу робочої групи входять представники виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та податкових

органів.
Склад робочої групи затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
7. Голова робочої групи:
— здійснює керівництво діяльністю робочої групи;
— скликає засідання робочої групи та головує на них;
— розподіляє обов’язки між членами робочої групи;
— координує діяльність робочої групи з податковими органами та іншими органами виконавчої влади, а також органами місцевого самоврядуван�

ня;
— підписує документи, підготовлені робочою групою за результатами її діяльності.
8. Формою роботи робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням голови робочої групи, але не рідше, ніж один раз на два місяці.
Члени робочої групи мають право ініціювати проведення позачергових засідань.
Засідання робочої групи веде голова робочої групи, а у разі його відсутності — заступник голови.
Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні робочої групи забезпечує її секретар.

Засідання робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.
9. На засіданнях робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.
Пропозиції та рекомендації робочої групи приймаються простою більшістю голосів членів робочої групи, що присутні на засіданні. У разі рівного роз�

поділу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні робочої групи.
Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання робочої групи, який підписується головуючим на її засіданні та секретарем. Протягом

триденного строку протокол надсилається усім членам робочої групи.
Член робочої групи, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до прото�

колу засідання.
10. Організаційне, інформаційне, матеріально�технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює Головне фінансове управління виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Заступник голови — керівник апарату

Про затвердження змін 
до Статуту комунального підприємства

Міжнародний аеропорт “Київ” (Жуляни)
Розпорядження № 107 від 24 січня 2012 року

Відповідно до частини 4 статті 57 Господарського кодексу України, рішення Київської міської ради від 14.07.2011 № 366/5753
“Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30.12.2010 № 573/5385 “Про бюджет міста Києва на 2011 рік”:

1. Доповнити розпорядження Представника Президента України в міс�
ті Києві від 27.01.94 № 40 пунктом 2 такого змісту:

“2. Затвердити статут комунального підприємства Міжнародний аеро�
порт “Київ” (Жуляни), що додається”.

2. Затвердити зміни до Статуту комунального підприємства Міжна�
родний аеропорт “Київ” (Жуляни) затвердженого розпорядженням
Представника Президента України в місті Києві від 27.01.94 № 40 (в
редакції розпорядження Київської міської державної адміністрації від
08.06.99 р. № 884), виклавши його в редакції, що додається.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма�
сової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про перейменування та затвердження 
статутів комунальних закладів

Розпорядження № 100 від 23 січня 2012 року
Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 9, 19 Закону України “Про культуру”,

статті 7 Закону України “Про театри і театральну справу”, на виконання пункту 7 рішення Київської міської ради від 27.10.2011
№ 405/6621 “Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва та передаються до сфери управління Печерської районної в місті Києві державної адміністра�
ції”, з метою приведення установчих документів комунальних закладів у відповідність до вимог законодавства України та в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Перейменувати комунальний заклад культури Печерського району
м. Києва “Театр пластичної драми на Печерську” у комунальний заклад
“Театрально�видовищний заклад культури “Театр пластичної драми на
Печерську”.

2. Перейменувати комунальний заклад культури “Новий драматичний
театр на Печерську” у комунальний заклад “Театрально�видовищний за�
клад культури “Новий драматичний театр на Печерську”.

3. Перейменувати комунальний заклад культури Печерського району
м. Києва “Академічний ансамбль української музики “Дніпро” у комуналь�
ний заклад “Київський академічний ансамбль української музики “Дніп�
ро”.

4. Затвердити Статут комунального закладу “Театрально�видовищний

заклад культури “Театр пластичної драми на Печерську”, що додається.
5. Затвердити Статут комунального закладу “Театрально�видовищний

заклад культури “Новий драматичний театр на Печерську”, що додається.
6. Затвердити Статут комунального закладу “Київський академічний

ансамбль української музики “Дніпро”, що додається.
7. Печерській районній в місті Києві державній адміністрації привести

свої розпорядження у відповідність до цього розпорядження.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�

ника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

Про затвердження розподілу обсягів фінансування 
у 2012 році між структурними підрозділами районних в місті Києві 

державних адміністрацій з питань житлово�комунального господарства 
на відшкодування витрат, понесених підрядниками в 2011 році 
при виконанні робіт з асфальтування прибудинкових територій 

та міжквартальних проїздів, ремонту сходових клітин 
та влаштування освітлення під’їздів 

житлових будинків у місті Києві
Розпорядження № 294 від 22 лютого 2012 року

Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік”, Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 № 40 “Про затвердження Порядку використання у 2012 році коштів для
здійснення м. Києвом функцій столиці, у тому числі будівництва метрополітену до житлового масиву Троєщина” та з метою визна�
чення обсягів фінансування:

1. Затвердити розподіл обсягів фінансування у 2012 році між структур�
ними підрозділами районних в місті Києві державних адміністрацій з пи�
тань житлово�комунального господарства на відшкодування витрат, поне�
сених підрядниками в 2011 році при виконанні робіт з асфальтування
прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, ремонту сходових
клітин та влаштування освітлення під’їздів житлових будинків у місті Ки�
єві, що додається.

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

Голова О. Попов

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
від 22.02.2012 № 294

Розподіл обсягів фінансування у 2012 році
між структурними підрозділами районних в місті Києві державних

адміністрацій з питань житлово�комунального господарства на
відшкодування витрат, понесених підрядниками в 2011 році при виконанні робіт

з асфальтування прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, 
ремонту сходових клітин та влаштування освітлення під’їздів 

житлових будинків у місті Києві

п/п Назва юридичної особи

Обсяг фінансування, тис. грн

асфальтування
прибудинкових 

територій 
та міжквартальних

проїздів

ремонт сходових 
клітин та 

влаштування 
освітлення під’їздів
житлових будинків

1 Управління житлово�комунального господарства Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації

0,000 1700,000

2 Управління житлово�комунального господарства Дарницької район�
ної в місті Києві державної адміністрації

2439,683 3207,634

3 Управління житлово�комунального господарства Деснянської
районної в місті Києві державної адміністрації

895,580 1910,147

4 Управління житлово�комунального господарства Дніпровської
районної в місті Києві державної адміністрації

1080,815 3114,589

5 Управління житлово�комунального господарства Оболонської
районної в місті Києві державної адміністрації

4134,500 2193,376

6 Управління житлово�комунального господарства Печерської район�
ної в місті Києві державної адміністрації

3568,741 1949,990

7 Управління житлово�комунального господарства Подільської район�
ної в місті Києві державної адміністрації

431,109 1924,617

8 Управління житлово�комунального господарства Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації

1327,570 3241,359

9 Управління житлово�комунального господарства Солом’янської
районної в місті Києві державної адміністрації

2872,034 3178,386

10 Управління житлово�комунального господарства Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації

3249,968 2579,902

Всього по місту: 20000,000 25000,000

Заступник голови — керівник апарату 0. Пузанов
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 25 травня 2012 року

В місті розпочалася Перша
Київська бієнале
Міжнародний проект сучасного мистецтва проходить під девізом
"Найкращі часи, найгірші часи"

До міст, які раз на два роки проводять бієнале

та приковують увагу мистецької світової грома�

ди, нарешті приєднався і Київ. “Це величезний

форум, завдяки якому Україна заявила про себе

міжнародній спільноті,— впевнена комісар бі�

єнале Наталя Заболотна.— Бієнале проходить в

рамках нової гуманітарної політики держави і

стала можливою завдяки підтримки Президента

України, Міністерства культури, міської влади.

Цією подією ми підняли українське мистецтво

на одну планку зі світовим, відкрили не просто

вікно в Європу, а двері — в світ”.

Куратором Першої бієнале став відомий бри�

танський спеціаліст сучасного мистецтва Девід

Елліотт, який і відбирав роботи. “Проект вий�

шов неймовірно амбіційним, і сьогоднішнє від�

криття його — це тільки початок, адже ще не всі

роботи вдалося встановити,— зауважив Девід

Елліотт.— Девізом ми обрали слова Діккенса

“Найгірші часи, найкращі часи”: вони завжди

споріднені між собою, і важливо в поганому по�

мітити гарне — і навпаки. Ви побачите роботи з

різних матеріалів, скульптури, шоу, живопис,

нові витвори та образи. Це справжнє свято су�

часного мистецтва. Майже всі роботи були зроб�

лені за останні кілька років, а декотрі — спеці�

ально для бієнале”.

Поряд із зірками світового мистецтва, в екс�

позиції представлені і українські митці. За сло�

вами Наталі Заболотної, в бієнале взяли участь

21 український художник, дві третини яких

складає молодь, більшість з них стане відкрит�

тям для арт�критиків. Для шанувальників сучас�

ного мистецтва цікавим буде знайомство з пред�

ставниками східних країн — на бієнале широко

представлені роботи японських, корейських,

китайських, індійських митців.

На урочисту церемонію відкриття наймас�

штабнішої за історію незалежної України ви�

ставки сучасного мистецтва зібралася вся еліта

Києва — бізнесмени, митці, дипломати. У цере�

монії взяли участь прем’єр�міністр України Ми�

кола Азаров, міністр культури Михайло Кулиняк

та голова столичної держадміністрації Олек�

сандр Попов. “Для України велика честь прий�

мати у себе світове мистецтво,— зауважив Ми�

кола Азаров.— Мова сучасного мистецтва — це

добрий комунікатор між країнами, і наша дер�

жава відкрита до цього”.

“ Київ надзвичайно багатий на цікаві мис�

тецькі заходи, відомий своїм насиченим куль�

турним життям, і ми намагаємось всіляко цьому

сприяти. Адже завдяки активному розвитку

культури і мистецтва, такими визначними мис�

тецькими подіями як ARSENALE місто Київ за�

являє про себе як справжня європейська столи�

ця,— зазначив голова КМДА Олександр По�

пов.— За кілька днів ми відзначатимемо 1530�

річчя Києва, тож переконаний, що наш україн�

ський варіант бієнале сучасного мистецтва дасть

гідний старт мистецьким заходам в рамках Дня

міста”.

Нагадуємо, що Перша Київська бієнале три�

ває до 31 липня. Новини та розклад подій на бі�

єнале можна відстежувати на сайті

arsenale2012.com

"Єврохіт" 
віднині 
на телеекранах
Днями у столиці презентували
кліп на неофіційний гімн 
Євро#2012 "Вболівай!"
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Відтепер неофіційний імн Євро-2012 з’явився на м -
зичних теле аналах. Днями ор анізатори презент вали
відео ліп на пісню “Вболівай!” Дмитра Гол ба, пере-
можця все раїнсь о о творчо о он рс “Єврохіт —
пісня для раїни, ордість для історії”. Зйом и тривали
в Києві продовж п’яти досить насичених днів. До
запис пісні та зйомо дол чилися відомі зір и раїн-
сь ої естради.

Реалізація проекту “Єврохіт — пісня для країни, гордість для історії” на

фінішній прямій: переможця визначено, пісня “Вболівай!” уже вдало за�

повнює ефіри 226 радіостанцій, на черзі запуск відеокліпу, який організато�

ри проекту презентували днями.

Зміст кліпу передає основну ідею пісні — незалежно від того, якого ти ві�

ку, які твої звички й соціальний статус — футбол об’єднує усіх. Розпочинає�

ться кліп з того, що зі щойно прилетівшого літака вискакують м’ячі, які

певно символізують фанатів, що поспішають на матч. Потім вони прохо�

дять реєстрацію в новому терміналі “D” в Борисполі. М’ячі розсипаються

містом й заряджають усіх футбольною енергією.

Окрім цього, у кліпі є епізоди зі студентської аудиторії, зняті на одній з

вулиць поблизу майдану Незалежності, чимало кадрів з НСК “Олімпій�

ський”. Аби вихопити живі емоції фанатів, були використані кадри з реаль�

ного матчу. Кліп вийшов яскравий та веселий.

Аранжування і запис пісні “Вболівай!” здійснено у студії Української му�

зичної медіа�групи саундпродюсером Геннадієм Пугачовим. Зйомки кліпу

відбувалися наприкінці квітня — початку травня у Києві. До участі в них

долучилось чимало українських музикантів — Фоззі та Фагот (ТНМК), Ті�

на Кароль, Олександр Пономарьов, Олег Скрипка, Кузьма (Скрябін), Ва�

дим Красноокий (Мед Хедс), Альона Вінницька, Ані Лорак, Віктор Бронюк

(ТіК), Валерій Харчишин (Друга Ріка), Дізель та Мурік (Green Grey), Еріка,

Потап і Настя. Пліч�о�пліч з уже відомими зірками уривок зі своєї пісні ви�

конав й Дмитро Голуб.

Знімали відео п’ять днів, й щодня в масовці було задіяно близько 120 лю�

дей. “Важко працювати з такою кількістю учасників, адже нам доводилось

знімати, як вони пересуваються містом, наносити їм грим. Ми дуже перей�

мались за погоду, адже на час, запланований для зйомок, синоптики прог�

нозували дощ. Та було сонячно, й ми встигли відзняти необхідні нам кад�

ри”,— розповів “Хрещатику” режисер кліпу арт�директор каналу М1 Сер�

гій Перцев.

Як зазначила директор Благодійного фонду “Фонд Бориса Колеснікова”

Марина Деденко, як і передбачалося бюджетом, на створення кліпу витра�

тили 100 тис. доларів.

Зауважимо, зараз кліп уже можна переглянути в ефірі музичних телекана�

лів, також його презентуватимуть під час великих концертних акцій, що

відбуватимуться найближчими днями в місті. Зокрема 27 травня на майда�

ні Незалежності під час святкування Дня Києва

Відповіді на сканворд 
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Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

На півтора місяця Київ перетворився
на столицю с часно о мистецтва. 23
травня в “Мистець ом Арсеналі”
рочисто від рилася Перша Київсь а
міжнародна бієнале ARSENALE 2012.
На 24 тисячах вадратних метрах
е спозиції иянам та остям міста
представили роботи 100 відомих
митців з 30 раїн світ . Крім то о, в
рам ах ARSENALE проходять пара-
лельні прое ти в інших алереях та
м зеях У раїни, дис сійна платфор-
ма та освітня про рама з е с рсі-
ями, ле ціями, з стрічами з х дож-
ни ами.

На рочист церемонію від риття ARSENALE 2012 завітали олова КМДА Оле сандр Попов та йо о заст пни
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Вважати втраченим Свідоцтво про право власності на житло, видане відділом
приватизації житла Дарниць ої районної в м. Києві державної адміністрації від
30.10.2006 р. на підставі розпорядження №43736 на ім’я Кло н Оле сандра
Володимировича та Кло н Любові Павлівни.

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренд об'є ти, що належать до ом нальної власності

територіальної ромади міста Києва
ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА Втрачений державний а т на право власності на земельн ділян серія

ЯЕ № 998188 , що розташована за адресою: в л. Радчен а, 16 Солом'янсь ом

районі м. Києва на ім'я Федосєєва Володимира Леонідовича, вважати недійсним.

Втрачене посвідчення державно о сл жбовця Господарсь о о

с д в м. Києві АМС № 003282 дійсне до 31.12.2014 р., видане

Господарсь им с дом міста Києва на ім'я Федір о Юлії

Ми олаївни, вважати недійсним.

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2012 РІК
22094

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

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

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

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

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: в л. Хрещати , 10, Головне правління
ом нальної власності м. Києва.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Головне правління ом нальної власності м. Києва, аб. 524, телефони для довідо :
279-27-86, 279-27-93.

п/п
Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара теристи а Місцезнаходження

За аль-
на

площа,
в.м

Цільове
ви ористання
приміщення

Ма симально
можливий

стро оренди

Орендна
плата за
1 в.м,

рн

Розмір
місячної
орендної
плати, рн

Приміт а

1.

КП "Київсь ий метрополітен"

просп. Перемо и, 35,
м. Київ,

тел.: 238-44-21

частина переход
станції станція метро "Театральна" 18,35

Тор овельний об'є т з
продаж непродоволь-

чих товарів

2 ро и 364 дні Станом на березень 2012

345,35 6337,09

2.
частина вестибюлю станція метро "Палац спорт " 1,00 Бан омат 2 ро и 364 дні

Станом на 29.02.2012

3. 713,56 713,56 Наявність
прое тної

до ментації
на розміщення
бан омат

4. частина вестибюлю станція метро "Святошин" 1,00 Бан омат 2 ро и 364 дні 648,98 648,98

5. частина вестибюлю станція метро "Дніпро" 1,00 Бан омат 2 ро и 364 дні 325,12 325,12

6.
частина вестибюлю станція метро "Контра това площа" 1,00 Бан омат 2 ро и 364 дні

Станом на вітень 2012

7. 726,72 726,72

Наявність
прое тної

до ментації
на розмі-
щення бан-

омат

8. частина вестибюлю станція метро "Тараса Шевчен а" 1,00 Бан омат 2 ро и 364 дні 550,72 550,72

9. частина вестибюлю станція метро "Поштова площа" 1,00 Бан омат 2 ро и 364 дні 594,91 594,91

10. частина вестибюлю станція метро "Героїв Дніпра" 1,00 Бан омат 2 ро и 364 дні 677,23 677,23

11. частина вестибюлю станція метро "Гідропар " 1,00 Бан омат 2 ро и 364 дні 726,47 726,47

12. частина вестибюлю станція метро "Дарниця" 1,00 Бан омат 2 ро и 364 дні 691,88 691,88

13. частина вестибюлю станція метро "Ш лявсь а" 1,00 Бан омат 2 ро и 364 дні 669,15 669,15

14. частина вестибюлю станція метро "Вирлиця" 1,00 Бан омат 2 ро и 364 дні 364,12 364,12

15. части а вестибюлю станція метро "Осо ор и" 1,00 Бан омат 2 ро и 364 дні 548,20 548,20

16. частина вестибюлю станція метро "Сирець" 1,00 Бан омат 2 ро и 364 дні 418,91 418,91

17. частина вестибюлю станція метро "Золоті ворота" 1,00 Бан омат 2 ро и 364 дні 623,70 623,70

18. частина вестибюлю станція метро "Вид бичі" 1,00 Бан омат 2 ро и 364 дні 650,47 650,47

19. частина вестибюлю станція метро "Слав тич" 1,00 Бан омат 2 ро и 364 дні 362,10 362,10

20. частина вестибюлю станція метро "Червоний х тір" 1,00 Бан омат 2 ро и 364 дні 359,07 359,07

21.
КП "Київпастранс" 04070,

м. Київ, Набережне шосе, 2,
тел.: 254-65-03

1 поверх в л. Виборзь а, 111, орп. 1 110,00

Розміщення с б'є та
осподарювання, що
здійснює виробнич

діяльність непродоволь-
чих товарів

2 ро и 364 дні

Станом на 29.02.2012

27,42 3015,83

22.
Головне правління льт ри
б л. Шевчен а, 3, м. Київ,

тел.: 279-61-09
1-3 поверх, підвал просп. Перемо и, 38 літер. А

100,00

Ор анізація дозвілля
дітей та юнацтва 2 ро и 364 дні

Станом на 01.05.2012

1 рн на рі У ладання охо-
ронно о до о-
вор на об'є т

льт рної
спадщини

299,60
6,43 1928,33Всьо о:

399,60

23.

Ком нальне підприємство
по триманню зелених

насаджень Шевчен івсь о о
район м. Києва

просп. Перемо и, 82-а,
м. Київ,

тел.: 455-64-55

1 поверх в л. звіз Герцена, 6, орп. 1 41,81
Офісне приміщення

ор анізації інших видів
діяльності

2 ро и 364 дні

Станом на 31.12.2011

69,45 2903,63

24.
КП "Київ інофільм" 01004,
м. Київ, б-р. Т.Шевчен а, 3,

тел.: 279-79-64
2 поверх Хар івсь е шосе, 168 Ж 53,80

Приватні навчальні за -
лади та с б'є ти оспо-
дарювання, що здійсню-
ють освітню діяльність

2 ро и 364 дні

Станом на 13.04.2012

25,33 1362,75

25.

Театрально-видовищний за -
лад льт ри "Київсь ий на-
ціональний а адемічний
театр оперети" 03150,

м. Київ, в л. Червоноармій-
сь а, 53/3, тел.: 287-14-80

підвал в л. Червоноармійсь а, 53/3,
літ. А 27,20

Б фет, що не здійснює
продаж товарів
піда цизної р пи

2 ро и 364 дні

Станом на 31.12.2011

76,56 2082,67

26.

Київсь а місь а лінічна
лі арня №2

02094, м. Київ, в л. Кра ів-
сь а, 13, тел.: 292-32-71

2,3 поверх в л. Поп дрен а, 36 34,70

Приватні навчальні за -
лади та с б'є ти оспо-
дарювання, що здійсню-
ють освітню діяльність

2 ро и 364 дні

Станом на 31.12.2011

33,62 1166,74

27.

КП "Автотранспортне
підприємство ви онавчо о
оран Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної
адміністрації) 01001, м. Київ,

в л. Грінчен а, 3-а,
тел.: 278-65-58

Антресоль 1- о
поверх в л. Бориса Грінчен а, 3-а, літ. А 55,90

Кафе, що не здійснює
продаж товарів піда -
цизної р пи та тор о-
вельний об'є т з про-
даж продовольчих
товарів, рім товарів
піда цизної р пи

2 ро и 364 дні

Станом на 31.03.2012

143,97 8048,00

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал
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СПОРТ
Хрещатик 25 травня 2012 року

Спортивні новини

Температура +15°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 7 м/с

Вологість повітря 51 %

Температура +19°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 7 м/с

Вологість повітря 47 %

Температура +16°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 52 %

Прогноз погоди на 25 травня 2012 року

ОВНИ, ви напроч д онта тні, моторні, ент зіазм б'є невичерп-
ним джерелом, одна армічне мин ле продовж є ро вати по-
р ч, зм ш ючи до з стрічей з давніми знайомими з метою доопра-
цювання спільних про рам, а тивіз ючи в пам'яті мас емоцій. І все
ж добросовісне ви онання обов'яз ів є найа т альнішим.
ТЕЛЬЦІ, річний зоряний час харизматично о самоствердження

(що за ладає форт нн баз на 12 ро ів) ось-ось завершиться (15
червня). Мерщій робіть те, що заплан вали, але не всти ли:
ріпіть любовні зи, це вам вдасться на слав , і постарайтеся ви-

рішити професійні та матеріальні проблеми, я і взаємопов'язані.
БЛИЗНЯТАМ час до орінно змінити себе і розпрощатися з по-

аними звич ами, придбати модний ардероб та навести стильний
"марафет" і мобіліз вати природн чарівність. Крас йтеся, ощас-
ливлюйте бла овірних, живіть з ними д ша в д ш та "підтанцьо-
в йте", давши шанс самореаліз ватися.
РАКИ, відійдіть в тінь, зашифр йтеся, до 20 червня триває пері-

од армічних звітів перед Небесами, тож розпростерти вільно ри-
ла не вдасться. Переосмислюйте свої вчин и за останній рі , ай-
теся в помил ах та ріхах і очищайте совість. Займайтеся бла о-
дійністю, робіть подар н и, пожалієте — доля вил чить б дь-я им
чином.
ЛЕВИ, доля прим сово вносить про ресивні оре тиви ваше

існ вання, майб тнє набирає осяйних барв, де все, що себе ви-
черпало, відмирає. Але нині для вас нове є давно заб тим старим,
що повертається із неб ття в модернізованій расивій па овці.
Беріть на озброєння той досвід і реаліз йтеся творчо, професійно,
ріплюйте соціальний рейтин .
ДІВИ, в лобальних життєвих планах і ар'єрі зап щено процес

"перезавантаження" до 20 червня, то припис Небес, змінити я ий
неможливо. Я що Е о б нт є, смиріть йо о, це армічне, все пе-
ремелеться — м а б де, з одом хліба напечете. Зробіть вн тріш-
ню станов на все хороше і сміливо з стрічайте фахові зміни та
адрові реор анізації.
ТЕРЕЗИ, ділова обізнаність, фахова рамотність та всебічна по-

інформованість — то золотий апітал, і ви ним володієте! Заб дьте
про с ромність, демонстр йте п бліці все, чим ба аті, ви не хвас-
т н-вис оч а, а птах висо о о польот , шанований і поп лярний,
бачите дале о, і це слід ре лам вати, аби не опинитися в хвості.
СКОРПІОНИ, матеріальний стан та реа ція на роші безпосе-

редньо впливатим ть на реалізацію основної життєвої цілі. В парт-
нерсь ій сфері осмосом зап щено процес "перезавантаження",
внаслідо чо о дост п до ч жих рес рсів б де вільний, ваш вплив
на людей, сит ації стрім о зросте, що необхідно жорст о онтро-
лювати, не доп с ати зловживань, а навчитися справедливо роз-
поділяти отримане.
СТРІЛЬЦІ, бойове протистояння в партнерстві має армічн мо-

тивацію і триватиме до 20 червня. З мієте бла ородно тримати
оборон — честь вам і хвала. А потім виріш йте: далі йти разом чи
розійтися полюбовно. Останнє слово за вами, ви ерманич в со-
юзі, і не смійте рати в піддав и! На сл жбі бла одатна пора, я
фахівець ви незамінний, сама довершеність: і тя ловий віл, і робо-
ча оня а, і творчий митець, що но а т є он рентів.
КОЗОРОГИ приречені роз рібати ав ієві стайні на роботі, інте-

ле т вас нівро , тож впораєтеся відмінно. А чолові и навіть від-
новлять сл жбовий роман з давньою пасією. В ар'єрі ретро рад-
на пора (з 7 люто о до 25 червня), де слід завершити армічні
хвости (я і — самі знаєте), аби потім впевнено р хатися вперед.
ВОДОЛІЇ, ваші запити та апетити заш алюватим ть, том зваж-

те "хоч " та "можна", реальність пра матична і не дозволить роз-
базарювати ошти на різні ль и та заба ан и, тримайтеся від
пози та оформлення редитів, зате на поміч родини, домашньо о
осподарства можна розрахов вати.
РИБИ приречені розриватися між домом та роботою. В сім'ї слід

роз рібати армічні завали. Я що від хатніх лопотів ма ітриться
олова, з домочадцями с цільні проблеми — це не привід начхати
на професійні справи

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  Т И Ж Д Е Н Ь  2 7  Т Р А В Н Я  —  2  Ч Е Р В Н Я

ранок день вечір
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Цей день в історії 25 травня
996 — в Києві освячена перша

на Р сі ам'яна цер ва в ім'я Пер-
шої Пречистої Пресвятої Бо оро-
диці, знаменита Десятинна цер ва
1579 — Іван Грозний відпра-

вив рамот донсь им оза ам
(цей день вважається Днем за-
сн вання донсь о о озацтва)
1829 — Лондоні відб лася

прем'єра Першої симфонії Мен-
дельсона
1892 — народився Йосип

Броз Тіто, ю ославсь ий держав-
ний і політичний діяч
1935 — Джессі О енс протя-
ом 45 хвилин встановив 4 світо-
ві ре орди з ле ої атлети и. У
стриб ах довжин , де О енс
вперше подолав р біж 8 м, йо о
ре орд протримався 25 ро ів
1941 — народився Оле Даль,

російсь ий іноа тор
1942 — народився Оле сандр

Каля ін, російсь ий а тор
1953 — У штаті Техас почав

мовлення перший світі освітній
теле анал
1973 — У Києві почався пер-

ший Всесоюзний фестиваль
мистецтв "Київсь а весна"
1990 — ООН о олосила, що в

наст пні 35 ро ів середня темпе-
рат ра на Землі підвищиться на
один рад с
1996 — в Києві відновлений

пам'ятни ня ині Ользі, зр йно-
ваний 1919 році

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

"Міць держави силі та здоров’ї на-
ції" — саме під та им аслом прой-
шов перший від ритий чемпіонат
міста Києва з іо шин ай арате
серед юна ів та дівчат 2003—2002,
2001—2000, 1999—1998 рр. та се-
ред чолові ів (почат івців). У зма ан-
нях, при рочених до Дня міста, взя-
ли часть понад 180 часни ів не
лише зі столиці та Київсь ої області,
а й з інших ре іонів У раїни. Ор ані-
заторами т рнір вист пили ГУ
справах сім’ї, молоді та спорт
КМДА, Київсь а місь а федерація
іо шин ай арате та СК бойових
мистецтв "Файтер" під патронатом
деп тата Київради Павла Теслен а.

Незважаючи на вихідний день, середня школа

№ 204 була переповнена охочими подивитись на

виступи учасників першого відкритого чемпіона�

ту Києва з кіокушинкай карате. І це не дивно,

адже усі бійці демонстрували справжню майстер�

ність і неабияку жагу до перемоги. Бойового на�

строю на урочистому відкритті турніру задали ви�

хованці СК бойових мистецтв "Файтер", які вико�

нали неймовірні за видовищністю елементи кара�

те. Усіх присутніх вразила та легкість, з якою

спортсмени перебивали міцні дерев’яні рейки.

Після захоплюючого початку учасники змагань

одразу ж заходилися з’ясовувати, хто з них силь�

ніший у двобоях. Варто сказати, що кожен кара�

тист знайшов своїх прихильників, які від початку

й до кінця підтримували учасників. Особливо усі

були у захваті від змагань наймолодших спортс�

менів, адже їхньому запалу і самовіддачі міг по�

заздрити будь�який професіонал. "Ці діти невдов�

зі стануть елітою нації! — прокоментував перебіг

подій на татамі чемпіон світу та Європи з фехту�

вання на рапірах Юрій Чиж.— Незважаючи на

юний вік, в них вже закладені "правильні" цінно�

сті — це і повага до батьків, і дотримання здоро�

вого способу життя, і прагнення до самовдоско�

налення. Саме на таких турнірах крізь піт і сльози

виховуються справжні чемпіони не лише в спор�

ті, а й у житті!"

Від наймолодших учасників намагалися не від�

ставати і більш досвідчені бійці�початківці. Зок�

рема, багато хто дивувався, коли на килим вихо�

дили і майже сорокарічні каратисти. "Хрещатику"

вдалося поспілкуватися з 38�річним Михайлом

Храпійчуком: "Багато хто вважає, що карате — це

банальна бійка, проте це не так. Кіокушинкай,

перш за все, виховує людину морально, особисто

мені він допомагає боротися з підлітковими

примхами моїх хлопців; коли я чую про нарікан�

ня інших батьків на перехідний вік, я їм завжди

раджу віддати дитину у секцію карате".

По завершенні змагань, які проводилися в рам�

ках святкування Дня Києва, усі призери турніру

отримали з рук організаторів пам’ятні подарунки,

дипломи та медалі. "Сьогодні і батькам, і державі

потрібно приділяти більше уваги здоров’ю та фі�

зичному розвитку дітей,— прокоментував змаган�

ня депутат Київради Павло Тесленко.— На жаль,

в сучасному суспільстві спостерігається тенден�

ція, коли діти дедалі більше сидять за комп’юте�

ром, майже не займаються спортом і рідко бува�

ють на свіжому повітрі. Саме для того, щоб ви�

правити таку ситуацію, і організовуються такі

турніри".

До речі, наступні змагання з кіокушин карате

проходитимуть вже зовсім скоро — про це повідо�

мив один з організаторів турніру, голова правлін�

ня СК "Файтер" Роман Кривицький: "Нині ми зі�

брали 183 учасники, і це зовсім непогано, зважа�

ючи, що цей турнір ми проводимо вперше. Тому

вже у жовтні плануємо провести подібні змаган�

ня"

Міць держави у силі 
та здоров’ї нації
У Києві відбувся турнір з кіокушинкай карате
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Наймолодші часни и зма ань з іо шин ай арате нічим не пост палися майстерності своїм
старшим оле ам

Київ спортивний. В столиці стартує чемпіонат
України з баскетболу 3x3
Державна сл жба молоді та спорт , Федерація бас етбол У раїни

та Федерація в лично о бас етбол розпочинає ІІІ чемпіонат У раїни
2012 ро з бас етбол 3х3 серед чоловічих оманд. 27 травня на те-
риторії пар ім. О. П ш іна (пр. Перемо и, 40-б) старт є перший від-
бір овий т р чемпіонат . Ці зма ання є відбір овими для оманд, я і
представляють наст пні ре іони У раїни: Київсь область, Черні ів-
сь область, Житомирсь область та місто Київ. Почато реєстрації
оманд о 9.30. Почато зма ань о 10.00. У випад непо оди т р б де
перенесено на цей же день до спортивної зали за альноосвітньої се-
редньої ш оли № 104, що знаходиться за адресою: П ща-Водиця, в л.
Лісна, 28

Кульова стрільба. Дарина Шаріпова — бронзовий
призер етапу Кубка світу
У серед в Мюнхені (Німеччина) старт вав третій етап К б а світ з
льової стрільби. У раїн а Дарина Шаріпова стала бронзовим призе-

ром стрільбі з пневматичної винтів и з дистанції 10 метрів з рез ль-
татом 502,7 оч а. В зма аннях перемо ла итаян а І Сілін (503,6), др -
ою б ла серб а Андреа Арсовіч (503,5).
Леся Лесь ів та Дарина Тихова в фінал не пробилися, посівши ва-

ліфі ації 38-е і 66-е місця відповідно з 111 часниць. У чолові ів цій
же дисципліні першим б в итаєць Вань Тао (702,4). У боротьбі за др -
е місце в перестрілці Ілля Чархей а з Білор сі б в точнішим за італій-
ця Ні оло Кампріані. За ро від п'єдестал з пинився Сер ій К ліш,
зайнявши четверте місце (701,3). Арт р Айвазян і Юрій С хор ов фі-
нал вийти не з міли, зайнявши 36-е і 40-е місця відповідно з 117 час-
ни ів

Таеквондо. Вітчизняні спортсмени вибороли 
32 нагороди континентальної першості
У Софії (Бол арія) завершився чемпіонат Європи з тае вондо ІТФ.

Попри значн іль ість часни ів зма ань — 1000 з 34 раїн світ , ра-
їнсь им спортсменам вдалось вибороти чимало медалей за різними
номерами. Та , дорослі спортсмени завоювали 7 золотих, 5 срібних та
дві бронзові медалі. Юніори в свою чер здоб ли 5 золотих, 2 срібні
та 6 бронзових медалей. Не омин ли п'єдестал пошани і раїнсь і
юна и, ви равши 1 золот , 1 срібн та 3 бронзові медалі

Футзал. Відбулося жеребкування учасників 
студентського чемпіонату світу
В порт альсь ом місті Бра а відб лося жереб вання ХІІІ ст дент-

сь о о чемпіонат світ з ф тзал . Серед часни ів зма ань є і вітчиз-
няна збірна. Наша оманда потрапила р п D, де за вихід наст п-
не оло т рнір посперечається зі збірними Таїланд , Польщі та Ізра-
їлю. Інші р пи мають та ий ви ляд: Гр па А: Порт алія, Франція,
Азербайджан, Іран; Гр ппа В: Бразилія, Іспанія, Казахстан, Оман;
Гр ппа С: Росія, Чехія, Ні ерія, Китай. На адаємо, що зма ання відб -
д ться 18—25 серпня Бразі (Порт алія)
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