
Дошкільні заклади готують до роботи
До початку нового навчального року у майже 200 столичних дитсадках 
тривають ремонти

Шість років 
на службі для киян
За цей час міський call�центр прийняв понад 10 мільйонів звернень городян
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Існ є де іль а телефонних но-
мерів, я і знають сі раїн-
ці — це сл жби ви ли мілі-
ції, швид ої, рят вальни ів,
Києві цей перелі можна про-
довжити телефоном 15-51 —
сл жби допомо и иянам. Во-
на діє місті ось же шість
ро ів, і меш анці зви ли звер-
татися до неї — і оли потріб-
на допомо а меди ів чи пра-
воохоронців, і оли вини ає
потреба вплин ти на ом -
нальни ів, а часто б ває, що
телефон ють одино і, аби по-
ч ти людсь ий олос і отри-
мати слова розради.

Служба допомоги киянам була сфор�

мована у липні 2006 року. За цей час до

неї надійшло 10 мільйонів звернень.

Серед проблем, які найбільше турбу�

ють людей, відсутність або перебої із

гарячим водопостачанням, опаленням,

зламані ліфти, перерахунки субсидій,

поганий стан доріг і перебої у графіках

руху транспорту та інші. Загалом у саll�

центрі складено класифікатор у понад

дві з половиною тисячі питань, що по�

легшує роботу операторів в розподілі

проблем між виконавцями.

Як розповіла “Хрещатику” начальник

Служби допомоги киянам Наталія Дань�

ко, на початку створення в установі пра�

цювали 11 операторів, які протягом дня

приймали дзвінки. На сьогодні це друж�

ний колектив із 115 чоловік, які в будь�

який час дня і ночі, у будні та свята гото�

ві вислухати і допомогти, проконсульту�

вати і втішити. “Фактично нині служба

15�51 має чи не найповнішу, найсвіжішу

інформацію про ті проблеми, які вини�

кають у столиці, тому що повідомляють

нам про них самі ж кияни, — зазначає

Наталія Данько. — Робота у наших опе�

раторів важка, адже їм часто доводиться

спілкуватися із людьми, які не можуть

самостійно вирішити ті чи інші пробле�

ми. Тож нашим фахівцям доводиться бу�

ти і юристами, і економістами і психоло�

гами в одній особі”.

Служба допомоги киянам має свою

унікальну особливість — відділ зворо�

тного зв’язку. Тобто тут не просто отри�

мують інформацію і пересилають її від�

повідним структурам, а й відстежують,

чи виконані звернення киян. Відповід�

но до законодавства, державні устано�

ви мають 30 днів, аби зреагувати на

звернення, у столичному саІІ�центрі це

роблять за 15 днів.

“У нас бували випадки, коли із райо�

нів чи установ надходили звіти про те,

що ті чи інші доручення виконані, а че�

рез якийсь час телефонують розгнівані

кияни і скаржаться, що нічого не зроб�

лено, — розповідає Наталія Данько. —

Саме для того, аби уникати таких ви�

падків, ми створили відділ зворотного

зв’язку. Цікаво, що його співробітники

часто виїздять за проблемними адреса�

ми, аби переконатися на власні очі у

тому, чия правда”.

За час роботи саІІ�центру тут вислу�

хали чимало веселих і сумних історій.

Зимою, коли були сильні морози, бага�

то киян телефонували і просили допо�

могти безхатченкам. Співробітники

саІІ�центру зверталися до медиків і, як

зауважує Наталія Данько, завдяки цьо�

му, напевно, було врятовано не одне

життя. Із теплотою згадують у саІІ�цен�

трі історію, яка трапилася минулого лі�

та, коли малий хлопчик, мама якого пі�

шла на роботу у нічну зміну, зателефо�

нував до них і попросив розповісти каз�

ку. Напередодні Нового року він знову

вийшов на зв’язок і попросив з’єднати

його з “оператором�казкаркою” Окса�

ною, аби привітати її зі святом.

Під час Євро�2012 служба допомоги

киянам активно допомагала іноземцям.

Фахівці саІІ�центру пояснювали

фанам, як доїхати до того чи іншого го�

телю або посольства, яким чином

дістатися з Києва до Донецька, і навіть

повідомляли іноземців про графік мат�

чів.

Зараз саІІ�центр бере участь у інфор�

муванні киян про роботу програми

“Картка киянина”, саме на базі служби

допомоги встановлено систему елек�

тронної черги. “Оператори готові реєс�

трувати киян і повідомляти їм, де і коли

вони зможуть отримати “Картку кияни�

на”, — наголошує Наталія Данько. —

Крім того, наші фахівці мають величез�

ний досвід із проведення різноманіт�

них соцопитувань. З початку року ми

цікавилися у киян їхньою думкою щодо

міського референдуму, програм енерго�

збереження у будинках і ремонтом при�

будинкових територій”.

Наталія Данько зауважує, що бува�

ють випадки, коли кияни, які телефо�

нують за номером 15�51, ображаються,

що оператори запитують їх про вік, міс�

це проживання та інші соціальні дані.

Проте, як запевнила начальник служ�

би, це робиться для того, аби надати

міській владі об’єктивну інформацію

про кількість малозабезпечених людей

чи ветеранів, які звертаються до 

мерії

Працівни и місь о о call-центр отові в б дь-я ий час дня і ночі висл хати та допомо ти иянам

Михайло КУЧУК:
"До програми комплексного
ремонту житлового фонду увійшло
близько 200 дворів"
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На Подолі відзначили найкращі
столичні родини 
Сім`ї демонстр вали свої дося нення та творчі
таланти
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У Києві може з’явитися океанаріум 
КМДА запропон є на роз ляд Київради прое т
рішення про перепрофілювання об’є т
столичном зоопар

СТОР. 2 

У номері

Новини

У КМДА створять управління 
туризму
Фахівців, я і оордин вали під отов міста до

проведення Євро-2012, план ють зал чити до
розвит т ристичної ал зі столиці. Та , КМДА
запропон є деп татам Київради внести зміни до
стр т ри КМДА, творивши на базі профільно о
ГУ з питань під отов и та проведення в У раїні
фінальної частини Євро-2012 нов стр т р , я а
опі ватиметься т ристичною сферою — Управ-
ління т ризм КМДА. Про це розповів заст пни
олови КМДА Оле сандр П занов.
“Київ ідно провів Євро-2012. Усі заходи, по-

в’язані з чемпіонатом, пройшли на висо ом ор-
анізаційном рівні. У цьом є неодмінна засл -
а фахівців профільно о правління. Одна після
завершення чемпіонат з метою оптимізації
стр т ри місь а влада ініціюватиме створення
Управління т ризм на базі ГУ з під отов и до
Євро. Я впевнений, що адровий потенціал цьо-
о правління зможе забезпечити реалізацію
“Страте ії розвит Києва до 2025 ро ” в части-
ні по ращення т ристичної привабливості столи-
ці”, — зазначив Оле сандр П занов. Він додав,
що зазначеном правлінні працювали досвід-
чені фахівці, переважна більшість я их володіє
іноземними мовами, має досвід роботи з міжна-
родними ор анізаціями, промоційних заходів
тощо

Слон Хорас 
проходить період 
адаптації
У ньо о наразі за інчився арантинний період і

вже відб лася перша про лян а літнім примі-
щенням. У Київсь ом зоопар пояснили, що ви-
хід Хораса з зимово о вольєр б в спланований
спеціально вихідний для підприємства день для
то о, аби ни н ти зайво о емоційно о наванта-
ження на тварин . Учора, в прис тності відвід ва-
чів зоопар , Хорас освоював своє нове примі-
щення. Др а йо о про лян а б ла тривалішою,
слон поводився впевненіше і навіть поснідав
своїй новій оселі та спроб вав с патися басей-
ні. За словами фахівців зоопар , процес адапта-
ції Хораса проходить добре. Тварина вже зви ла
до спіл вання зі своїм іпером. Зо рема залюб-
и ви он є йо о оманди, що в майб тньом по-
ле шить до ляд та вет онтроль за ним. За важи-
мо, адаптація Хораса продовж ватиметься й на-
далі з пост повим збільшенням тривалості про -
ляно . Йо о представлення ж рналістам відб -
деться в с бот , 14 липня, о 10.00

Наслідки провалу асфальту 
на Хрещатику 
ліквідують 
найближчим часом
Наслід и провал асфальт поблиз б дівлі,

розташованої на в л. Хрещати , 21, лі від ють
найближчим часом. Про це повідомили ПАТ
“Київенер о”. Наразі на об’є ті працюють аварій-
но-ремонті бри ади товариства. Я пояснили в
енер опостачальній омпанії, провал асфальто-
во о по риття стався зв’яз із проведенням
щорічних ідравлічних випроб вань теплових ме-
реж. Під час проведення відповідних робіт б ло
зафі совано пош одження дільниці теплотраси в
районі проїжджої частини на в л. Хрещати , 21.
Воно вини ло на тр бопроводі діаметром 300 мм,
я ий б ло про ладено ще 1970-х ро ах, через
висо ий ст пінь йо о зношеності. Зазначимо, що
після завершення Києві Євро-2012, ПАТ “Київе-
нер о” а тивіз вало робот з проведення щоріч-
них ідравлічних випроб вань теплових мереж.
Наразі вони тривають центрі столиці і мають за-
вершитися 18 липня

Протягом літа у київських навчаль�

них установах здійснюються ремонтні

роботи в рамках підготовки до нового

навчального року, саме через це деякі із

закладів тимчасово закриті. На період

ремонтних робіт для забезпечення по�

треб малечі, яка влітку відвідує дитсад�

ки, батькам пропонують тимчасову

зведену групу у тому ж приміщенні або

в іншому найближчому дитячому са�

дочку.

Зокрема у липні у Голосіївському

районі столиці на ремонт зачиняться 11

дитсадків, а продовжуватимуть працюва�

ти 42; у Дарницькому тимчасово припи�

нять роботу 3 заклади, у звичайному ре�

жимі працюватимуть 55; у Деснянському

в 10 садочках розпочали ремонтні робо�

ти, проте 60 ДНЗ приймають малечу що�

дня; у Дніпровському 21 дошкільна уста�

нова тимчасово не працюватиме, а 57

функціонують у звичайному режимі. На

Оболоні ремонт розпочався у 18 садках,

49 продовжують свою роботу; на Печер�

ську 6 дитсадків зачинені і активно го�

туються до початку нового навчального

року, а 21 продовжує працювати; у По�

дільському районі 15 дитсадків ремонту�

ють, а в цей час 28 функціонують безпе�

ребійно. Активні ремонтні роботи роз�

почалися й у 38 дитячих садках Свято�

шинського району, проте 24 працюють у

звичайному режимі. У Солом’янському

ремонтують також 38 дитячих садків, а в

звичайному режимі працюють 30 уста�

нов. У Шевченківському районі 38 дит�

садків тимчасово не працюють, а 20 до�

шкільних установ продовжують функ�

ціонувати.

Загалом у столичній мережі дошкіль�

них навчальних закладів нараховується

584 ДНЗ різних типів та форм власно�

сті, які функціонують протягом року.

Наразі дитсадки відвідують 20 731

юний киянин, а загалом дошкільну ос�

віту у них здобувають 94 288 дітей. Тим�

часово не працюють у зв’язку з ремон�

том 198 ДНЗ

ЗАПРАЦЮВАВ 

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ 

"КАРТКА КИЯНИНА" 
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ДОЛЮ БІЛИЧАНСЬКОГО 

ЛІСУ ВИРІШИТЬ

КИЇВРАДА 
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ОФОРМИТИ

ПЕРЕПЛАНУВАННЯ 

МОЖНА УДВІЧІ ШВИДШЕ
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В ЧЕРЗІ НА ДЕШЕВУ

ІПОТЕКУ 

ВЖЕ 84 ТИСЯЧІ УКРАЇНЦІВ 
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Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

У Головном правлінні освіти і на и КМДА інформ ють: за
даними опит вань бать ів про ор анізацію літньо о оздоровчо-
о період та про ноз відвід вання малень ими иянами до-
ш ільних навчальних за ладів, районними правліннями освіти
розроблено та затверджено рафі и роботи дитсад ів літній
період за мі рорайонами. Нині ожном зі столичних районів
триває під отов а ДНЗ до ново о сезон , зо рема здійснюють-
ся ремонти приміщень. Через це малю и відвід ють тимчасов
зведен р п том ж приміщенні або в іншом найближчом
дитячом садоч . На сьо одні із 584 місь их ДНЗ тимчасово
не працює 198.
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Депутати Київради вирішать долю 
Біличанського лісу
Зелена зона, війна за я тривала з 2008 ро , нарешті може отримати

природоохоронний стат с. КМДА виносить на роз ляд деп татів Київра-
ди прое т рішення про приєднання Біличансь о о ліс до Національно о
природно о пар “Голосіївсь ий”. Про це розповів заст пни олови
КМДА Оле сандр П занов. “21 червня Київсь ий апеляційний адміністра-
тивний с д с ас вав протиправні рішення Коцюбинсь ої селищної ради
про передач в приватн власність 100 е тарів ліс в межах Святошин-
сь о о лісопар ово о осподарства. Та , об’єднавши з силля з ромад-
сь істю, за підтрим и ерівництва держави ми врят вали Біличансь ий ліс
від вир б и. Нашим наст пним ро ом має стати надання цій зеленій зо-
ні стат с природоохоронної території. Для цьо о Біличансь ий ліс пла-
н ється приєднати до Національно о природно о пар “Голосіївсь ий”.
Та им чином ми зможемо вбере ти ліс від б дь-я их зазіхань майб т-
ньом ”, — розповів Оле сандр П занов і під реслив, що КМДА споді-
ваються на підтрим деп татів Київради цьом важливом питанні

Попереджено незаконне відчуження 7,5 га 
земель на Венеціанському острові
О р жним адміністративним с дом міста Києва задоволено позов про-
рат ри столиці та с асовано рішення Київради, прийняте в 2010 році,

щодо передачі 7,5 а землі на Венеціансь ом острові (Гідропар ) для б -
дівництва розважальних та тор овельно-офісних за ладів, повідомили
“Хрещати ” відділі зв’яз ів із ЗМІ про рат ри Києва. Я відомо, Вене-
ціансь ий острів столиці належить до території зеленої зони та земель
водно о фонд , на я их б дівництво в азаних об’є тів заборонено

Двом зеленим зонам Дарницького району 
планують надати статус скверу
На сесію Київради б д ть винесені прое ти рішення про надання стат -

с с вер земельним ділян ам Дарниць ом районі міста. Зо рема офі-
ційний стат с мож ть отримати зелені зони на в л. А. Ахматової, 43 (пло-
щею 0,5 а) та між б дин ами на просп. П. Гри орен а, 28 (площею
0,8745 а).
Та і прое ти рішень б ли під отовлені фахівцями КМДА з метою збе-

реження зелених насаджень, розвит мережі зеленених територій за-
ально о орист вання, розширення їхніх ре реайціних можливостей.
Наразі зеленб дівці Дарниць о о район обстежили зазначені території
та дійшли виснов , що ці земельні ділян и ціл ом придатні для влаш-
т вання с вер . У разі, я що деп тати Київради підтримають з адані ви-
ще прое ти, ом нальни и візьм ться за бла о стрій та озеленення ді-
ляно

У столиці підвищують надійність 
електроживлення міського електротранспорту
З метою підвищення надійності еле троживлення КП “Київпастранс”

здійснить роботи з ре онстр ції абельних ліній, що забезпеч ють еле -
троживлення місь о о наземно о еле тротранспорт , йдеться розпоря-
дженні КМДА. Зо рема поточно о ро роботи розпочн ться від Поділь-
сь ої тя ової підстанції (в л. Оболонсь а, 26) і далі в л. Костянтинівсь ою,
Нижнім Валом, Глибочиць ою; від Шевчен івсь ої тя ової підстанції (На-
бережне шосе, 2) Набережнимшосе з переходом через Володимирсь ий
звіз, перехід через в л. Набережно-Хрещатиць на розі з в л. І орів-
сь ою. Та ож від Галиць ої тя ової підстанції (б льв. Т. Шевчен а, 60-А) з
переходом через б львар Т. Шевчен а та в л. Са са ансь о о до в л.
Старово зальної.
КП “Київпастранс” дор чено визначити енеральн прое тн та підряд-

н ор анізації на ви онання робіт з ре онстр ції абельних мереж

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щоденного випуску 61308 Індекс четвергового випуску 22094

Засновник — Київська міська Рада
В. о. головного редактора Євгеній ГАВЛОВСЬКИЙ

Газета заснована 7 вересня 1990 року. 
Перереєстрована в Міністерстві інформації України 10 січня 1999 року.
Свідоцтво серії КВ №3620

01034, м. Київ�34, вул. Володимирська, 51�б
Телефон для довідок 502�34�37, факс: 235�01�93
Телефони рекламного відділу: 234�21�84, 502�34�60, факс: 235�61�48
Телефон відділу розповсюдження та реалізації: 234�27�35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E�mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Редакція листується з читачами тільки на сторінках газети. Газета публікує також ті матеріали, в яких думки
авторів не збігаються з позицією редакції. При передруку посилання на “Хрещатик” обов’язкове.
Рукописи не рецензуються і не повертаються. 
Матеріали зі знаком та під рубрикою “Конфлікт” друкуються на правах реклами. 
Набір, верстка та кольороподіл: комп’ютерний центр газети “Хрещатик”. 
Віддруковано: “МЕГА+Поліграф”, м. Київ, вул. Марко Вовчок, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E=mail: info@kreschatic.kiev.ua

ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ

(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

щоденна міська газета виходить у вівторок, середу, четвер та п’ятницю

Загальний наклад 131855. Замовлення 25287

"Картка киянина" —
100 днів у дії
У столиці підведені підсумки першого етапу реалізації 
масштабного соціального проекту
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

За цей час б ло видано
2310 соціальних арто .
Першими їх отримали
бать и ба атодітних родин,
соціальні працівни и, пен-
сіонери й інваліди. Дехто з
них вже орист ється
“Карт ою иянина” для
проїзд метрополітені та
отрим є 30 % зниж и на
лі и в мережі апте “Фар-
мація”. Запровадження
прое т б де пост по-
вим — сі піль ові ате орії
иян, а це близь о 700 ти-
сяч ромадян, отримають
арт и до інця цьо о ро-
.

“Картка киянина” виконує три

функції — банківської картки, дис�

контної та як пільговий проїзний

документ у громадському транс�

порті. На першому етапі вона діє

лише у метрополітені, де вже вста�

новлена автоматизована система

пропусків. Згодом її дія поширить�

ся і на інші види громадського

транспорту.

“Картка киянина” — це ключо�

вий інструмент для оптимізації

процесу розподілу та обліку різних

соціальних виплат, а головне — для

контролю якості надання цих ви�

плат киянам. Завдання міської вла�

ди — зробити процес розподілу бю�

джетних коштів і соціальних фон�

дів максимально прозорим та кон�

трольованим, аби вони у повному

обсязі надавалися тим категоріям

киян, які мають на них право, а от�

римувачі в свою чергу могли легко

ними скористатися. Запроваджен�

ня “Картки киянина” вирішує це

завдання, адже ми компенсуємо

транспортним підприємствам ли�

ше реально надані послуги, а зеко�

номлені кошти спрямовуємо на ін�

ші програми”,— зазначив заступ�

ник голови КМДА Руслан Крама�

ренко.

Справа в тому, що місто щорічно

виділяє метрополітену кошти на ком�

пенсацію пільгового проїзду. Обсяг

цих фінансів розраховується за

складною та недосконалою форму�

лою. За розрахунком цього року, з

міського бюджету буде виділено 44,1

мільйона гривень. “Реальна ситуація

показує, що від загального обсягу

міських пільговиків послугою корис�

тується лише третина. Тобто витрати

бюджету мають бути втричі нижчи�

ми”, — зазначив Руслан Крамаренко.

На сьогодні картку отримали

2310 мешканців столиці. До кінця

цього року заплановано забезпечи�

ти нею усіх 700 тисяч пільговиків.

З метою пришвидшення процесу

видачі карток відучора запрацював

офіційний сайт “Картка киянина”

info.kyivcard.com.ua, де громадяни

мають змогу зареєструватися в

електронній черзі. Стати на облік

можна і через столичний Call�

центр 15�51. Для усіх, хто виявив

бажання отримати картку терміно�

во, в районних управліннях праці

та соціального захисту населення

працюватиме додатковий спеціа�

ліст.

Для отримання “Картки кияни�

на” потрібно мати паспорт, іденти�

фікаційний номер та документ,

який засвідчує наявність пільги.

“Отримати карту може лише лю�

дина, яка має безпосереднє право

на пільгу. Інші довірені особи, ро�

дичі не мають права отримати

картку, оскільки вона іменна”, —

пояснила “Хрещатику” заступник

начальника ГУ праці та соціально�

го захисту населення Ірина Ста�

рук.

Після того, як "Картку киянина"

отримають 84 тисячі представ�

ників пільгових категорій, вона буде

доступна всім мешканцям столиці.

"Окрім цього, люди, які працюють у

Києві, проте не зареєстровані тут,

також зможуть отримати "Карт�

ку киянина", – повідомив заступник

голови КМДА Руслан Крамаренко

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

На Контра товій площі свят вали
День родини. В центрі міста зібра-
лися сім’ї, я і прожили в шлюбі по-
над 50 ро ів, а та ож переможці
місь о о он рс “Сім’я ро ”, фес-
тивалю “Родовід”, бать и-одина и,
що самі вихов ють дітей. Для всіх
прис тніх проводилися он рси та
і ри, майстер- ласи з ремесел, на-
ородження най ращих родин, а за-
вершив свято ала- онцерт.

Дійство розпочалося з Фестивалю традиційної

культури “Родовід”, під час якого зі сцени

найкращі сім’ї з усіх районів Києва представляли

свої таланти та брали участь у конкурсі на кращу

візитівку родини на тему “Дерево роду”.

Організатори свята нагороджували взірцеві

столичні сім’ї дипломами та подарунками. Спер�

шу відзначали тих, хто прожив в шлюбі понад 50

років: таких сімей�переможців було 16. Серед

них — Ніна Михайлівна та Аркадій Федорович

Симонови, які познайомились ще під час навчан�

ня та прожили разом 60 років. “Потрібно поважа�

ти одне одного та дуже багато працювати,— поді�

лилася з “Хрещатиком” секретом довголітнього

щасливого шлюбу Ніна Михайлівна.— І я з влас�

ного досвіду можу сказати, що головну роль в збе�

реженні сімейного вогнища відіграє жінка”. І за�

раз Ніна Михайлівна займається активною гро�

мадською роботою, працює в раді ветеранів, є

старшою у своєму будинку, а крім того, встигає

попрацювати і на дачі.

Також дипломи отримали сім’ї — переможці

міського конкурсу “Сім’я року”, одинокі батьки

та одинокі матері, що самі виховують дітей, роди�

ни — учасники фестивалю “Родовід”, багатодітні

родини тощо. “Ми з чоловіком виховали чоти�

рьох дітей, старшому зараз 19 років, — розповіла

“Хрещатику” Ірина Федоренко, чия родина стала

одним з переможців конкурсу “Сім’я року�2011”.

— Я викладаю в школі

математику, чоловік —

приватний підприємець,

займається громадською

роботою, зокрема орга�

нізовує для молоді та

школярів лекції зі здоро�

вого способу життя. Ми�

нулого року ми вже перемагали в конкурсі “Ма�

мо, тато, я — спортивна родина” і виховуємо ді�

тей у дусі здорового способу життя. Вважаю, що

батьки мають бути прикладом для своїх дітей, і ми

віримо в те, що кожна родина може бути такою”.

Усі присутні на святі мали змогу не лише по�

знайомитися з найкращими столичними роди�

нами, а й разом з дітьми взяти участь у конкур�

сах, майстер�класах, іграх. “Таке свято ми про�

водимо вже багато ро�

ків, і дуже зворушливо

щоразу зустрічатися з

родинами, особливо з

тими, які багато років

живуть разом, бачити

справжню, щиру любов,

яку люди пронесли крізь

життя, — розповіла “Хрещатику” організатор

свята Ольга Арканова�Чорна. — Ми шукаємо та�

кі родини в кожному районі і запрошуємо взяти

участь у конкурсах. Наші нагородження та від�

значення — це знак пошани таким сім’ям. Доб�

ру традицію проведення Дня родини ми продов�

жимо і надалі”

У Києві може з’явитися океанаріум
КМДА запропон є на роз ляд деп татів Київради прое т рішення про

перепрофілювання недоб довано о павільйон людиноподібних мавп
( орил, шимпанзе), що розташований на території Київсь о о зооло ічно-
о пар , в о еанарі м з подальшою доб довою. Я розповіли в ГУ ом -
нальної власності Києва, та е рішення допоможе вирішити одраз іль а
проблем столично о зоопар .
Та , на балансі зоосад переб ває недоб дований павільйон людино-

подібних мавп. Фінанс вання доб дови цьо о об’є та вима атиме знач-
них витрат бюджетних оштів. У той же час зоопар потреб є не айних
заходів, спрямованих на розвито інфрастр т ри та відновлення йо о
привабливості для відвід вачів.
Фахівці ствердж ють — створення о еанарі м на місці недоб довано-
о павільйон збільшить інтерес меш анців та остей столиці до зоопар-
. Зо рема прое том передбачається звести с часний льт рно-оздо-

ровчий омпле с, я ий в лючатиме в себе 4 басейни, о еанарі м та пін-
вінарі м.
За мови реалізації прое т до ва и відвід вачів зоопар пред-

ставлять льт рно-просвітниць про рам за частю морсь их ссав-
ців, е спозицію е зотарі ма, а та ож морсь их та прісноводних риб.
Та ож т т план ється запровадити про рами е оло ічно о навчання
ш олярів

На Столичному шосе тимчасово обмежать 
транспортний рух
У зв’яз з проведення б дівельних робіт Державним територіально- а-

л зевим об’єднанням “Південно-Західна залізниця” на Столичном шосе
з 22.00 11 липня до 05.00 12 липня б де обмежено р х лівою та серед-
ньою см ами р х на ділянці 300 метрів від в л. Промислової напрям-

до селища Конча-Заспа та лівою см ою р х на ділянці 300 метрів від
тієї ж в лиці напрям станції метро “Вид бичі”. На зазначених ділян ах
б де встановлено технічні засоби ре лювання дорожньо о р х відповід-
но до розробленої схеми

Через спеку проведення ярмарків тимчасово 
відмінено
Я повідомили чора “Хрещати ” в Головном правлінні вн трішньої

тор івлі та поб тово о обсл ов вання населення, зв’яз з аномально
спе отними по одними мовами та за важеннями районних санітарно-
епідеміоло ічних сл жб (СЕС) щодо мов збері ання прод ції, сільсь о-
осподарсь і ярмар и в Києві в п’ятницю і с бот 13–14 липня не прово-
дитим ться

На Подолі відзначили 
найкращі столичні родини
Сім’ї демонстрували свої досягнення та творчі таланти

Організатори свята
нагороджували взірцеві столичні

родини дипломами та
подарунками
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Цифра дня

1 231 400
пасажирів було перевезено у січні�травні 2012 року авіакомпаніями,
зареєстрованими у столиці 

За інформацією ГУ статистики в м.Києві 

Серед иївсь их родин до двох десят ів тих, що прожили разом 60 ро ів

"Карт а иянина" дозволяє власни орист ватись нею метро та отрим вати 30 % зниж и мережі ом нальних апте

Завдання міської влади — зробити процес розподілу бюджетних коштів і соціальних
фондів максимально прозорим та контрольованим. Аби вони у повному обсязі

надавалися тим категоріям киян, які мають на них право



Бізнес по	київськи

Ділові новини

Базова інфляція в червні 
сповільнилася
В У раїні базова інфляція за чер-

вень поточно о ро до червня ми-
н ло о ро сповільнилася до 3,7
% порівнянні з 4,2 % травні
2012 ро . Про це повідомляє Дер-
жавна сл жба статисти и. До трав-
ня по азни базової інфляції підви-
щився до 0,1 %, з почат ро ба-
зовий інде с споживчих цін с лав
100,4 %. На адаємо, інфляція в
У раїні за 6 місяців поточно о ро
с лала 0,1 %, в червні б ла дефля-
ція 0,3 %

В черзі на дешеву іпотеку —
84 тисячі українців

Саме стіль и ромадян план ють
взяти часть державній про рамі
здешевлення вартості іпотечних
редитів “Дост пне житло”. Про це
на нараді з ре іонами заявив мі-
ністр ре іонально о розвит і ЖКГ
Анатолій Близню . “Цим 84 тися-
чам ромадян пропон ється 5 тис.
967 вартир 149 об’є тах”,—
точнив міністр. Та ож він повідо-
мив, що в рам ах реалізації про-

рами ладено 63 оди, в том
числі 23 в Києві. Профінансований
31 редит на за альн с м близь-
о 10 млн рн, з я их Києві 16
редитів на 6,5 млн рн, шість ре-
дитів в С мсь ій області на 880
тис. рн, три редити в Крим на
900 тис. 700 рн, по два редити в
Полтавсь ій і Хар івсь ій областях,
а та ож по одном в Кірово рад-
сь ій та Черні івсь ій областях

В НБУ заявляють 
про поліпшення 
інфляційних очікувань 
від бізнесу
Головний бан раїни в аз є на

поліпшення інфляційних і девальва-
ційних очі вань бізнес в др ом
варталі. “Інфляційні очі вання
респондентів на наст пних 12 міся-
ців стрім о зниж валися др ий
вартал поспіль і дося ли мінімаль-
но о рівня за час проведення опи-
т вань”,— с азано в повідомленні
НБУ. Очі вання респондентів що-
до рс ривні до долара на на-
ст пних 12 місяців стабіліз валися
на рівні мин ло о вартал . Зрос-

тання споживчих цін, на д м час-
ни ів опит вання, в основном об -
мовлено зростанням витрат на ви-
робництво, зо рема висо ими ці-
нами на енер оносії. Інде с ділових
очі вань підприємств в 2 варталі
виріс до 119,7 % порівняно з 119,3
% в 1 варталі. За очі ваннями
респондентів, наст пних три міся-
ці потреба в пози ових оштах б -
де зростати, част а опитаних, я і
план ють брати бан івсь і редити,
виросла, серед них найбільше тих,
хто план є брати бан івсь і реди-
ти в ривнях

Україна і Росія 
виконуватимуть 
перевезення по програмі
НАТО
Фірма Ruslan SALIS — спільна
омпанія держпідприємства “Анто-
нов” і російсь ої р пи омпаній
“Вол а-Дніпро” — перемо ла в
тендері на ви онання страте ічних
авіаційних перевезень в інтересах
НАТО. Про це повідомляє прес-
сл жба раїнсь о о підприємства
з посиланням на а ентство

NAMSA, що представляє інтереси
НАТО в про рамі SALIS. У листі від
тендерно о омітет зо рема за-
значено: “Ruslan SALIS є єдиною
омпанією, я а повністю відповідає
нашим технічним вимо ам”. Зараз
починаються пере овори з метою
під отов и взаємови ідно о он-
тра т між NAMSA і Ruslan SALIS,
я ий б де діяти в 2013–2014 ро ах,
повідомляють “У раїнсь і нови-
ни”

Банківські активи зросли 
на 2,3 %

А тиви раїнсь их бан ів черв-
ні 2012 ро зросли на 2,3 %, а з
почат поточно о ро — збільши-
лися на 4,6 % — до 1,107 трлн рн.
Про це йдеться в повідомленні
НБУ. За альні а тиви мин ло о мі-
сяця збільшилися на 1,8 % — до
1,252 трлн рн. У стр т рі за аль-
них а тивів редитні операції стано-
влять 66,5 %, в ладення в цінні па-
пери — 8,3 %, ореспондентсь і
рах н и в інших бан ах— 5,9 %, о-
тів ові ошти і ошти в Нацбан —
4,2 %, основні засоби і нематері-

альні а тиви— 4,5 %. Зобов’язання
бан ів мин ло о місяця зросли на
2,3 % — до 942,4 млрд рн, з я их
ошти фізичних осіб становили
337,9 млрд рн, або 35,9 %, ошти
с б’є тів осподарювання — 173,9
млрд рн, або 18,5 %, міжбан івсь і
редити і депозити — 164,4 млрд
рн, або 17,4 %. Капітал бан ів
червні збільшився на 2,5 % — до
164,7 млрд рн і становив 14,9 %
пасивів бан ів

Квартири на первинному
ринку дешевшають

За мин лий тиждень на первин-
ном рин нер хомості Києва се-
редня вартість вартир знизилася
на 0,51 %, або на $ 8 до $ 1549 за
1 в. м. Про це свідчать дані порта-
л mirkvartir.ua. Ма симальна се-
редня ціна б ла зафі сована в Пе-
черсь ом районі, де вона стано-
вила $ 2630 за 1 в. м, мінімаль-
на — Деснянсь ом районі, де 1
в. м ошт є $ 1140. Середня ціна
на одно імнатні вартири зменши-
лася на 1,61 %, або на $ 25 до $
1523 за 1 в. м, на дво імнатні —

на 0,26 %, або на $ 4 до $ 1553 за
1 в. м, на три імнатні — збільши-
лася на 0,18 %, або на $ 3 до
$1 638 за 1 в. м

З’являться центри 
безоплатної правової 
допомоги
Уряд схвалив онцепцію Дер-

жавної цільової про рами форм -
вання системи безоплатної право-
вої допомо и на 2013–2017 ро и,
орієнтовний обся видат ів, необ-
хідних для ви онання про рами,
становить 402 млн рн. Міністер-
ство юстиції має творити до 1 січ-
ня 2013 ро центри з надання
безоплатної правової допомо и в
АР Крим, областях, Києві та Севас-
тополі. Починаючи з 1 січня 2013
ро , ці станови забезпеч вати-
м ть надання правової допомо и
особам, до я их застосовано адмі-
ністративне затримання та арешт.
На першом етапі ви онання про-
рами (2013 р.) план ється тво-
рення та матеріально-технічне за-
безпечення 43 місь их районних
центрів

Творець фруктового
раю в Києві
Іван МАРЕК
“Хрещатик”

Пра тично ожен иївсь ий бізнес
можна назвати сімейним. Понад
сто ро ів том вміння вести спра-
ви за тим чи іншим фахом пере-
давалося від бать а до сина.
Сьо одні р бриці “Бізнес по- и-
ївсь і” історія про визначних иїв-
сь их садоводів Крістерів і їхню
фірм , я а тривалий час див ва-
ла иян своїми здоб т ами та ро-
била тодішнє місто зеленішим.

Вільгельм Готлібович Крістер — саксонець за національністю і ткач за про�

фесією (1812–1890) — прибув до Киева у 1848 році. До цього він десять років

працював майстром�ткачем на фабриці князя Радзивіла. Саксонець зібрав пев�

ний капітал і незабаром здійснив свою давню мрію — придбав земельну ділян�

ку у 38 десятин (40 гектарів) на Пріорці біля Вітряних гір (на той час околиця

міста) і зайнявся садівництвом. А у 1850 році він заснував фірму “Садівництво

і насіннєве господарство “В. Крістер”.

Незабаром занедбана приміська територія перетворилася на квітучу оазу. Тут

діяв великий розплідник плодових дерев, овочевих культур та квітів. Крім то�

го, аби вирішити питання з добривами, Крістер розвів поголів’я корів молоч�

ної породи, годуючи їх кормовими гарбузами, які у вазі досягали центнера(!).

Також тут діяла найбільша у місті пасіка, яка приносила господарю тонни ме�

ду, а бджоли запилювали фруктові сади і квіти. Все це давало чималий прибу�

ток, лише виноградники — до 6000 рублів на рік.

Кияни не переставали дивуватись успіхам бізнесмена. До того ж все поса�

джене ним дозрівало без усіляких гербіцидів, які на той час продавались по всій

імперії. У теплицях Крістера вирощували абсолютну для Києва екзотику — ли�

мони, апельсини, банани, пальми та навіть орхідеї. Територія підприємства бу�

ла відкритою, і кожен бажаючий міг прийти до теплиць і подивитися на цю

красу. Особливо було цікаво місцевій дітворі, котра спокійно поїдала шовкови�

цю, яблука та дині. Господар не сварив, адже об’єми вирощеного були гранді�

озні. Багато мешканців Пріорки наймалися на роботу до Крістера, і він не від�

мовляв, адже робочі руки йому були потрібні. Більше того, він не приховував

секретів свого успіху, навпаки ділився з сусідами власними досягненнями. Зго�

дом він вирішує зібрати всі поради і видати брошуру про ази садівництва.

З часом Вільгельм Крістер перетворив своє господарство на агрошколу для

місцевих мешканців (пройшовши школу Крістера, вони працювали садівни�

ками у всіх куточках України). А про Київ годі й казати — дякуючи Вільгельму

Крістеру, про місто добре знали у сусідніх державах, а тисячі фруктових дерев,

які висаджували у свої садах та на вулицях кияни, зробили його найзеленішим

містом у Європі. Помер відомий київський садівник у 1890 році і був похова�

ний на території своєї агрошколи.

Підприємець мав велику та дружну родину, причому двоє його синів продов�

жили батьківську справу. Едмунд Крістер, отримавши свою частку спадщини,

відкрив власне садівництво на Куренівці, але передчасно помер у 1892 році.

Батьківська фірма разом з маєтком на Пріорці перейшла до старшого сина

Юліуса. Під його керівництвом бізнес процвітав. Попит на посадкові матері�

али з кожним роком зростав, і підприємцю вже не вистачало території. Тож не�

забаром він придбав за межами міста 100 гектарів землі, на яких було влашто�

вано нові розплідники. А фірмовий магазин Крістерів продовжував діяти у

центрі міста — на розі Хрещатика та Інститутської.

На початку століття фірма “В. Крістер” вже працювала з оборотом в 100 000

рублів. Тут діяв розплідник, що налічував понад 450 сортів яблунь, 430 сортів

груш, 50 — вишень та черешень, по 20 видів персиків та абрикосів і 25 сортів

винограду. Загальна площа підприємства сягнула 128 десятин землі, на яких

росло 5 мільйонів саджанців! Фірма щорічно продавала близько 50 тисяч фрук�

тових дерев і майже 100 тисяч декоративних.

Юліуса Крістера не стало у 1916 році. На той час вже йшла війна з Німеччи�

ною, і родина болісно переживали ці події (як згодом і важкі роки Другої світо�

вої війни). На жаль, садова справа занепала. Після революції маєток бізнесме�

нів націоналізували, а пізніше територію підприємства розпаювали. Велику

родину доля розкидала по всьому світу. Відомо, що нащадки Вільгельма Кріс�

тера нині мешкають в Німеччині, США, Франції та в Києві.

Будинок Крістера, на жаль, був забутий владою і розсипався на очах, зараз

його обіцяють відреставрувати. Про видатного київського садовода тут нагадує

лише 700�літній дуб. Нещодавно на ньому з’явилася охоронна табличка “Дуб

Крістера”, кажуть, що під цим деревом Вільгельм Готлібович любив

поговорити про життя з Тарасом Шевченком, який жив поруч на

Пріорці

Віль ельм Крістер
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Процес перепланування
житла спрощено
Термін збору дозволів скоротився щонайменше вдвічі

Як було раніше

Для отримання дозволу на виго�

товлення проектної документації

потрібно було написати відповідну

заяву на ім’я голови РДА та додати

до неї такі документи: копію плану

домоволодіння, завірену жеком чи

власником будинку; погодження

жеку на виконання будівельних ро�

біт; документи, що засвідчують пра�

во власності на приміщення та кіль�

кість мешканців (зареєстрованих);

додаткові матеріали, які дають уяв�

лення про об’єкт будівництва (фо�

тографії, креслення); в деяких ви�

падках — письмову згоду сусідів.

За умови позитивних висновків

комісії РДА відділу містобудування

та архітектури надавався лист�пого�

дження. І лише на підставі листа чи

розпорядження людина могла замо�

вити проектну документацію. Уже

готові документи теж доводилося по�

годжувати в кількох інстанціях, зок�

рема в санепідемстанції, у пожежни�

ків, комунальних службах міста і

району (“Київгаз”, “Київводока�

нал”, “Київенерго”). Але це ще дале�

ко не все. Погоджену проектну доку�

ментацію замовник надавав РДА ра�

зом із заявою про надання дозволу на

виконання будівельних робіт. Про�

ектну документацію попередньо роз�

глядав відділ містобудування та архі�

тектури і виносив на чергове засідан�

ня міжвідомчої комісії з питань бу�

дівництва та реконструкції.

У разі позитивних висновків ко�

місії замовник надавав ще один

документ: нотаріально засвідчене

зобов’язання про відшкодування

шкоди, можливої внаслідок здійс�

нення будівельних та інших робіт.

За наявності повного пакету

узгоджених документів відповідний

орган РДА готував проект розпоря�

дження на затвердження проектної

документації та початок виконання

будівельних робіт. На підставі роз�

порядження РДА замовник отриму�

вав ордер у ГУ контролю за благо�

устроєм міста. Після завершення

робіт, якщо немає спірних питань, а

також порушень проекту, районна

комісія, яку створювали з представ�

ників зацікавлених служб району,

складала акт про готовність об’єкта

до експлуатації. Акт комісії затвер�

джувався розпорядженням РДА. На

його підставі БТІ вносило зміни до

поверхового плану будинку і тех�

нічного паспорта квартири.

Нові правила 
перепланування

Нещодавно з цією паперовою

тяганиною було покінчено. Депу�

тати Київради прийняли Порядок

перепланування житлових та не�

житлових приміщень у будинках

Києва. Документом передбачено

спрощену та пришвидшену проце�

дуру отримання дозволів через

районний Дозвільний центр. За

словами розробників проекту, до�

кумент визначає чіткий порядок

дій і перелік документів, потрібних

для законного здійснення пере�

планування приміщень.

“Тепер особа, яка хоче здійснити

перепланування, подає всього три

документи до районного Дозвіль�

ного центру: паспорт, документи

на квартиру, проект переплануван�

ня, розроблений спеціальною ор�

ганізацією і сертифікований у

встановленому порядку. Рішення є

прогресивним у тому плані, що ра�

ніше люди витрачали лише на от�

римання дозволу на переплануван�

ня житла понад півроку, а тепер це

десять робочих днів. Ми глибоко

переконані, що це рішення буде

працювати”, — прокоментував

“Хрещатику” депутат Київради

Сергій Кримчак.

Однак документом передбачено

й виняткові ситуації — йдеться про

бажання змінити простір квартир,

що розташовані в будинках куль�

турного чи історичного значення.

На перепланування у пам’ятках

національного значення власни�

кам доведеться просити дозволу

центральних органів виконавчої

влади. Якщо будинок має статус

пам’ятки місцевого значення, по�

годження Головного управління

охорони культурної спадщини

КМДА. До речі, як зазначають фа�

хівці, у 85 % випадків переплану�

вання роблять господарі саме ста�

рої забудови, інші 15 % — в ново�

будовах.

Сергій Кримчак також додав, що

вже перепланований об’єкт має

бути прийнятий в експлуатацію

через сім днів після подання звер�

нення в дозвільний орган. Для

цього буде здійснено перевірку на

відповідність виконаних робіт по�

даному проекту перебудови. Не

менш важливо, що Дозвільний

центр надає свої послуги, пов’яза�

ні з переплануванням, безоплатно.

Слово експертам

За словами аналітика консал�

тингової компанії SV Development

Сергія Костецького, після прийня�

того рішення загальний процес

підготовки до робіт з переплану�

вання може скоротитися удвічі.

“Спрощення дійсно є, думаю, що

весь процес отримання дозволів на

перепланування скоротиться

наполовину. Водночас нове рішен�

ня зробило практично неможли�

вим узаконення постфактум. Від�

повідальність за незаконне пере�

планування стала жорсткішою, то�

му на порушення ніхто йти не за�

хоче”, — зазначив “Хрещатику”

Сергій Костецький.

На думку директора компанії

Archproekt Ганни Іскієрдо, новий

порядок перепланування житло�

вих та нежитлових приміщень,

прийнятий Київрадою, скоротить

корупцію у цій сфері мінімум ут�

ричі. “Раніше перепланування

узгоджували мінімум у семи ін�

станціях, і на все це витрачалось

до 1,5 року, і коштувало в серед�

ньому 6 тисяч гривень офіційних і

неофіційних платежів. Новий по�

рядок передбачає необхідність

узгодження проекту в РДА і далі в

БТІ, що автоматично зменшує

платежі. Термін узгоджень доку�

ментів також істотно зменшився.

Тож для власників нерухомості це

позитивне рішення”, — зазначає

експерт.

У рішенні Київради “Про за�

твердження Порядку переплану�

вання житлових і нежитлових при�

міщень у будинках у місті Києві”

зазначено, що переобладнання

об’єктів поза визначеним поряд�

ком не допускається. Відповідаль�

ність за перепланування несе влас�

ник квартири та архітектор, який

розробляв проект перепланування.

Додамо, що дотепер переплану�

вання в Україні здійснювалося за

нормами 1983 року, що вже фак�

тично і морально застаріли

Тепер особа, яка хоче здійснити перепланування, подає всього три документи до
районного Дозвільного центру: паспорт, документи на квартиру, проект

перепланування, розроблений спеціальною організацією і сертифікований у
встановленому порядку

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Отримати до менти на
переб дов вартири зсе-
редини тепер б де швид-
ше і простіше. Київрада
прийняла рішення, за
я им домін юч част
“паперових” проблем за
вас владнає Дозвільний
центр. Водночас за они-
ти неправомірно і з пор -
шеннями переплановане
приміщення стане пра -
тично неможливо.

Б дино иївсь о о бізнесмена-садовода Крістера
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Про омпле сн про рам
з ремонт житлово о фон-
д та приб дин ових те-
риторій, а та ож про ре-
онстр цію Андріївсь о о
звоз та Контра тової
площі в про рамі “Столи-
ця” на теле аналі “Київ”
розповів заст пни олови
КМДА Михайло К ч .

— До Євро�2012 багато чого у сто�
лиці було побудовано, реконструйо�
вано, оновлено. Наскільки події та�
кого масштабу підштовхують Київ до
розвитку?

— Безумовно, концентрація дер�

жавних ресурсів була спрямована

на міста, що приймали Євро�2012.

Можливо, без нього певна частина

ресурсів до Києва б не надійшла.

Проте все, що було заплановане

міською владою, все одно продов�

жувало б здійснюватися. Інша

справа, якби не було допомоги уря�

ду, за яку ми йому дуже вдячні. В

той же час Київ — це столиця, об�

личчя України. Я не фахівець з фут�

болу, але мені сподобався сам на�

стрій киян, їх ставлення до Євро,

особливо хочу подякувати будівель�

ним колективам міста, які займали�

ся підготовкою до чемпіонату.

— Чи не виникло у вас якогось
стратегічного вакууму? Адже все бу�
ло зроблено за дуже короткий термін,
і могла з’явитися проблема, за що ж
братися далі?

— Я з вами повністю згоден. Те,

що треба було зробити за 4�5 років,

ми встигли за два. Це відзначив на�

віть пан Платіні. Він не чекав, що

Україна, і особливо Київ, зможе

втілити всі свої обіцянки. Роботи

дійсно було дуже багато, і при цьо�

му якість не повинна була постраж�

дати. Багато об’єктів зводилися в

такі строки, які навіть не були про�

писані в нормативних термінах бу�

дівництва. Це вже такий стиль ро�

боти, який і далі застосовувати�

меться в Києві.

Андріївський потрібно 
було рятувати

— Свого часу топ�темою для Ки�
єва була реконструкція Андріївського
узвозу. Наразі його відремонтовано,
люди отримали перші враження. Чи
потрібно було так нагально проводи�
ти реконструкцію, та наскільки якіс�
но і добросовісно там все зроблено?

Залишати Андріївський узвіз у

тому вигляді, в якому він був і за�

прошувати сюди європейців, на

мою думку, було б ганьбою для

України. Насправді Андріївський

узвіз потрібно було негайно рятува�

ти. Каналізація була стара, водо�

провід тік, вода лилась під фунда�

менти. А ви згадайте, якою зноше�

ною була бруківка! Одна справа,

якби вона була старовинною і по�

кладеною дійсно століття тому. А її

ж було змонтовано всього 25 років

тому, до того ж неякісно.

Зі свого боку, ми не чіпали старо�

вину, а замінювали лише те, що бу�

ло погано виконано 30 років тому.

Замінили ливостоки, дренаж, кана�

лізацію, водопровід, зверху на узво�

зі поклали те мощення, яке нам по�

радили фахівці з історії та співро�

бітники з наукового інституту.

— Скільки років гарантії можна
дати Андріївському узвозу, зважа�
ючи, що всі комунікації були рекон�
струйовані та оновлені?

— Кожен сантиметр труби не пе�

ревіриш... Ми випробували їх, по�

дали в три рази більший тиск — все

надійно. До речі, використовували

французьку трубу, враховуючи, що

на узвозі великий ухил, якість мате�

ріалу, звісно, найкраща. Щодо до�

рожнього покриття Андріївського,

то воно має служити киянам років

20�30. Якщо хтось захоче провести

певну реконструкцію через два де�

сятиліття, то йому не потрібно буде

розкривати бруківку, він просто

протягне через канали, які там є,

додатковий кабель або щось ще. Ця

робота виконана якісно. Ми по�

фарбували фасади будинків, відре�

монтували дахи. Тобто Андріїв�

ський узвіз отримав той вигляд,

який і має бути.

Олександрівську лікарню
відкриють за місяць

— У ЗМІ багато пишуть про те, що
було реконструйовано і оновлено до
Євро�2012, але зауважують, що такі
роботи, як реконструкція бульвару
Шевченка, проспекту Перемоги,
Олександрівської лікарні, виконати
не встигли. Наскільки це зараз на ча�
сі?

— Олександрівську лікарню ми

все одно б ремонтували, і не для фа�

нів зі Швеції або Англії, а саме для

киян. Буквально за місяць�два ми

закінчимо реконструкцію Олексан�

дрівської лікарні, а також медич�

ний заклад на вулиці Підвисоцько�

го і Станцію швидкої допомоги на

вулиці Богдана Хмельницького. До

Євро ми відкрили інфекційний

корпус в Олександрівській лікарні.

І його потрібно було добудувати,

оскільки жодної інфекційної лікар�

ні з таким рівнем обслуговування у

столиці не було.

Так, ми планували реконстру�

ювати бульвар Шевченка, але не

вистачило ресурсів. Візьмемося за

нього трохи пізніше. Адже немож�

ливо в один день зробити все! Без�

умовно, розпочнеться і рекон�

струкція проспекту Перемоги. Це

надто маштабні проекти, які вима�

гають значних капіталовкладеннь,

але ми обов’язково це зробимо.

Гостинний двір стане 
красивою будівлею

— Ще однією актуальною темою
сьогодні є будівля Гостинного двору.
Поясніть, наскільки необхідно про�
водити реконструкцію, і що там пла�
нується змінити?

— Перш за все Гостинний двір —

це державна власність. Не міська,

не комунальна, це власність держа�

ви, яка тимчасово знаходиться у

підприємства “Укрреставрація”.

Підприємству цьому вже близько

50 років, і останні два�три десяти�

ліття воно орендує цю будівлю. У

такому вигляді, яким нині є Гостин�

ний двір, а він знаходиться в ава�

рійному стані, залишатися він, без�

умовно, не може. У держави і в міс�

та грошей, аби реставрувати його за

свій рахунок, немає. Є побажання

підприємства�орендаря привести

до ладу цю будівлю. Запевняю, що

після всіх виконаних робіт споруда

не буде ані вищою, ані більшою, ані

нижчою. Вона буде такою, якою є

сьогодні, лише відремонтованою за

європейськими стандартами. Це

буде нормальна, красива будівля,

доступ до якої буде відкрито для

всіх.

— Зараз, як тільки влада починає
щось робити, з’являться одразу дві
позиції: або чого вона туди полізла,
або що вона з цього всього заробить?
Чому так відбувається?

— Гадаю, тут є як об’єктивні, так і

суб’єктивні причини. В минулі ро�

ки, ще до приходу Олександра По�

пова до КМДА, влада робила, м’яко

кажучи, не те, що потрібно було

людям. Вона створила негативний

імідж у людей про себе. Я хочу за�

певнити вас, що за останні два роки

роботи нового складу КМДА все

докорінно змінилось, і влада думає

в першу чергу про добробут киян.

Ми вже довели це, відремонтував�

ши Андріївський узвіз, незабаром

кияни побачать оновлений Гостин�

ний двір, а через півтора�два роки

оновлену Контрактову площу і зро�

зуміють, що, столична влада дійсно

дбає про киян.

В Києві відремонтують 
200 найгірших дворів

— Розкажіть про ще один важли�
вий міський проект — комплексну
програму з ремонту житлового фонду,
міжквартальних та прибудинкових
територій. Наскільки успішно він ви�
конується?

— Я особисто переймаюся цією

програмою. Цього року ми віддали

проект на виконання будівельни�

кам, а не експлуатаційникам. Торік

були виділені кошти жекам в кожен

район для того, щоб були відремон�

товані парадні та відновлено тери�

торії біля будинків. Ці роботи були

виконані, але вони розпалися на

величезну кількість територій: там

латка, там ямка, там парадне, там

відремонтовано перший поверх,

там другий... Вийшло, що начебто

хоч і гроші виділені, а люди змін не

відчули. І цього року Олександр

Попов доручив саме будівельникам

займатися цією програмою ком�

плексно.

— У будівельників краще вихо�
дить?

— Так. Ми вибрали по місту

близько 200 найжахливіших дво�

рів, там, де немає асфальту, там, де

він весь переритий, там, де великі

ями. Ми ремонтуємо ці двори, кла�

демо асфальт, упорядковуємо те�

риторію, ремонтуємо парадні, мі�

няємо ліфти, освітлення, і все це

виконується в комплексі. Зробимо

до осені 200 таких дворів, думаю,

отримаємо відповідну оцінку від

киян. Що далі? Далі ще 200 дворів,

поки всі вони у Києві не стануть

ідеальними

Підготувала
Марія КАТАЄВА, “Хрещатик”

Святкування на честь

чудотворної ікони Божої

Матері “Троєручиця”

припадає на 11 липня.

Започаткування цієї

особливої іконографії

пов’язано з епізодом із

житія преподобного

Іоанна Дамаскіна. Під

час виникнення у Візан�

тії єресі іконоборства,

підтримуваної імперато�

ром Левом III Ісавром,

Іоанн написав три трак�

тати на захист шанування

ікон і направив їх імпера�

торові. Лев Ісавр розлю�

тився, але нічого не міг

зробити, тому що Іоанн

не був підданим його ім�

перії, а жив у Дамаску,

будучи міністром при дворі халіфа.

Щоб перешкодити Іоанну писати праці на захист ікон, імператор вдався

до наклепів. Від імені Іоанна було складено підроблений лист, в якому Іоанн

нібито пропонував імператорові свою допомогу в завоюванні сірійської сто�

лиці. Цей лист і відповідь на нього імператора були спрямовані халіфу. Іоан�

на відсторонили від посади та покарали, відсікши кисть правої руки, яку по�

вісили на міському майдані.

Через деякий час Іоанн отримав відсічену руку назад і, зачинившись у се�

бе, приклав кисть до руки і став молитися перед іконою Богородиці. Згодом

він заснув, а прокинувшись, виявив, що рука дивним чином приросла. У по�

дяку за зцілення Іоанн приклав до ікони зроблену зі срібла руку. Третя рука

стала відтворюватися на багатьох копіях цієї ікони, що отримала наймену�

вання “Троєручиця”.

Святий Іван Дамаскін прийняв чернецтво в Лаврі преподобного Сави Ос�

вяченого і передав туди чудотворну ікону. Лавра дарувала ікону “Троєручи�

ці” на благословення святителю Саві, архієпископу Сербському. Під час на�

вали турків на Сербію християни, бажаючи зберегти ікону, доручили її пік�

луванню Самій Матері Божої. Вони поклали її на осла, який без погонича

прийшов на Афон і зупинився перед Хилендарським монастирем. Іноки по�

ставили ікону в соборний храм. Під час розбіжностей при виборі настояте�

ля Матір Божа благоволила Сама прийняти настоятельство, та Її свята іко�

на зайняла ігуменське місце в храмі. З тих пір в Хилендарській обителі оби�

рається тільки намісник, а ченці, за монастирським звичаєм, отримують від

святої ікони благословення на всі послухи

Інформацію 
надано Синодальним відділом 

Української Православної церкви

Ікона Божої Матері
"Троєручиця"

У Деснянській РДА 
обговорили хід підготовки 
закладів освіти 
до нового навчального року
Під олов ванням олови Деснянсь ої РДА Ві -

тора Жеребню а відб лась розширена апаратна
нарада. Під час засідання йшлося про під отов

за ладів освіти до ново о 2012-2013 навчально о ро та підбиті під-
с м и мин ло о ро , зо рема в частині ор анізації навчально-вихов-
но о процес , соціально о захист чнів та їх медично о забезпечення,
ор анізації харч вання, дозвілля.
З метою я існої та своєчасної під отов и за ладів освіти Деснян-

сь о о район до почат ново о навчально о ро за рах но оштів
спецфонд в с мі 11 млн 400 тис. рн план ється ремонт по рівель
семи СЗШ — N№ 238, 259, 307, 308, 320, 321, ШДС “Едельвейс” та
чотирьох ДНЗ — N№ 27, 491, 512, 796; ремонт фасадів п’яти СЗШ —
N№ 247, 251, 270, 307, 312; ремонт місць за ально о орист вання
16-ти СЗШ — N№ 238, 247, 249, 251, 270, 275, 277, 282, 292, 293, 294,
311, 313, 321, 322, імназії “Троєщина” та шести ДНЗ — N№ 689,
742, 743, 757, 780, 812; апремонт мережі ХВП СЗШ № 278. О рім
цьо о, заплановано част ов замін ві он майже ожном навчально-
м за ладі на за альн с м 5 млн 850 тис. рн.
З метою ор анізації змістовно о дозвілля ш олярів поза рочний

час, створення належних мов для розвит їх здібностей, обдар вань
та занять спортом Деснянсь ом районі започат овано прое т “Ш о-
ла повно о дня” СЗШ —№ 275, № 263, № 292, № 307, імназії № 39.
За рез льтатами наради б ли дані прото ольні дор чення ерівни-
ам за ладів освіти та зверн то ва на тримання територій за ладів
належном санітарно-технічном стані

Центр обслуговування 
платників податків 
у 37Д форматі розпочав роботу 
в Дніпровському районі
Почесними остями рочисто о від риття Цен-

тр обсл ов вання платни ів подат ів в ДПІ
Дніпровсь ом районі столиці б ли заст пни о-
лови ДПС м. Києві Олена Онищен о та олова

Дніпровсь ої РДА Оле сандр Шевч . “Від рито ще один лівобережний
Центр обсл ов вання платни ів подат ів. Це значне дося нення по-
дат івців, я е по ращить мови обсл ов вання. “С млінний платни
повинен мати в У раїні, я і в ожній цивілізованій державі, найвищий
стат с та най ращий сервіс”,— зазначила заст пни олови ДПС м.
Києві Олена Онищен о.
Голова Дніпровсь ої РДА Оле сандр Шевч зазначив, що лієнтам

дано о Центр б д ть надаватися більш я існі посл и, том процес
поліпшення подат ово о сервіс , без мовно, створить для платни ів
подат ів район рівні, он рентні мови ведення бізнес , заохотить
працювати прозоро та від рито.
Після рочисто о від риття начальни ДПІ Дніпровсь ом районі м.

Києва І ор Бондарен о ознайомив остей та прис тніх з роботою Цен-
тр . За алом орист ватися посл ами т т змож ть майже 40 тисяч за-
реєстрованих районі с б’є тів осподарсь ої діяльності

З нагоди відзначення 
717ї річниці початку героїчної
оборони Києва в столиці 
заплановано заходи
Сьо одні об 11.00 за частю ерівництва райо-

н — олови Шевчен івсь ої райдержадміністра-
ції Сер ія Зіміна та йо о заст пни ів, ветеранів-

оборонців міста та а тив ромадсь их ор анізацій Шевчен івсь о о
район відб деться е с рсійна поїзд а по місцях лінії оборони Києва.
Про рамою рочистих заходів, зо рема, заплановано по ладання
вітів ветеранами ВВВ до обеліс б н ер I-ї лінії оборони столиці та
ДОТів (село Віта Поштова Київсь ої області)

За місяць�два ми
закінчимо реконструкцію
Олександрівської лікарні,
а також медичний заклад
на вулиці Підвисоцького і

Станцію швидкої
допомоги на вулиці

Богдана Хмельницького

Благовіст

Новини районівМихайло КУЧУК: 
"До програми комплексного
ремонту житлового фонду
увійшло близько 200 дворів"

В Києві завершилися 
"Дельфійські ігри"
Свою майстерність демонстрували учасники з 14�ти країн світу

Кращих “дельфійців” привітав заступник голо�

ви КМДА Леонід Новохатько. Юним талантам

він передав вітання від голови КМДА Олександра

Попова та вручив пам’ятні дипломи і подарунки

переможцям конкурсу.

300 учасників з 14�ти країн світу змагалися за

першість у двох вікових групах та у номінаціях:

“фортепіано”, “скрипка”, “народний спів”,

“баян/акордеон”, “хореографія”. Оцінювало

майстерність конкурсантів професійне журі —

видатні діячі мистецтв з Італії, Австрії, Росії,

Молдови та України. “Найголовніше для нашо�

го фестивалю, щоб молодь отримала можливість

зустрічатися, спілкуватися, показувати свій рі�

вень майстерності. Багато з молодих людей, що

беруть участь у фестивалі, надалі стають відоми�

ми артистами — заслуженими, народними, роз�

починаючи свій творчий шлях саме у нас,— за�

уважив “Хрещатику” голова Міжнародного

Дельфійського комітету Данило Ауреліян.— За�

раз у просторі СНД немає інших таких масштаб�

них подій, які об’єднували б молодь, як наш

фестиваль”.

Найбільше “золотих” нагород Дельфійських

ігор учасники повезуть до Росії, Білорусі, Молдо�

ви, а також до різних міст України. Зокрема укра�

їнці посіли перші місця у номінаціях “фортепі�

ано”, “скрипка”, а також дитяча хореографічна

школа при Національному ансамблі танцю Вір�

ського стала лауреатом І премії у “хореографії”.

“Ми беремо участь у "Дельфійських іграх" вже

вчетверте, але цього року вперше стали перемож�

цями,— розповів “Хрещатику” учасник ансамб�

лю народного танцю “Луна гір” з Дагестану. Київ

дуже сподобався. На жаль, через репетиції не вда�

лося багато погуляти по місту, але запам’яталася

статуя жінки з щитом та мечем”.

“Дуже приємно, що Київ вже багато років є од�

ним із ініціаторів розвитку дельфійського руху в

Європі. Крім того, “Дельфійські ігри” вже мають

свою історію проведення і у столиці України. Я

переконаний, що найближчим часом дельфій�

ський рух набуде тієї популярності, на яку він за�

слуговує, і все більше юних киян ставатимуть пе�

реможцями унікального конкурсу,— зазначив за�

ступник голови КМДА Леонід Новохатько.—

Найголовніше у дельфійському русі — це гармо�

нія, яку підтримували давні греки, проводячи па�

ралельно Олімпійські та Піфійські ігри, і якої так

не вистачає у всьому світі”.

Як зазначила “Хрещатику” Вікторія Снігур, го�

лова правління “Українського комітету”, "Дель�

фійські ігри" в Україні мають кілька форматів:

вже другий рік поспіль на Харківщині проводять�

ся “Ігри Слобожанщини”, в 2010�му відбулися

Перші Всеукраїнські Дельфійські ігри, які мають

бути і наступного року. Крім того, Україну запро�

сили в Казахстан на Дельфійські ігри СНД, а за�

раз між різними країнами ведеться боротьба за

право проведення Всесвітніх ігор, що відбувають�

ся раз на п’ять років

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

9 липня на сцені Національної опери У раїни відб лося на ородження та а-
ла- онцерт переможців міжнародно о мистець о о фестивалю “Дельфійсь і
і ри”: міжнародна з стріч столиць раїн- часниць СНД та Європи. Фестиваль
тривав з 6 до 8 липня Київсь ій дитячій а адемії мистецтв, а часни и
зма алися ви онанні м зи и на різних інстр ментах, співах та танцях.
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №51 (1070)

СЕРЕДА,
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Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення 

“Будинковий комітет “Бульвар Праці, 5” у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 471/7808  від 26 квітня 2012 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 3, 8, 9, 11,
13, 14, 16, 17, 24 Закону України “Про органи самоорганізації населення”, рішення Київської міської ради від 26.09.2002 № 10/170
“Про органи самоорганізації населення в місті Києві”, враховуючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації
населення від 20.02.2012 № 29/233�КО�2793, протокол зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу са�
моорганізації населення від 28.01.2012 та список учасників зборів жителів за місцем проживання, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити створити орган самоорганізації населення та визначити
його назву — “Будинковий комітет “Бульвар Праці, 5”.

2. Визначити, що орган самоорганізації населення “Будинковий комі�
тет “Бульвар Праці, 5” діє в межах території будинку № 5 на бульварі Пра�
ці у Дніпровському районі м. Києва.

Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживання від
28.01.2012 на території діяльності органу самоорганізації населення “Бу�
динковий комітет “Бульвар Праці, 5” мешкають на законних підставах (за�
реєстровано за місцем проживання) 103 жителі, у тому числі 93 жителі,
які мають право голосу станом на 28.01.2012.

3. Основними напрямками діяльності органу самоорганізації населен�
ня “Будинковий комітет “Бульвар Праці, 5” у Дніпровському районі м. Ки�
єва є:

3.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого
значення у межах Конституції і законів України.

3.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб
жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

3.3. Участь у реалізації соціально�економічного, культурного розвитку
території діяльності органу самоорганізації населення, інших місцевих
програм.

4. Надати органу самоорганізації населення “Будинковий комітет
“Бульвар Праці, 5” у межах території його діяльності такі власні повнова�
ження:

4.1. Представляти разом з депутатами Київради інтереси жителів у Ки�
ївраді, місцевих органах виконавчої влади.

4.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації ак�
тів Президента України та органів виконавчої влади, рішень Київради та її
виконавчих органів, розпоряджень Київського міського голови, рішень,
прийнятих місцевими референдумами.

4.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів програм
соціально�економічного і культурного розвитку, бюджетів міста Києва.

4.4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у захо�
дах щодо охорони навколишнього природного середовища, проведенні
робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані прибу�
динкової території, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат
дитячої творчості, клубів за інтересами тощо.

4.5. Організовувати на добровільних засадах участь населення у захо�
дах щодо ремонту приміщень загального користування із дотриманням
встановленого законодавством порядку проведення таких робіт.

4.6. Здійснювати контроль за якістю надання громадянам, які мешка�
ють у житловому будинку на території діяльності органу самоорганізації
населення, житлово�комунальних послуг та за якістю проведених у жит�
ловому будинку ремонтних робіт.

4.7. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаці�
ям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно�освітньої,
спортивно�оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку ху�
дожньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню куль�

турної спадщини, традицій народної культури, охороні пам’яток історії та
культури, впровадженню в побут нових обрядів.

4.8. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам,
сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпе�
ченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям�сиро�
там та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції
з цих питань до Київради.

4.9. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійс�
ненні ними протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням
правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського кон�
тролю за додержанням вимог пожежної безпеки.

4.10. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у
забезпеченні охорони громадського порядку.

4.11. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян.
4.12. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які

мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населен�
ня.

4.13. Сприяти депутатам Київради в організації зустрічей з виборцями,
прийому громадян і проведенні іншої роботи з мешканцями.

4.14. Інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації на�
селення, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливі�
ших питань.

5. Орган самоорганізації населення “Будинковий комітет “Бульвар
Праці, 5” набуває власних повноважень після його легалізації у виконав�
чому органі Київради (Київській міській державній адміністрації) в поряд�
ку, встановленому статтею 13 Закону України “Про органи самоорганіза�
ції населення”.

6. Органу самоорганізації населення “Будинковий комітет “Бульвар
Праці, 5” в місячний термін після легалізації направити до секретаріату
Київради копії таких реєстраційних документів: положення про орган са�
моорганізації населення, свідоцтва про реєстрацію у виконавчому органі
Київради (Київській міській державній адміністрації), списку персонально�
го складу членів органу самоорганізації населення. У разі легалізації шля�
хом державної реєстрації: свідоцтва про державну реєстрацію, довідки
про ідентифікаційний код (ЄДРПОУ).

7. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населен�
ня “Будинковий комітет “Бульвар Праці, 5” у межах своїх повноважень
здійснюють Київська міська рада та виконавчий орган Київради (Київська
міська державна адміністрація).

8. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської місь�
кої ради “Хрещатик”.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжна�
родних зв’язків та інформаційної політики і на виконавчий орган Київради
(Київську міську державну адміністрацію).

Київський міський голова Л. Черновецький

Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення 
"Будинковий комітет "Вулиця Академіка Заболотного, 136” 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 472/7809  від 26 квітня 2012 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 3, 8, 9, 11,
13, 14, 16, 17, 24 Закону України, "Про органи самоорганізації населення”, рішення Київської міської ради від 26.09.02 № 10/170 "Про
органи самоорганізації населення в місті Києві”, враховуючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації насе�
лення від 30.01.12 № 29/23З�КО�1170/1, протокол зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоор�
ганізації населення від 20.01.12 та список учасників зборів жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити створити орган самоорганізації населення та визначити
його назву — "Будинковий комітет "Вулиця Академіка Заболотного, 136”.

2. Визначити, що орган самоорганізації населення "Будинковий комі�
тет "Вулиця Академіка Заболотного, 136” діє в межах території будинку
№ 136 на вулиці Академіка Заболотного у Голосіївському районі м. Ки�
єва.

Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживання від 20.01.12
на території діяльності органу самоорганізації населення "Будинковий ко�
мітет "Вулиця Академіка Заболотного, 136” мешкають на законних підста�
вах (зареєстровано за місцем проживання) 157 жителів, у тому числі 140
жителів, які мають право голосу станом на 20.01.12.

3. Основними напрямками діяльності органу самоорганізації населен�
ня "Будинковий комітет "Вулиця Академіка Заболотного, 136” у Голосіїв�
ському районі м. Києва є:

3.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого
значення у межах Конституції і законів України.

3.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб
жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

3.3. Участь у реалізації соціально�економічного, культурного розвитку
території діяльності органу самоорганізації населення, інших місцевих
програм.

4. Надати органу самоорганізації населення "Будинковий комітет "Ву�
лиця Академіка Заболотного, 136” у межах території його діяльності такі
власні повноваження:

4.1. Представляти разом з депутатами Київради інтереси жителів у Ки�
ївраді, місцевих органах виконавчої влади.

4.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації ак�
тів Президента України та органів виконавчої влади, рішень Київради та її
виконавчих органів, розпоряджень Київського міського голови, рішень,
прийнятих місцевими референдумами.

4.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів програм
соціально�економічного і культурного розвитку, бюджетів міста Києва.

4.4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у захо�
дах щодо охорони навколишнього природного середовища, проведенні
робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані прибу�
динкової території, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат
дитячої творчості, клубів за інтересами тощо.

4.5. Організовувати на добровільних засадах участь населення у захо�
дах щодо ремонту приміщень загального користування із дотриманням
встановленого законодавством порядку проведення таких робіт.

4.6. Здійснювати контроль за якістю надання громадянам, які мешка�
ють у житловому будинку на території діяльності органу самоорганізації
населення, житлово�комунальних послуг та за якістю проведених у жит�
ловому будинку ремонтних робіт.

4.7. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаці�
ям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно�освітньої,
спортивно�оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку ху�

дожньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню куль�
турної спадщини, традицій народної культури, охороні пам’яток історії та
культури, впровадженню в побут нових обрядів.

4.8. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам,
сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпе�
ченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям�сиро�
там та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції
з цих питань до Київради.

4.9. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійс�
ненні ними протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням
правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського кон�
тролю за додержанням вимог пожежної* безпеки.

4.10. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у
забезпеченні охорони громадського порядку.

4.11. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян.
4.12. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які

мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення.
4.13. Сприяти депутатам Київради в організації зустрічей з виборцями,

прийому громадян і проведенні іншої роботи з мешканцями.
4.14. Інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації на�

селення, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливі�
ших питань.

5. Орган самоорганізації населення "Будинковий комітет "Вулиця Ака�
деміка Заболотного, 136” набуває власних повноважень після його лега�
лізації у виконавчому органі Київради (Київській міській державній адмі�
ністрації), в порядку, встановленому статтею 13 Закону України “Про ор�
гани самоорганізації населення”.

6. Органу самоорганізації населення "Будинковий комітет "Вулиця Ака�
деміка Заболотного, 136” в місячний термін після легалізації направити
до секретаріату Київради копії таких реєстраційних документів: положен�
ня про орган самоорганізації населення, свідоцтва про реєстрацію у ви�
конавчому органі Київради (Київській міській державній адміністрації),
списку персонального складу членів органу самоорганізації населення. У
разі легалізації шляхом державної реєстрації: свідоцтва про державну ре�
єстрацію, довідки про ідентифікаційний код (ЄДРПОУ).

7. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населен�
ня "Будинковий комітет "Вулиця Академіка Заболотного, 136” у межах
своїх повноважень здійснюють Київська міська рада та виконавчий орган
Київради (Київська міська державна адміністрація).

8. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської місь�
кої ради “Хрещатик”.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжна�
родних зв’язків та інформаційної політики і на виконавчий орган Київради
(Київську міську державну адміністрацію).

Київський міський голова  Л. Черновецький

Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення 
"Квартальний комітет "Прип’ятчани” у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 473/7810  від 26 квітня 2012 року
Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 3, 8, 9, 11,

13, 14, 16, 17, 24 Закону України, "Про органи самоорганізації населення”, рішення Київської міської ради від 26.09.02 № 10/170 "Про
органи самоорганізації населення в місті Києві”, враховуючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації насе�
лення від 13.02.12 № 29/233�КО�2340, протокол конференції жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу са�
моорганізації населення від 17.01.12 та список учасників зборів жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити створити орган самоорганізації населення та визначити
його назву — "Квартальний комітет "Прип’ятчани”.

2. Визначити, що орган самоорганізації населення "Квартальний комі�
тет "Прип’ятчани” в Святошинському районі м. Києва діє в межах терито�
рії таких будинків:

вулиця Героїв Космосу, №№ 11, 13, 15;
вулиця Якуба Колоса, № 29.
Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживання від 17.01.12

на території діяльності органу самоорганізації населення "Квартальний
комітет "Прип’ятчани” мешкають на законних підставах (зареєстровано за
місцем проживання) 1872 жителі, у тому числі 1593 жителі, які мають
право голосу станом на 17.01.12.

3. Основними напрямками діяльності органу самоорганізації населен�
ня "Квартальний комітет "Прип’ятчани” у Святошинському районі м. Ки�
єва є:

3.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого
значення у межах Конституції і законів України.

3.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб
жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

3.3. Участь у реалізації соціально�економічного, культурного розвитку
території діяльності органу самоорганізації населення, інших місцевих
програм.

4. Надати органу самоорганізації населення "Квартальний комітет
"Прип’ятчани” у межах території його діяльності такі власні повноважен�
ня:

4.1. Представляти разом з депутатами Київради інтереси жителів у Ки�
ївраді, місцевих органах виконавчої влади.

4.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації ак�
тів Президента України та органів виконавчої влади, рішень Київради та її
виконавчих органів, розпоряджень Київського міського голови, рішень,
прийнятих місцевими референдумами.

4.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів програм
соціально�економічного і культурного розвитку, бюджету міста Києва.

4.4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у захо�
дах щодо охорони навколишнього природного середовища, проведенні
робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані прибу�
динкових територій, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат
дитячої творчості, клубів за інтересами тощо.

4.5. Організовувати на добровільних засадах участь населення у захо�
дах щодо ремонту приміщень загального користування із дотриманням
встановленого законодавством порядку проведення таких робіт.

4.6. Здійснювати контроль за якістю надання громадянам, які мешка�
ють у житлових будинках на території діяльності органу самоорганізації
населення, житлово�комунальних послуг та за якістю проведених у жит�
лових будинках ремонтних робіт.

4.7. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаці�

ям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно�освітньої,
спортивно�оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку ху�
дожньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню куль�
турної спадщини, традицій народної культури, охороні пам’яток історії та
культури, впровадженню в побут нових обрядів.

4.8. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам,
сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпе�
ченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям�сиро�
там та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції
з цих питань до Київради.

4.9. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійс�
ненні ними протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням
правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського кон�
тролю за додержанням вимог пожежної безпеки.

4.10. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у
забезпеченні охорони громадського порядку.

4.11. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян.
4.12. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які

мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення.
4.13. Сприяти депутатам Київради в організації зустрічей з виборцями,

прийому громадян і проведенні іншої роботи з мешканцями.
4.14. Інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації на�

селення, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливі�
ших питань.

5. Орган самоорганізації населення "Квартальний комітет "Прип’ятчани”
набуває власних повноважень після його легалізації в порядку, встановле�
ному статтею 13 Закону України “Про органи самоорганізації населення”.

6. Органу самоорганізації населення "Квартальний комітет "Прип’ятча�
ни” в місячний термін після державної реєстрації направити до секрета�
ріату Київради копії таких реєстраційних документів: положення про орган
самоорганізації населення, свідоцтва про реєстрацію у виконавчому орга�
ні Київради (Київській міській державній адміністрації), свідоцтва про дер�
жавну реєстрацію, довідки про ідентифікаційний код (ЄДРПОУ), списку
персонального складу членів органу самоорганізації населення.

7. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населен�
ня "Квартальний комітет "Прип’ятчани” у межах своїх повноважень здійс�
нюють Київська міська рада та виконавчий орган Київради (Київська місь�
ка державна адміністрація).

8. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської місь�
кої ради “Хрещатик”.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжна�
родних зв’язків та інформаційної політики і на виконавчий орган Київради
(Київську міську державну адміністрацію).  

Київський міський голова Л. Черновецький

Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення 
"Комітет мікрорайону "Злагода�1” у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 475/7812  від 26 квітня 2012 року
Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 3, 8, 9, 11,

13, 14, 16, 17, 24 Закону України "Про органи самоорганізації населення”, рішення Київської міської ради від 26.09.02 № 10/170 "Про
органи самоорганізації населення в місті Києві”, враховуючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації насе�
лення від 16.01.12 № 29/233�КО�767, протокол зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самооргані�
зації населення від 20.01.12 та список учасників зборів жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Дозволити створити орган самоорганізації населення та визначити

його назву — "Комітет мікрорайону "Злагода — 1”.
2. Визначити, що орган самоорганізації населення "Комітет мікрорайо�

ну "Злагода — 1” в Святошинському районі м. Кива діє в межах території
таких будинків:

проспект Перемоги, №№ 89�А, 91, 93�А, 95;
вулиця Верховинна, №№ 5�А, 5�Б, 7, 8, 16, 18;
вулиця Михайла Котельникова, №№ 2/14, 3, 7, 10;
вулиця Львівська, №№ 1, 1/9, 7/9;
вулиця Анатолія Петрицького, №№ 5/9, 7, 11;
вулиця Святошинська, №№ 4, 6.
Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживання від 20.01.12

на території діяльності органу самоорганізації населення "Комітет мікро�
району "Злагода — 1” мешкає на законних підставах (зареєстровано за
місцем проживання) 7045 жителів, у тому числі 4010 жителів, які мають
право голосу станом на 20.01.12.

3. Основними напрямками діяльності органу самоорганізації населен�
ня "Комітет мікрорайону "Злагода — 1” у Святошинському районі м. Ки�
єва є:

3.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого
значення у межах Конституції і законів України.

3.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб
жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

3.3. Участь у реалізації соціально�економічного, культурного розвитку
території діяльності органу самоорганізації населення, інших місцевих
програм.

4. Надати органу самоорганізації населення "Комітет мікрорайону
"Злагода — 1” у межах території його діяльності такі власні повноважен�
ня:

4.1. Представляти разом з депутатами Київради інтереси жителів у Ки�
ївраді, місцевих органах виконавчої влади.

4.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації ак�
тів Президента України та органів виконавчої влади, рішень Київради та її
виконавчих органів, розпоряджень Київського міського голови, рішень,
прийнятих місцевими референдумами.

4.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів програм
соціально�економічного і культурного розвитку, бюджету міста Києва.

4.4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у захо�
дах щодо охорони навколишнього природного середовища, проведенні
робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані прибу�
динкових територій, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат
дитячої творчості, клубів за інтересами тощо.

4.5. Організовувати на добровільних засадах участь населення у захо�
дах щодо ремонту приміщень загального користування із дотриманням
встановленого законодавством порядку проведення таких робіт.

4.6. Здійснювати контроль за якістю надання громадянам, які мешка�
ють у житлових будинках на території діяльності органу самоорганізації
населення, житлово�комунальних послуг та за якістю проведених у жит�
лових будинках ремонтних робіт.

4.7. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаці�
ям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно�освітньої,
спортивно�оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку ху�
дожньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню куль�
турної спадщини, традицій народної культури, охороні пам’яток історії та
культури, впровадженню в побут нових обрядів.

4.8. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам,
сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпе�
ченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям�сиро�
там та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції
з цих питань до Київради.

4.9. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійс�
ненні ними протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням
правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського кон�
тролю за додержанням вимог пожежної безпеки.

4.10. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у
забезпеченні охорони громадського порядку.

4.11. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян.
4.12. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які

мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення.
4.13. Сприяти депутатам Київради в організації зустрічей з виборцями,

прийому громадян і проведенні іншої роботи з мешканцями.
4.14. Інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації на�

селення, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливі�
ших питань.

5. Орган самоорганізації населення, "Комітет мікрорайону "Злагода —
1” набуває власних повноважень після його легалізації в порядку, вста�
новленому статтею 13 Закону України “Про органи самоорганізації насе�
лення”.

6. Органу самоорганізації населення "Комітет мікрорайону "Злаго�
да — 1” в місячний термін після державної реєстрації направити до сек�
ретаріату Київради копії таких реєстраційних документів: положення про
орган самоорганізації населення, свідоцтва про реєстрацію у виконав�
чому органі Київради (Київській міській державній адміністрації), свідоц�
тва про державну реєстрацію, довідки про ідентифікаційний код 
(ЄДРПОУ), списку персонального складу членів органу самоорганізації
населення.

7. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населен�
ня "Комітет мікрорайону "Злагода — 1” у межах своїх повноважень здійс�
нюють Київська міська рада та виконавчий орган Київради (Київська місь�
ка державна адміністрація).

8. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської місь�
кої ради “Хрещатик”.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжна�
родних зв’язків та інформаційної політики і на виконавчий орган Київради
(Київську міську державну адміністрацію).

Київський міський голова  Л. Черновецький

Про звернення депутатів Київської міської ради 
до Президента України, Голови Верховної Ради України 

та Кабінету Міністрів України 
щодо розширення меж міста Києва шляхом приєднання селища 

Коцюбинське Київської області
Рішення Київської міської ради №489/7826  від 26 квітня 2012 року

Відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про столицю
України — місто�герой Київ” та інших нормативно�правових актів Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Направити звернення депутатів Київської міської ради до Президен�
та України, Голови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України
згідно з додатком.

2. Офіційно оприлюднити це звернення в газеті Київської міської ради
“Хрещатик”.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики.

Київський міський голова Л. Черновецький
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Додаток
до рішення Київської міської ради

від 26.04.2012 № 489/7826

Звернення 
депутатів Київради до Президента України, Голови Верховної Ради України та Кабінету

Міністрів України
Враховуючи ситуацію, що склалася із незаконним відчуженням зе�

мельних ділянок на території КП “Святошинське лісопаркове господар�
ство” Коцюбинською селищною радою, розширенням меж селища Коцю�
бинське за рахунок земель лісового фонду міста Києва, що обліковують�
ся за КП “Святошинське лісопаркове господарство”, а також зважаючи на
необхідність розвитку міста Києва, ми, депутати Київської міської ради,
звертаємось з проханням розглянути питання про розширення меж міста
Києва шляхом приєднання селища Коцюбинське Київської області.

25.09.2008 Коцюбинська селищна рада Київської області рішенням
№ 869/22�5 “Про перспективний план розвитку смт Коцюбинське” неза�
конно затвердила техніко�економічне обґрунтування розвитку селища Ко�
цюбинське за рахунок територій, які відносяться до земель лісогосподар�
ського призначення м. Києва і обліковуються за КП “Святошинське лісо�
паркове господарство”. Після цього Коцюбинською селищною радою
приймались рішення, якими громадянам передавались у приватну влас�
ність для індивідуального житлового будівництва землі, що обліковують�
ся землями лісогосподарського призначення м. Києва.

Коцюбинська селищна рада направила до Київської міської ради для
погодження як суміжною радою проект землеустрою щодо встановлення
та зміни меж селища Коцюбинське Київської області за рахунок земель лі�
сового фонду м. Києва, що обліковуються за комунальним підприємством
“Святошинське лісопаркове господарство”, площею 3421,8 га.

Ліс поблизу смт Коцюбинське, яке входить до четвертої чорнобиль�
ської зони, виконує важливу буферну функцію, зокрема, із мінімізації не�

гативного впливу важких металів та сполук. Завдяки акумуляційній здат�
ності лісових угруповань утилізовувати ці елементи та сполуки, суттєво
зменшено вплив радіоактивного забруднення на м. Київ після Чорнобиль�
ської аварії.

З метою збереження унікального природного комплексу Біличанський
ліс, який є не лише рекреаційним об’єктом, а й захищає столицю України
від впливу важких металів та сполук, а також зважаючи на необхідність
розвитку та розширення м. Києва, просимо розглянути питання про роз�
ширення меж міста Києва шляхом приєднання селища Коцюбинське Ки�
ївської області.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 № 522�р
було створено робочу групу з питань сприяння органам місцевого само�
врядування у встановленні меж м. Києва, якій було доручено узгодити
спірні питання між м. Києвом та суміжними адміністративно�територіаль�
ними одиницями, що перешкоджають встановленню межі міста Києва.
Вказана робоча група підготувала звіт, у якому запропонувала провести
місцевий референдум з питання включення селища Коцюбинське до
складу м. Києва.

З метою захисту прав територіальної громади селища Коцюбинське,
яке входить до четвертої Чорнобильської зони, при розгляді порушеного
питання необхідно зберегти спеціальний статус цієї території та пільги,
які отримують мешканці селища Коцюбинське.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про порядок денний пленарного засідання IX сесії Київради VI скликання
26.04.2012

Рішення Київської міської ради № 460/7797  від 26 квітня 2012 року
Враховуючи подання постійних комісій Київради, Президії Київради, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до порядку денного пленарного засідання IX сесії Київради VI скли�
кання 26.04.2012 такі питання:

1. Про направлення депутатських запитів Київському міському голові та
посадовим особам.

2. Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Києва за 2011
рік.

3. Про затвердження звіту про виконання Програми соціально�економіч�
ного розвитку міста Києва за 2011 рік.

4. Про внесення змін до рішення Київради від 29.12.11 № 1099/7335 “Про
Програму соціально�економічного розвитку міста Києва на 2012 рік”.

5. Про внесення змін до рішення Київради від 29.12.11 № 1100/7336 “Про
бюджет міста Києва на 2012 рік”.

6. Про затвердження договору між Київською міською радою та Підгірці�
вською сільською радою Обухівського району Київської області.

7. Про здійснення в 2012 році внутрішнього запозичення до бюджету 
м. Києва.

8. Про Програму інформування громадськості та розміщення соціальної
реклами з питань оподаткування та діяльності органів Державної податкової
служби м. Києва на 2012�2014 роки.

9. Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів і використа�
ння коштів пайової участі (внесків) замовників (інвесторів) у створенні і роз�
витку соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва.

10.Про звільнення гр. Можар В. І. від сплати державного мита.
11. Про проведення нормативної грошової оцінки земель міста Києва.
12. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30.01.2001

№ 190/1167 “Про вшанування пам’яті Михайла Петровича Загороднього”.
13. Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення

“Будинковий комітет “Вулиця Михайла Котельникова, 32/11” у Святошинсь�
кому районі м. Києва.

14.Про падання дозволу на створення органу самоорганізації населення
“Будинковий комітет “Бульвар Праці, 5” у Дніпровському районі м. Києва.

15. Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення
“Будинковий комітет “Вулиця Академіка Заболотного, 136” у Голосіївському
районі м. Кисва.

16.Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення
“Квартальний комітет “Прип’ятчани” у Святошинському районі м. Києва.

17. Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення
“Комітет мікрорайону “Нижні Бортничі” у Дарницькому районі м. Києва.

18. Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення “Комітет
мікрорайону “Злагода�1” у Святошинському районі м. Києва.

19. Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотання
про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Лейбюк Ва�
лентини Володимирівни.

20. Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотання
про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Тищенка Вік�
тора Івановича.

21. Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотання
про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Пабата Олек�
сандра Вікторовича.

22. Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотання
про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Качкана Оле�
га Володимировича.

23. Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотання
про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Овраменко
Олени Вікторівни.

24. Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотання
про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Сенчука Ва�
силя Володимировича.

25.Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 20.06.2002
№ 83/83 “Про найменування площі перед будинком Верховної Ради України
“Площа Конституції”.

26. Про затвердження порядку вручення пам’ятної медалі “На відзначен�
ня 1530�річчя Києва”.

27. Про внесення змін до рішення Київради від 20.06.2002 № 28/28 “Про
утворення виконавчого органу Київської міської ради та затвердження його
структури і загальної чисельності”.

28.Про внесення змін до Статуту територіальної громади міста Києва.
29. Про ліквідацію комунального підприємства виконавчого органу Київ�

ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Київ експерти�
за”.

30.Про перейменування вулиці Боженка у Голосіївському районі м. Києва
на вулицю Казимира Малевича.

З1. Про створення тимчасової контрольної комісії Київради з питань пе�
ревірки використання та відчуження майна, земельних ділянок та поточної
фінансово�господарської діяльності ринків, що знаходяться у комунальній
власності територіальної громади міста Києва.

32. Про створення тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з
перевірки відповідності суспільним потребам земельних відводів для нового
будівництва на території Державного історико�культурного заповідника “Ста�
родавній Київ”.

33. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.2011
№ 1011/7247 “Про реорганізацію спортивно�оздоровчого закладу “Спортив�
ний комплекс управління по фізичній культурі і спорту” в комунальне підпри�
ємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) “Спортивний комплекс”.

34. Про падання статусу скверу земельній ділянці площею 0,5 га, яка роз�
ташована між будинками № 1 та № 1/9 па вулиці Львівській, будинком № 6
на вул. Святошинській та будинком № 6�а та вул. Верховинній Святошин�
ського району м. Києва.

35.Про затвердження змін до Міської цільової програми підготовки та
проведення у місті Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з
футболу.

36.Про звернення депутатів Київської міської ради до Президента України
та Голови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо розши�
рення меж міста Києва шляхом приєднання селища Коцюбинське Київської
області.

37. Про затвердження змін у додаток до рішення Київської міської ради від

26.01.2012 № 16/7353 “Про затвердження міської цільової комплексної про�
грами профілактики та протидії злочинності в м. Києві “Безпечна столиця” на
2012�2015 роки”.

38. Інформація начальника комунального підприємства “Київський метро�
політен” Федоренка В.І. про технічний стан споруд, рухомий склад, облад�
нання та безпеку перевезень пасажирів у метрополітені.

39. Інформація про етап реконструкції Андріївського узвозу.
40. Про надання дозволу секретаріату Київради на передачу основних за�

собів.
41. Про зарахування до комунальної власності територіальної іромади

міста Києва інженерних мереж.
42.Про демонтаж та списання основних засобів, які належать до кому�

нальної власності територіальної громади міста Києва.
43. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових примі�

щень комунальної власності територіальної громади міста Києва.
44. Про передачу в оренду без проведення конкурсів нежитлових примі�

щень комунальної власності територіальної громади міста Києва та внесення
змін до рішення Київської міської ради від 23.04.09 № 336/1392.

45. Про внесення змін в рішення Київської міської ради від 02.12.2010
№ 287/5099 “Про передачу до сфери управління (на баланс, без зміни фор�
ми власності) Головного контрольно�ревізійного управління України нежитло�
вого будинку комунальної власності територіальної громади міста Києва на
вул. Артема, 18 літ. А”.

46.Про передачу до сфери управління прокуратури Дніпровського району
міста Києва нежитлових приміщень комунальної власності територіальної
громади міста Києва.

47.Про внесення змін у додатки до рішення Київської міської ради від
02.12.10 № 284/5096 “Про питання комунальної власності територіальної
громади міста Києва”.

48.Про внесення змін та доповнень у додаток 3 до рішення Київської місь�
кої ради від 02.12.2010 № 284/5096 “Про питання комунальної власності ‘те�
риторіальної громади міста Києва” (зі змінами та доповненнями).

49. Про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду.
50. Про передачу до сфери управління Міністерства юстиції України не�

житлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста
Києва.

51. Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва основних засобів (дерева сакури пі�
рамідальної).

52. Про закріплення пам’яток культурної спадщини на вул. Сковороди, 2
у Подільському районі м. Києва.

53. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлового будин�
ку (приміщення) № 2 літ. А на вул. Старонаводницькій.

54.Про надання дозволу Національному Києво�Печерському історико�
культурному заповіднику на списання основних засобів та зарахування ре�
конструйованих об’єктів до комунальної власності територіальної громади
міста Києва.

55. Про надання згоди на передачу Київської міської клінічної лікарні “Ки�
ївський міський центр серця” у державну власність.

56.Про передачу у позичку (користування) творчим спілкам України нежи�
лих приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва.

57. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових примі�
щень у будинку № 16 літ. А на вул. Липській Українському інституту націо�
нальної пам’яті та внесення змін до окремих рішень Київської міської ради.

58. Про передачу до сфери управління Служби зовнішньої розвідки Укра�
їни комплексу нежитлових будівель комунальної власності територіальної
громади міста Києва на вул. Білицькій, 13 А.

59. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 31.03.2011
№ 100/5487 “Про Програму приватизації комунального майна територіальної
громади міста Києва на 2011�2012 роки”.

60. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської районної в міс�
ті Києві державної адміністрації на вул. Мельникова, 39 у Шевченківському
районі м. Києва для обслуговування та експлуатації будівель і споруд СШ
№ 61 та їх реконструкцію з прибудовою, надбудовою та будівництвом цен�
тру позашкільної освіти (К�18751).

61. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської районної в міс�
ті Києві державної адміністрації на просп. Перемоги, 86 в Шевченківському
районі м. Києва для обслуговування та експлуатації будівель і споруд СШ
№ 73 та їх реконструкцію з прибудовою, надбудовою та будівництвом центру
позашкільної освіти (К�18674).

62. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відве�
дення земельної ділянки громадянину Савельєву Віталію Валентиновичу на
вул. Замковецькій, 80�б у Подільському районі м. Києва для будівництва і об�
слуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (К�19166).

63. Про надання дозволу па розроблення проекту землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю “Тріс�
тар�Сіті” на вул. Полярній, 12 в Оболонському районі м. Києва для експлу�
атації та обслуговування складських приміщень (К�16687).

64. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю “Парк�
готель “Київ” на вул. Миколи Юнкерова, 20 в Оболонському районі м. Києва
для реконструкції, будівництва та подальшої експлуатації рекреаційно�го�
тельного комплексу (К�19416).

65. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки громадянину Кулішенку Миколі Юрійовичу на вул.
Жулянській, 1�а в Голосіївському районі м. Києва для будівництва і обслуго�
вування житлового будинку, господарських будівель і споруд (К�19322).

66. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки Державному територіально�галузевому об’єднан�
ню “Південно�Західна залізниця” на вул. Столєтова, 12 в Голосіївському
районі м. Києва для обслуговування та експлуатації будівель і споруд заліз�
ничного транспорту (К�19544).

67. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки Державному територіальио�галузевому об’єднан�
ню “Південно�Західна залізниця” на вул. Либідській, 2 в Голосіївському

районі м. Києва для обслуговування та експлуатації будівель і споруд за�
лізничного транспорту (К�19538).

68. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Державному територіально�галузевому об’�
єднанню “Південно�Західна залізниця” на вул. Либідській, 4 в Голосіїв�
ському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації будівель і спо�
руд залізничного транспорту (К�19539).

69. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Державному територіально�галузевому об’�
єднанню “Південно�Західна залізниця” на вул. Ямській, 29 в Голосіївсько�
му районі м. Києва для обслуговування та експлуатації будівель і споруд
залізничного транспорту (К�19543).

70. Про падання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Державному територіальио�галузевому
об’єднанню “Південно�Західна залізниця” на вул. Либідській, 8 в Голосі�
ївському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації будівель і
споруд залізничного транспорту (К�19540).

71. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Державному територіально�галузевому об’�
єднанню “Південно�Західна залізниця” на вул. Либідській, 8 в Голосіїв�
ському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації будівель і спо�
руд залізничного транспорту (К�19541).

72. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Головному управлінню Пенсійного фонду
України в 10�му мікрорайоні житлового масиву Осокорки (ділянка № 62)
на вул. Вишняківській, 2�а у Дарницькому районі м. Києва для будівниц�
тва адміністративного комплексу з подальшим обслуговуванням та екс�
плуатацією (К�19517).

73.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки дитячій поліклініці № 2 Дарницького райо�
ну м. Києва на Харківському шосе, 121 у Дарницькому районі м. Києва
для утримання та обслуговування будівлі поліклініки № 2 (К�19481).

74.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Прокуратурі міста Києва на просп. Науки,
55�а у Голосіївському районі м. Києва для будівництва житлових будинків 
(К�19757).

75. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Національному медичному університету
імені О. О. Богомольця на вул. Академіка Заболотного, 148 у Голосіїв�
ському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування
гуртожитку (К�19506).

76.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству “Спе�
ціальне науково�реставраційне проектне будівельно�виробниче підпри�
ємство “УКРРЕСТАВРАЦІЯ” на Контрактовій площі, 4 у Подільському райо�
ні м. Києва для реконструкції будівлі під торговельно�офісний центр та
обслуговування з благоустроєм та гостьовою стоянкою (К�19547).

77. Про надання дозволу па розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“САЛЬСАБІЛЬ” на вул. Краківській, 3 у Дніпровському районі м. Києва для
реконструкції з прибудовою та надбудовою адміністративних приміщень,
облаштування наземного паркінгу та благоустроєм території з подальшим
обслуговуванням та експлуатацією (К�19743).

78.Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відпо�
відальністю “ОЛВІТА�ЖИТЛОБУД” на вул. Драгоманова (між будинками
№ 15 та № 17) у Дарницькому районі м. Києва для будівництва оздоров�
чо�офісного комплексу (К�19441).

79. Про відмову у наданні дозволу па розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки базі виробничо�технологічної
комплектації внутрішніх військ МВС України на вул. Рахманінова, 10 у
Святошинському районі м. Києва для будівництва житла для військово�
службовців внутрішніх військ МВС України (К�19469).

80. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відпові�
дальністю підприємству з іноземними інвестиціями за участю українського
капіталу “Фірма “Надія” на вул. Старонаводницькій, 2�20 у Печерському
районі м. Києва для реконструкції нежитлової споруди під офіс (К�19496).

81. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки Лучишину Олегу Володимирови�
чу на вул. Очаківській, 2 у Солом’янському районі м. Києва для будівниц�
тва, експлуатації та обслуговування кафе з літнім майданчиком (К�17446).

82. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству з ут�
римання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення
“СПЕЦЖИТЛОФОНД” на вул. Львівській, 72 а у Святошинському районі 
м. Києва для будівництва, обслуговування та експлуатації житлового бу�
динку, в тому числі за програмою “Доступне житло” (К�19494).

83. Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки фізичній особі — підприєм�
цю Котову Володимиру Андрійовичу для будівництва і обслуговування
торговельного комплексу на вул. Ташкентській у Дарницькому районі 
м. Києва (А�19846).

84. Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному товари�
ству “Домобудівний комбінат № 4” та товариству з обмеженою відпові�
дальністю “СІТІ�БУД ПОЗНЯКИ” для завершення будівництва житлових
будинків та об’єктів соціально�побутового призначення (торговельно�
розважального комплексу) з паркінгом у 4�ому “а” мікрорайоні житлового
масиву Позняки у Дарницькому районі м. Києва (А�19794).

85. Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відпові�
дальністю “БОРИСПІЛЬ�МІСЬКБУД” для завершення будівництва житло�
во�офісного комплексу з підземним паркінгом у 4�а мікрорайоні житлово�
го масиву Позняки у Дарницькому районі м. Києва (А�19795).

86. Про надання Деснянській районній в місті Києві державній адмініс�
трації земельної ділянки для будівництва загальноосвітньої школи на вул.
Лісківській у 24�ому мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина — Тро�
єщина у Деснянському районі м. Києва (А�19060).

87. Про надання комунальному підприємству з утримання та експлу�
атації житлового фонду спеціального призначення “СПЕЦЖИТЛОФОНД”
земельної ділянки для будівництва, обслуговування та експлуатації жит�
лового будинку на вул. Теремківській, 3 у Голосіївському районі м. Києва
(Д�6125).

88. Про надання Державному підприємству “Київський державний за�
вод “БУРЕВІСНИК” земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
будівель та споруд заводу з виробництва та розробки складної радіотех�
нічної та медичної техніки на вул. Здолбунівській, 2 у Дарницькому райо�
ні м. Києва (Д�5730).

89. Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному товари�
ству “КИЇВЕНЕРГО” для експлуатації та обслуговування підстанції “Поділь�
ська” на вул. Аляб’єва, 3 в Оболонському районі м. Києва (Д�5022).

90. Про передачу публічному акціонерному товариству “Акціонерний
комерційний банк “КИЇВ” земельної ділянки для експлуатації та обслуго�
вування будівлі банку на просп. Оболонському, 18 в Оболонському райо�
ні м. Києва (Д�2651).

91. Про надання земельної ділянки Генеральній прокуратурі України
для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на вул.
Березняківській, 26�а у Дніпровському районі м. Києва (Д�5754).

92. Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ВІНСТЕР” земельної ділянки для обслуговування та експлуатації громад�
сько�торговельного центру на Дніпровській набережній, 33�а у Дарниць�
кому районі м. Києва (А�19305).

93. Про передачу громадянину Іванюку  Яну Вікторовичу земельної ді�
лянки для експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі на вул.
Вікентія Хвойки, 6 у  Подільському районі м. Києва (А�19642).

94. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИІВЕНЕРГО” зе�
мельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого пункту (РП�
149) на вул. Васильківській, 12 у Голосіївському районі м. Києва (Д�5329).

95. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого
пункту (РП�167) на вул. Академіка Булаховського, 28�1 (літ. Б) у Свято�
шинському районі м. Києва (Д�5318).

96. Про передачу приватному акціонерному товариству “Виробничо�
торговельна фірма головних уборів “Горлиця” земельної ділянки для ре�
конструкції та обслуговування цілісного майнового комплексу з розши�
ренням адміністративно�офісної та гаражної частини на вул. Ушинського,
28 у Солом’янському районі м. Києва (Д�2065).

97.Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “КОМПАНІЯ
“ДЖИ ПІ ГРУП” земельної ділянки для реконструкції з подальшою експлуата�
цією нежитлового будинку для надання побутових послуг па вул. Десятин�
ній, 13 (літ. “Б”) у Шевченківському районі м. Києва (Д�6121).

98.Про надання комунальному підприємству з питань будівництва жит�
лових будинків “Житлоінвест�УКБ” земельної ділянки для завершення бу�
дівництва багатоповерхових житлових будинків на вул. Сім’ї Сосиіних, 
4�а у Святошинському районі м. Києва (А�19903).

99.Про передачу земельної ділянки фізичній особі�підприємцю Пара�
сюк Ользі Валеріївні для реконструкції громадської вбиральні зі збере�
женням функції та з надбудовою об’єкта громадського харчування на вул.
Вишгородській, 49 а у Подільському районі м. Києва (Д�4615).

100. Про передачу приватному підприємству “ХАРОН�ВЕСТОІЛ” зе�
мельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житло�
вого, торговельно�офісного комплексу з вбудовано�прибудованими при�
міщеннями та наземно�підземним паркінгом на вул. Михайла Майорова,
2 в Оболонському районі м. Києва (Д�3251).

101. Про передачу земельної ділянки Товариству з обмеженою відпо�
відальністю “Фірма “Інтергал” для будівництва та обслуговування житло�
вого комплексу на вул. Полярній (в межах вул. П. Дегтяренка та М. Майо�
рова) в Оболонському районі м. Києва (А�19880).

102. Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ТЕКТОН�СТРОЙ” земельної ділянки для реконструкції з надбудовою та
подальшим обслуговуванням адміністративної будівлі на вул. Богдана
Хмельницького, 64 у Шевченківському районі м. Києва (А�5567).

103. Про передачу громадянці Друзенко Олені Сергіївні, члену садів�
ничого товариства “Дніпро” Харківського району м. Києва, земельної ді�
лянки для ведення колективного садівництва на вул. Малоземельній, 
55�а у Дарницькому районі м. Києва (А�14192).

104. Про передачу громадянину Палію Віталію Миколайовичу у при�
ватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Горького, 31�а у
Деснянському районі м. Києва (А�10635).

105. Про передачу громадянці Шевченко Нонні Анатоліївні у приватну влас�
ність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва на вул. Ціо�
лковського, 14 у Голосіївському районі м. Києва (А�9376).

106. Про передачу громадянину Клименку Анатолію Івановичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд на вул. Барикадній, 14 у Голосіївсько�
му районі м. Києва (А�12147).

107. Про передачу громадянці Хоменко Ользі Степанівні у приватну влас�
ність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Луговій, 14�а у Дарницькому районі
м. Києва (А�14514).

108. Про передачу громадянину Гузьку Івану Феодосійовичу у приватну
власність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва на вул.
Краматорській, 16 у Голосіївському районі м. Києва (А�10372).

109. Про передачу громадянці Глімбоцькій Юлії Миколаївні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд на вул. Крутогірній, 15�б у Солом’ян�
ському районі м. Києва (А�16596).

110. Про передачу громадянці Дземі Лілії Михайлівні у приватну власність
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд на вул. Гоголя, 14�а у Солом’янському районі 
м. Києва (А�17940).

111. Про передачу громадянину Ковалю Віктору Павловичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд на вул. Березневій,36�а у Дарницько�
му районі (А�6282).

112. Про передачу громадянці Манчак Людмилі Леонідівні у приватну
власність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, на вул.
Жамбила Жабаєва, 16 у Шевченківському районі м. Києва (А�9531).

113. Про передачу громадянам Липовецькій Єфросинії Миколаївні та Ли�
повецькій Вікторії Геннадіївні у спільну часткову власність земельної ділянки
для ведення індивідуального садівництва на вул. Івана Улітіна, 1/22 у Свято�
шинському районі м. Києва (А�10514).

114. Про передачу громадянці Кущик Олені Едіківні у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житловою будинку, гос�
подарських будівель і споруд на вул. Ольги Кобилянської, 23�а у Солом’янсь�
кому районі м. Києва (А�17734).

115. Про передачу громадянину Чепурку Степану Івановичу у приватну
власність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, на вул.
Нижній Вал, 1 у Дарницькому районі м. Києва (А�11863).

116. Про передачу громадянину Полякову Володимиру Андрійовичу у при�
ватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлово�
го будинку, господарських будівель і споруд на вул. Лазурній, 14�а у Голосіїв�
ському районі м. Києва (А�9484).

117. Про передачу громадянці Друченко Галині Іванівні у приватну влас�
ність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва на вул. Гвар�
дійській, 25 у Голосіївському районі м. Києва (А�5598).

118. Про передачу громадянину Духоті Олександру Андрійовичу у приват�
ну власність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва у
пров. Зоряному, 19�а у Подільському районі м. Києва (А�9395).

119. Про передачу громадянину Батюку Анатолію Васильовичу у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд на вул. Макіївській, 19�а в Оболон�
ському районі м. Києва (А�18666).

120. Про передачу громадянці Чемер Ганні Іванівні у приватну власність зе�
мельної ділянки для ведення індивідуального садівництва на вул. Шевченка,
114 у Солом’янському районі м. Києва (А�11588).

121. Про передачу громадянину Фальку Віктору Борисовичу у приватну
власність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва на вул.
Леніна, 103 у Солом’янському районі м. Києва (А�16214).

122. Про передачу громадянці Чиндаревій Олександрі Федорівні у приват�
ну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Верховинній, 60�а у Свято�
шинському районі м. Києва (А�18485).

123. Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуговуван�
ня житлових будинків, господарських будівель і споруд у Голосіївському райо�
ні м. Києва (А�19637).

124. Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуговуван�
ня житлових будинків, господарських будівель і споруд у Солом’янському
районі м. Києва (А�19853).

125. Про приватизацію земельної ділянки громадянина Зінченка Володи�
мира Федоровича, члена садівничого товариства “Рубін”, для ведення колек�
тивного садівництва на вул. 27�мій Садовій, діл. 90 у Дніпровському районі 
м. Києва (А�19604).

126. Про приватизацію земельної ділянки громадянки Мельникової Ніни
Борисівни, члена садівницького товариства “Приозерне”, для ведення колек�
тивного садівництва на вул. 205�тій Садовій, діл. 23 у Дніпровському районі 
м. Києва (А 19630).

127. Про відмову громадянці Бучацькій Олені Анатоліївни у передачі в
оренду земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва у пров.
Михайла Реута, 15 у Печерському районі м. Києва (А�19845).

128. Про внесення змін до Тимчасового порядку передачі (надання) зе�
мельних ділянок в користування або у власність у місті Києві, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 15 липня 2004 року № 457/1867 
(А�19520).

129. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від
21.01.2003 № 79�6�00085, укладеного між Київською міською радою та від�
критим акціонерним товариством “КИЇВГУМА” для експлуатації та обслугову�
вання бази відпочинку на Столичному шосе, 151 у Голосіївському районі 
м. Києва (А�19746).

130. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30.09.2004
№ 520/1930 “Про надання та вилучення земельних ділянок та припинення
права користування землею” та поновлення договорів оренди земельних ді�
лянок (А�17014).

131. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15.12.2011
№ 893/7129 “Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою то�
вариству з обмеженою відповідальністю “БУДГАРАНТ�2007” у пров. Лабора�
торному, 12 у Печерському районі м. Києва для реконструкції нежитлових бу�
дівель під офісну будівлю з подальшими її експлуатацією та обслуговуванням”
(А�19852).

Продовження документа № 460/7797  від 26 квітня
2012 року в наступному номері
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В Києві розпочалося 
джазове літо
Міжнародний фестиваль збирає в місті зірок джазової сцени

Новий літній фестиваль

UKRAINE JAZZ SUMMER 2012

(“Джазове літо в Україні�2012”)

пройде у Києві, Одесі, Миколаєві та

Сімферополі. У гості на UKRAINE

JAZZ SUMMER 2012 приїдуть ви�

датні джазмени. У фестивалі візь�

муть участь: Рой Ассаф — фортепі�

ано (Ізраїль�США), Офер Ассаф —

саксофони (Ізраїль�США), Джона�

тан Волтзок — тромбон (Ізраїль�

США); Kiev Big Band (Київ) і Біг

Бенд Володимира Алексєєва (Ми�

колаїв); Арк Овруцький — контра�

бас, бас�гітара (Україна�США),

Сергій Манукян — вокал (Росія).

Так, відомий вокаліст вірменсько�

го походження Сергій Манукян —

одна з небагатьох зірок сучасного

джазового вокалу, талановитий інст�

рументаліст, композитор і аранжу�

вальник, був почесним гостем у Кок�

тебелі на Третьому джазовому фести�

валі Live In Blue Bay у вересні мину�

лого року. Він має гіпнотичний голос

та просто магічно виконує джазові

композиції. Столицю представляє

новий джазовий ансамбль Kiev Big

Band, який розпочав свої репетиції в

кінці 2011 року. Його учасниками є

як молоді випускники інституту іме�

ні Глієра, так і вже відомі музикан�

ти — Дмитро “Бобін” Александров,

Андрій Саранчин тощо, а художнім

керівником є трубач Денис Аду.

Урочисте відкриття нового джазо�

вого фестивалю відбулося у київ�

ському арт�клубі “44”. У вівторок на

сцену вийшли Рой Ассаф і Офер Ас�

саф, Арк Овруцький, а з 24.00 до

першої години ночі пройшов джем�

сейшн. 11 липня в приміщенні На�

ціональної музичної академії відбу�

деться гала�концерт фестивалю, в

якому візьмуть участь Сергій Ману�

кян, Kiev Big Band, Рой Ассаф, Офер

Ассаф, Джонатан Волтзок і Арк Ов�

руцький. Далі музиканти поїдуть на

південь України — в Одесу, Микола�

їв і Сімферополь. Фестиваль відбу�

вається за підтримки посольства Із�

раїлю в Україні

"Наталка Полтавка" стала
ближчою до сучасності
В столиці презентували нову постановку опери Лисенка
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

5 липня на сцені Націо-
нальної опери У раїни від-
б лася прем’єра визначної
опери Ми оли Лисен а
“Натал а Полтав а”. Нова
постанов а стала не лише
оротшою за часом, а й
ле ою, з д шевною атмо-
сферою, наповненою ра-
їнсь им мором, обряда-
ми та расою раїнсь ої
д ші.

Опера Миколи Лисенка “Наталка

Полтавка” посідає гідне місце серед

переліку видатних творів україн�

ської культури. Її музика тісно по�

в’язана з національним пісенним

мелосом, тому опера близька духов�

ному українському менталітету і не

сходить з театральних сцен вже по�

над сто двадцять років. Микола Ли�

сенко розпочав її писати ще у 1864

році і, не задовольнившись першим

варіантом, працював майже чверть

століття. Клавір вийшов друком у

1889 році.

На сцені Київського оперного те�

атру вперше “Наталку Полтавку”

було поставлено у 1936 році. З того

часу до відомого твору колектив те�

атру звертався ще вісім разів. Над

новою інтерпретацією вистави пра�

цювали композитор Мирослав Ско�

рик та режисер Анатолій Соло�

в’яненко, намагаючись пристосува�

ти її до вимог часу. Адже сьогодні�

шній глядач, що звик до динамічно�

го ритму сучасного життя, вже не

сприймає оповідальну і неспішну

ритміку оперного твору, створеного

у ХІХ столітті, характерну для того

часу, в якому жили Котляревський

та Лисенко.

Нагадаємо, дія твору відбувається

в Україні на початку XIX століття. У

невеличкому селі біля Полтави зі

своєю матір’ю Терпилихою (заслу�

жена артистка України Анжеліна

Швачка) живе бідна дівчина Натал�

ка (заслужена артистка України На�

таля Николаїшин). Вона кохає Пет�

ра (Сергій Скочеляс) — сироту�па�

рубка, що працював колись у Терпи�

ла батраком та був вигнаний з села її

батьком через любов до Наталки. В

той час до дівчини сватається пан

Возний (заслужений артист України

Сергій Пащук), і мати вмовляє На�

талку вийти заміж за нелюбого, але

багатого жениха. Дівчина погоджує�

ться, але якраз в цей час до села по�

вертається її коханий Петро.

“Звертаючись до опери “Наталка

Полтавка”, я думав, що саме з цього

твору починається знайомство з

оперним театральним мистецтвом у

дітей шкільного віку. Я намагався їх

зацікавити і зробити виставу саме

для молодого глядача,— розповів

режисер�постановник, головний ре�

жисер Національної опери України

Анатолій Солов’яненко.— В нашій

інтерпретації опера стала динаміч�

ною, яскравою та виразною, а ак�

центи від туги, сліз та злиднів змі�

щені до світлого життєрадісного по�

буту, який притаманний українцям,

до нашої щирості та широкої душі. Я

надав опері позитивного окрасу,

звернув увагу глядача на особливо�

сті української обрядовості, напов�

нив “Наталку�Полтавку” гумором

та українською душевністю”. Якщо

раніше вистава тривала три з поло�

виною години, то в новій версії її

скоротили до 2�х дій по 45 хвилин,

що відповідає, наприклад, двом спа�

реним урокам української літерату�

ри. Зокрема в розмовних сценах

скорочено все те, що не стосується

сценічної дії напряму, а також напи�

сана нова музична інструментовка, з

розширенням кількості музичних

інструментів.

Спеціально до цієї постановки

був доданий український автентич�

ний обряд “покривання молодої”.

Консультантом для цієї вистави за�

просили визнаного фахівця, народ�

ного артиста України Миколу Бу�

равського, який очолює театр “Бе�

региня”. Він запропонував музич�

ний матеріал, що був записаний

власноруч у Полтавській області і

повністю відповідає географії ху�

дожніх подій твору. Крім того, в по�

становку введений номер “Вечор�

ниці” та балетні епізоди. Завдяки

таким музичним та постановчим рі�

шенням та нововведенням опера

“Наталка Полтавка” набула нового

сучасного характеру та української

окраси. Зберігаючи ідейно�естетич�

ну концепцію “Наталки Полтавки”,

прекрасні тексти Івана Котлярев�

ського, безсмертну музику Миколи

Лисенка, постановники створили

яскраву, динамічну виставу, сповне�

ну національного мелосу, гумору та

колориту. Глядачі зможуть оцінити її

вже в наступному театральному се�

зоні

Нов інтерпретацію вистави постановни и нама алися пристос вати до вимо час та зробити ці авою молодом лядач

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

У серед в Києві відб вся ала- онцерт в рам ах ново о
міжнародно о фестивалю UKRAINE JAZZ SUMMER 2012.
Меломани поч ють я досить молодий Kiev Big Band,
та і зар біжних остей — піаніста Роя Ассафа та са со-
фоніста Офера Ассафа, джазових во алістів Сер ія Ма-
н яна та Джонатана Волтзо а, онтрабасиста та бас- і-
тариста Ар а Овр ць о о.

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

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва про проведення
он рс №92-ПР з відбор с б'є тів оціночної діяльності, я і б д ть
зал чені до проведення незалежної оцін и об'є тів, що належать

територіальній ромаді м. Києва, з метою їх приватизації

Термін ви онання робіт та вид вартості — з ідно з Методи ою оцін и майна, затвердженою
постановою Кабінет Міністрів У раїни від 10.12.03 № 1891.

Кон рсний відбір с б'є тів оціночної діяльності б де здійснюватись відповідно до Положення
про он рсний відбір с б'є тів оціночної діяльності, затверджено о на азом Фонд державно о
майна У раїни 29.08.2011 р. №1270 і зареєстровано о Міністерстві юстиції У раїни 19.09.2011 р.
за №1096/19834.

Вимо ами до претендентів для часті он рсі є наявність:
- відповідної валіфі ації оцінювачів стосовно оцін и об'є та, що має підтвердж ватися чинними

валіфі аційними до ментами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державном
реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Поряд реєстрації фізичних осіб (оцінювачів)
Державном реєстрі оцінювачів, затверджено о на азом Фонд державно о майна У раїни від
19.12.01 № 2355 і зареєстровано о в Міністерстві юстиції У раїни 28.12.01 за № 1092/6283;

- досвід с б'є та оціночної діяльності проведенні оцін и майна, зо рема подібно о майна;
- перелі оцінювачів, я і б д ть зал чені до ви онання робіт з оцін и майна та підписання звітів

про оцін майна, та їх особисто о досвід проведенні оцін и подібно о майна;
- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до проведення робіт з

оцін и майна та підписання звіт про оцін майна, завірені їхніми особистими підписами, а
та ож опії валіфі аційних до ментів оцінювачів.

До часті в он рсі мож ть б ти доп щені с б'є ти оціночної діяльності, я і діють на підставі
сертифі атів с б'є тів оціночної діяльності, виданих відповідно до За он У раїни "Про оцін
майна, майнових прав та професійн оціночн діяльність в У раїні", я ими передбачено здійснення
пра тичної діяльності з оцін и майна за напрямами оцін и майна та спеціалізаціями межах цих
напрямів, що відповідають об'є т оцін и.

Учасни ам он рс необхідно подати до Головно о правління ом нальної власності
м. Києва он рсн до ментацію в одном запечатаном онверті, до я о о додається
лист з описом наданих до ментів. Кон рсна до ментація с ладається з:

1. Підтвердні до менти (в 1-м е земплярі):
- заява на часть в он рсі (за встановленою формою) — на ожний об'є т о ремо.
- опія становчо о до мента претендента;
- опії валіфі аційних до ментів оцінювачів, я і працюють штатном с ладі та я их б де

зал чено до проведення оцін и та підписання звіт про оцін майна;
- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до проведення робіт з

оцін и майна та підписання звіт про оцін майна, завірені їх особистими підписами, а та ож
опії валіфі аційних до ментів оцінювачів;

- опія сертифі ата с б'є та оціночної діяльності, видано о претендент Фондом державно о
майна У раїни;

- інформація про претендента (до мент, я ий містить відомості про претендента щодо йо о
досвід роботи, валіфі ації та особисто о досвід роботи оцінювачів, я і працюють йо о
штатном роз ладі та додат ово зал чаються ним, з незалежної оцін и майна, том числі
подібно о майна тощо).

2. Кон рсна пропозиція претендента подається запечатаном онверті і містить
пропозицію щодо вартості ви онання робіт, аль ляції витрат, пов'язаних з ви онанням робіт, а
та ож термін ви онання робіт.

Кон рс відб деться о 14.30 25.07.2012 ро в Головном правлінні ом нальної
власності м.Києва за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10. Телефони для довідо :
279-56-59, 279-54-73. До менти приймаються до 13.00 19.07.2012 ро за адресою:
м. Київ, в л. Хрещати , 10, ім. 510. Телефон за ально о відділ : 279-27-19.

№ п/п Адреса об'є та

1. Нежилі приміщення площею 55,1 в.м — м. Київ, в л. Мартиросяна, 17, літ."А"

2. Нежилий б дино площею 160,0 в.м — м. Київ, в л. Сирець а, 37, літ."Е"

3. Нежиле приміщення площею 36,8 в.м — м. Київ, в л. Артема, 55

4. Нежилі приміщення площею 402,7 в.м — м. Київ, в л. Ма арівсь а, 1

5. Нежилі приміщення площею 350,0 в.м — м. Київ, в л. Ольжича, 15

6. Нежиле приміщення площею 37,4 в.м — м. Київ, в л. Ольжича, 7а

7. Нежилі приміщення площею 90,7 в.м — м. Київ, в л. Ольжича, 9

8. Нежилі приміщення площею 57,0 в.м — м. Київ, просп. Перемо и, 68/1

9. Нежилі приміщення площею 63,3 в.м — м. Київ, в л. Ба ов тівсь а, 30

10. Нежилі приміщення площею 62,7 в.м — м. Київ, в л. Володимирсь а, 12-В

11. Нежилі приміщення площею 83,8 в.м — м. Київ, пров. Деле атсь ий, 2/18

12. Нежилі приміщення площею 197,0 в.м — м. Київ, в л. Білор сь а, 26

13. Нежилі приміщення площею 31,7 в.м — м. Київ, в л. Костьольна, 9

14. Нежилі приміщення площею 158,3 в.м — м. Київ, просп. Перемо и, 58

15. Нежилі приміщення площею 189,1 в.м — м. Київ, в л. Артема, 10

16. Нежилі приміщення площею 108,9 в.м — м. Київ, в л. Пі а Віль ельма, 18/59, літ."А"

17. Нежилі приміщення площею 20,5 в.м — м. Київ, в л. П ш інсь а, 25, літ."А"

18. Нежилі приміщення площею 183,1 в.м — м. Київ, в л. П ш інсь а, 39, літ."А,АІ"

19. Нежилі приміщення площею 146,5 в.м — м. Київ, в л. Коцюбинсь о о, 5, літ."А"

20. Нежилі приміщення площею 38,1 в.м — м. Київ, в л. П ш інсь а, 32, літ."А,АІ"

21. Нежилі приміщення площею 770,0 в.м — м. Київ, в л. Матею а, 13-а, літ."А"

22. Нежилі приміщення площею 755,0 в.м — м. Київ, просп. Лісовий, 23, літ."А"

23. Нежилі приміщення площею 22,0 в.м — м. Київ, в л. Са са ансь о о, 44, літ."Е"

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва про підс м и

проведення он рс № 91-ПР з відбор с б'є тів оціночної діяльності,
я і б д ть зал чені до проведення незалежної оцін и об'є тів,

що належать територіальній ромаді м. Києва, з метою їх приватизації

К знецовсь ий місь ий с д Рівненсь ої області ви ли ає Державне
підприєство Міністерства вн трішніх справ У раїни "Спецсервіс" я відповідача
с дове засідання по цивільній справі № 1711/108/12 за позовом Шевч а
Оле сандра Петровича до Савч Наталії Гри орівни, Дячен а Оле сандра
Ми олайовича, Дячен а Оле сандра Оле сандровича, відділ ДВС Д бровиць о о
районно о правління юстиції, ДП МВС У раїни "Спецсервіс" про визнання
прилюдних тор ів та ими, що не відб лися, визнання недійсними
правовстановлюючих до ментів та визнання права власності, я е відб деться
31 липня 2012 ро о 13.00 приміщенні с д за адресою: Рівненсь а область,
м. К знецовсь , м-н Б дівельни ів, 3.

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

Святошинсь ий районний с д м. Києва ви ли ає до с д в я ості відповідача фізичн
особ -підприємця Спащен а Дмитра Оле сандровича, останнє відоме місце знаходження:
м. Київ, в л. С. Сосніних, 10, в. 77 по справі 2/2608/3511/12 (2608/4211/12) за позовом
Жолоб І.М. до ФОП Спащен а Д.О. про стя нення оштів.

С дове засідання відб деться 18.07.2012 ро о 10.00 в приміщенні Святошинсь о о районно о
с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Жилянсь а, 142, зал № 1.

С ддя Петрен о Н.О.

Втрачено свідоцтво на право власності на вартир за

адресою: в л. Вереснева, 17, в. 39 в м. Києві, видане

САЕ № 549298 від 11.01.2012 р. на ім'я Заяць Олени Петрівни

та Заяць Дмитра Васильовича вважати недійсним.

№
п/п Адреса об'є та С б'є т оціночної діяльності —

переможець он рс

1 Нежилі приміщення площею 45,2 в.м — м. Київ, в л. Метроло ічна, 14, літ."А" ТОВ "АВАНТІ-ГРУП"

2 Нежилі приміщення площею 111,2 в.м — м. Київ, в л. Фр нзе, 15, літ."Б" ТОВ "Софт Е сперт"

3 Нежилі приміщення площею 57,0 в.м — м. Київ, в л. Красі ова, 6, літ."А" ПП "Енер ома с"

4 Нежиле приміщення площею 65,3 в.м — м. Київ, в л. Антонова, 15-а ФОП Ч бен о Д.В.

5 Нежиле приміщення площею 68,5 в.м — м. Київ, в л. Антонова, 15-а ФОП Ч бен о Д.В.

6 Нежилі приміщення площею 79,3 в.м — м. Київ, просп. Василя Пори а, 13, літ."Г" ТОВ "Аналітично- онсалтин овий
центр "Епрайзер"

7 Нежилі приміщення площею 1579,2 в.м — м. Київ, в л. Мазепи, 6, літ."А,АІ" ТОВ "Е спертно- онсалтин овий
союз"

8 Нежилі приміщення площею 258,0 в.м — м. Київ, б льв. Верховної Ради, 17, літ."А" ТОВ "ОЦІНКА-КОНСАЛТ"

9 Нежилі приміщення площею 399,0 в.м — м. Київ, в л. Щерба ова, 49, літ."А" ТОВ "Джі-Бі-Ем-Фінанс"

10 Нежилі приміщення площею 201,7 в.м — м. Київ, б льв. Шевчен а, 1, літ."А" ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ОЦІНКА"

11 Нежилі приміщення площею 1549,0 в.м — м. Київ, просп. Перемо и, 60, літ."А" ПП "ГАБ'ЯНО"

12 Нежилі приміщення площею 245,6 в.м — м. Київ, просп. Перемо и, 30, літ."А" ТОВ "Роял Бізнес Сістем-ЛТД"

13 Нежилі приміщення площею 224,0 в.м — м. Київ, в л. Го олівсь а, 36-40, літ."А" ФОП Льодін Ю.П.

14 Нежилі приміщення площею 103,3 в.м — м. Київ, в л. Прорізна, 10, літ."А" ТОВ "Тор овий Дім
"Ріелтер-У раїна"

15 Нежилі приміщення площею 81,7 в.м — м. Київ, в л. Костянтинівсь а, 16, літ."А" ТОВ "Аналітично- онсалтин овий
центр "Епрайзер"

16 Нежилі приміщення площею 100,0 в.м — м. Київ, в л. Хрещати , 44, літ."А" ТОВ "ОЦІНКА-КОНСАЛТ"

17 Нежилі приміщення площею 167,8 в.м — м. Київ, в л. Воровсь о о, 45, літ."А" ПП "Юреол"

18 Нежилі приміщення площею 119,4 в.м — м. Київ, в л. Стрілець а, 28, літ."А" ТОВ "Росава-Сервіс"

19 Нежилі приміщення площею 62,8 в.м — м. Київ, в л. Прорізна, 16/2, літ."А" ТОВ "EC енд ТІ Глобал Сервіс"

20 Нежилі приміщення площею 55,5 в.м — м. Київ, в л. Федорова, 29, літ."Б" ФОП Маз р В.О.

21 Нежилі приміщення площею 45,0 в.м — м. Київ, в л. Михайлівсь а, 22, літ."Б" ТОВ "НІКА-ЕКСПЕРТ"

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати » (repro.kreschatic.kiev.ua)

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   

Н Х Л Т Е Л І Г А

О Б Е Р О Н Ф М У Р

Б Р Е Г Е Н Е Р А Ц І Я

О О Щ Е П С А М А Я

Л Н А Р Т И П А Л К

О Т У Л О Т О А

Н А Ч И Н Н Я Р У М

Ь Е К Ю Р О Т О Н Д А

Відповіді на сканворд 

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

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

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

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

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

Пляжний футбол. Збірна України 
кваліфікувалася на Кубок світу 2013 року
У с бот збірна У раїни з пляжно о ф тбол завоювала одн з чоти-

рьох п тіво на фінальний т рнір чемпіонат світ -2013, я і розі р ва-
лися відбірних зма аннях зони УЄФА в Мос ві, інформ є ФФУ. Піс-
ля перемо и над орцями в стартовом матчі вирішально о р пово-
о етап (3:2) підопічні Сер ія К черен а з стрілися з іспанцями й да-
ли фаворитам справжній бій. Синьо-жовті пост палися з рах н ом 1:4,
проте завдя и м’яч Андрія Борс а та олам Оле а Зборовсь о о й
Андрія Євдо имова, забитим на останній хвилині третьо о період ,
спромо лися відновити рівнова . Втім, піренейсь а оманда все ж та-
и схилила шаль и терезів на свій бі , оли в овертаймі рез льтатив-
но о постріл завдав Раміро Амарель — 5:4.
Попри це с бот наші співвітчизни и впевнено перемо ли збірн

Польщі. Протя ом двох перших періодів збірна У раїна випереджала
с перни а на три м’ячі, фа тично знявши сі питання щодо перемож-
ця, і вдовольнилась зрештою рах н ом 7:4. У с ладі трі мфаторів вар-
то відзначити Романа Пачева, я ий вніс ва омий в лад в перемо
своєї оманди. У підс м підопічні Сер ія К черен а посіли др е міс-
це в вартеті В.
А вже наст пно о дня символічном матчі за третє місце синьо-

жовта др жина здоб ла роз ромн перемо над Нідерландами. З -
стріч завершилася з рах н ом 3:0

Стрільба з лука. Наші спортсмени здобули 
п’ять нагород на чемпіонаті Європи
В місті Н обін (Данія) за інчився чемпіонат Європи зі стрільби з

л а серед юніорів та юна ів. Збірна У раїни завоювала на т рнірі три
золоті, одн срібн та одн бронзов на ороди. У омандних зма ан-
нях серед юніорів Ми ита Шиш ін, Віталій Комоню та Геор ій Іва-
ниць ий завоювали золот на ород . Команда дівчат с ладі Поліни
Радіонової, Ірини Д бас та Дар’ї Павлічен о повторила рез льтат
хлопців та додала до с арбнич и У раїни ще одне “золото”. Наст п-
ною на ородою найвищо о ат н потішили Іван Штирбо та Анастасія
Павлова (мі с). На цьом медалі для Анастасії не за інчились. В інди-
від альних зма аннях вона стала “срібною” призер ою. Бронзова на-
орода оманди наших юно в с ладі Римми Грамової, Наталії Л ’-
янової та Анастасії Павлової

Паралімпійський спорт. Вітчизняні легкоатлети
стали другими на континентальній першості
41 медаль та др е за ально омандне місце Європі вибороли ле -
оатлети У раїни, спішно вист пивши на чемпіонаті онтинент з ле -
ої атлети и серед спортсменів з раженням опорно-р хово о апара-
т , вадами зор та роз мово о і фізично о розвит , що днями завер-
шився м. Стадс анал (Нідерланди). Команд У раїни представляли
38 спортсменів-інвалідів, з я их 27 атлетів завоювали призові місця,
що дозволило нашій оманді посісти др е за ально омандне місце,
пост пившись першості лише збірній Росії. Третіми за іль істю зо-
лотих на ород стали оманди Німеччини та Польщі, повідомляє офі-
ційний сайт Держсл жби молоді та спорт У раїни

Температура +21°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 89 %

Температура +24°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 77 %

Температура +22°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 82 %

Прогноз погоди на 11 липня 2012 року

ОВНИ, один в полі не воїн, в зв’яз з напр женою атмосферою
не б дьте вис оч ою, на личете нів оточення, стати позитивним
ероєм дня не пощастить, тіль и не ативним. Я що шт рм вати-
м ть невдачі, нічо о тра ічно о, сприймайте все спо ійно, не впа-
дайте в депресію.
ТЕЛЬЦІ, день армічний, ймовірні професійні невдачі, охоло-

дження взаємин з оле ами, роботодавцями. Одна ви зможете
приховати ті промахи, я що не б нт ватимете, прибор аєте ініці-
ативний пост п.
БЛИЗНЯТА, плани на майб тнє мож ть змінитися, с оріше

всьо о, дея і шляхи б д ть для вас відрізаними або втратять свою
привабливість. Я що опинитеся в епіцентрі с андалів, доведеться
вист пити в ролі стихійно о дипломата, аби примирити воро ючі
сторони.
РАКИ, облиште пош и д шевно о тепла та повно о взаєморо-

з міння. День ризовий, з втратами, про олами, переш одами в
професійній, сімейній, подр жній сфері. Нехай це стане для вас
випроб вальним іспитом, сили не вичерпаються, нині ви володієте
олосальним потенціалом і маєте арт вати д х в боротьбі, де
воює пристрасне “хоч ” з переш одами, опанов ючи мистецтво
дипломатії.
ЛЕВИ, дотрим йтеся стандартних правил поведін и, не давайте

волю авторитарном Е о, йо о ні в я і рам и не вправити. Замас-
вавши бойовим ент зіазмом вн трішні триво и, ви спотворюєте

істинн артин , ризи єте впасти в ям , я самі собі ви опали.
ДІВИ, живіть нинішним днем, облиште плани на майб тнє, не

нама айтеся знайти соратни ів, помічни ів для реалізації перспе -
тивних про рам. Бра професійно о досвід або не ативні емоції,
переживання мож ть збити з пантели , підштовхн ти до непра-
вильних ро ів.
ТЕРЕЗИ, день промайне в наеле тризованій атмосфері, ви опи-

нитеся під артобстрілом різноманітних проблем, де навіть дрібні
розбіжності в по лядах здатні стати принциповими. Капризи, не-
хлюйство, без осподарність інших людей мож ть призвести до то-
о, що відповідальність ляже на ваші плечі. Захищайте ар’єр ,
професійн реп тацію (Творець опі ється дос оналими фахівця-
ми), бережіть здоров’я, шлюбні зи, дбайте за сім’ю, бать ів. За
неперспе тивні ділові прое ти братися протипо азано.
СКОРПІОНИ, при от йтеся до форс-мажорних обставин, де

слід мати блис ч реа цію і вчасно в лючатися в перебі подій,
орієт ватися, де, оли і що робити. Для подолання переш од по-
трібні аряче серце і холодна олова, не тратьте сили на зайв ме-
т шню та візьміть в ла запальні емоції. Я що здоров’я ль ає,
не спішіть до лі аря, то наслідо дисбаланс фізіоло ічних ритмів
ор анізм .
СТРІЛЬЦІ, демонстр йте свої най ращі чесноти, бережіть реп -

тацію, я зіницю о а, нині вона на волосинці, адже ви здатні тн -
ти я ийсь фо с, на ли авши анта онізм по лонни ів, про що по-
тім сатимете лі ті. Романтичним мисливцям, що полюють за ос-
трими відч ттями, ліпше зробити тайм-а т, а щиро за оханим дис-
танціюватися від милих... це піде на бла о.
КОЗОРОГИ, ви надто хворобливо реа єте на поведін близь-

их, поб тові проблеми і ризи єте прославитися я психопат. Я -
що по аний настрій, на д ші епсь о, фізичний тон с на мінім мі,
це може позбавити працездатності, том не йдіть на илим зі зві-
том до шефа, прид майте я сь важлив причин для “саботаж ”.
Я що ж все-та и доп стили промах, наберіться м жності й поста-
райтеся своєчасно засвоїти ро .
ВОДОЛЇ, я що вас несе незба ненна революційцна стихія, на

всі соціальні стандарти та стереотипи начхати — це за рож є не-
ативними наслід ами. Не ви лючено, що ви відмовите в допомо-
зі ом сь із близь их або почнете нехт вати повся денними про-
фесійними обов’яз ами, внаслідо чо о добра реп тація б де піді-
рвана і відновлювати її доведеться дов о.
РІБИ, зробіть ревізію приб т ів та витрат, наведіть лад влас-

ній ищені та подр жньом бюджеті. Правилний баланс між бажан-
нями та можливостями в рай необхідний. Можливо, вам слід с о-
ротити особисті витрати, щоб виділити ошти на проведення від-
п ст и або задоволення потреб дітей, оханих. Зрештою, претен-
д вати на те, що вам не “причитається”, доля заброняє вже 2 ро-
и (до жовтня). “Халявні” та спонсорсь і бла а протипо азані з ме-
тою навчити вас обходитися власними оштами

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Роджер Федерер знову
на висоті
Стали відомі переможці тенісного Уїмблдону

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Визначились трі мфатори
одно о з найпрестижніших
тенісних т рнірів серії Ве-
ли о о Шолом — Уїмбл-
дон . У чоловічом розряді
перемо здоб в швейца-
рець Роджер Федерер,
я ий з рах н ом 3:1 (4:6,
7:5, 6:3, 6:4) здолав опір
осподаря т рнір Енді
Маррея. Ця перемо а до-
зволила Федерер повер-
н тися на вершин світо-
во о рейтин АТР. Серед
жіно най ращою стала
амери ан а Серена Уїль-
ямс, я а не залишила
шансів польці А нешці
Радвансь і,— 2:1 (6:1, 5:7,
6:2).

Фінальний матч чоловічого

Уїмблдону між швейцарцем Родже�

ром Федерером та британцем Енді

Марреєм обіцяв бути видовищним.

Особливо раділи з цього місцеві по�

ціновувачі тенісу, адже вперше за 74

роки (!) у фіналі вони змогли вболі�

вати за свого співвітчизника. З ін�

шого, у разі перемоги Роджер Феде�

рер міг зрівнятися з легендами цього

турніру Пітом Сампрасом та Уїль�

ямом Реншоу, які вигравали на

Уїмблдоні 8 разів, і повернути собі

звання першої ракетки світу. Інтри�

ги додавав і той факт, що в очному

протистоянні між цими тенісистами

було зафіксовано перевагу британ�

ця — 8:7. Тож цей поєдинок повинен

був дати відповіді одразу ж на цілу

низку запитань.

Як і належить, початок матчу про�

ходив у дуже напружененій бороть�

бі. Окрилений підтримкою місцевої

публіки, Енді Маррей розпочав зу�

стріч більш агресивно. Британець

взяв перший сет і загалом задавав

темп у грі. Натомість Федерер роз�

почав дуже спокійно, втім, підозр,

що швейцарець хоч якось нервує, ні

в кого не виникало. Що він і довів у

наступному сеті, який виграв на

тайбрейку 7:5. У третій партії за ра�

хунку 1:1 над стадіоном розпочалася

злива, і учасникам фіналу довелося

зробити 40�хвилинну перерву, аби

організатори турніру змогли закри�

ти дах над кортом. Ця пауза й стала

ключовою у цьому протистоянні.

Після перерви Роджер Федерер ви�

глядав як у найкращі свої часи. Він

почав грати “чистіше”, потужніше і

різноманітніше. Очевидно, це помі�

тив і сам Маррей, що красномовно

засвідчили 4 його падіння на вологій

траві. У підсумку швейцарський те�

нісист довів зустріч до логічної пе�

ремоги, вигравши з загальним ра�

хунком 3:1. Хоча варто віддати на�

лежне британцю, він до останньої

подачі робив усе можливе, чим ціл�

ком заслужено зірвав овації вболі�

вальників. Під час церемонії наго�

родження обидва спортсмени не

приховували сліз. Енді Маррей був

розчулений такою підтримкою на�

віть попри поразку і спочатку зміг

сказати лише: “Я вас усіх люблю”.

Лише потім, приборкавши емоції,

додав: “Багато хто говорить, що Фе�

дерер старішає і вже не демонструє

тієї гри, за яку його так любили. Од�

нак сьогодні він продемонстрував

найкращі свої якості. Я його вітаю і

всім дякую за підтримку”. А ось сам

переможець турніру зазначив: “Це

фантастика. В півфіналі та фіналі я

зміг показати все, на що спромож�

ний. Я дуже радий, що знову зміг

здобути цей трофей. А те, що за

кількістю перемог зрівнявся зі своїм

кумиром Пітом Сампрасом, додає

цьому тріумфу особливої значущо�

сті”.

Серед жінок переможницею прес�

тижного тенісного турніру стала мо�

лодша з сестер Уїдьямс — Серена. У

фіналі американка впевнено пере�

грала польську тенісистку Агнешку

Радванську 2:1 і таким чином здобу�

ла 5 перемогу на Уїмблдоні, зрівняв�

шись зі своєю сестрою Вен
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Цей день в історії 11 липня

1576 — ан лійсь а е спедиція
Мартина Фробішера від рила
Ґренландію
1613 — Мос ві відб лася о-

ронація Михайла Федоровича
Романова, родоначальни а нової
династії Романових на мос ов-
сь ом престолі
1700 — заснована Берлінсь а

а адемія на
1890 — відб лися перші в іс-

торії Японії політичні вибори
1919 — в Голландії введено 8-
одинний робочий день
1933 — в Женеві прийнята

міжнародна онвенція з онтро-
лю за нар оти ами
1934 — народився Джорджо

Армані, італійсь ий модельєр
2006 — омпанія Microsoft

припинила технічн підтрим
операційної системи Windows 98

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Швейцарець Роджер Федерер став переможцем одно о з найпрестижніших тенісних т рнірів серії Вели о о
Шолом — Уїмблдон чоловічом розряді


