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Ñâÿòî çà ïðàâèëàìè
Êè¿âðàäà âñòàíîâèëà ïîëîæåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ôåºðâåðê³â

Ìàðèíà ÃÓÁÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Нові правила проведення салютів та феєр-
вер ів затвердили вчора на сесії Київради.
Деп тати запевнили, що рішення допомо-
же бере ти жителів міста від зайво о ш -
м під ві нами та ще й сприятиме напов-
ненню бюджет . Відта піротехнічні забави
можна б де проводити не пізніше 22 оди-
ни та щонайменше за 300 метрів від б -
дин ів, історичних, адміністративних об'є -
тів. З вітня до листопада заборонили са-
люти лісопар ових зонах. Контролювати
ви онання правил дор чили аж трьом
сл жбам. Тим часом вели их омпаніях,
я і займаються піротехнічними шо , до но-
во о до мента поставилися с ептично.
Там вважають, що невелич і фірми мож ть
остаточно "піти в тінь", зо рема завдя и
інтернет-ма азинам, і неле ально "стріля-
ти" під ба атоповерхів ами непрофе-
сіональною піротехні ою.

Âïîðÿäêóâàííÿì ôåºðâåðê³â, ñàëþò³â òà ïðîäàæó
ï³ðîòåõí³êè çàéíÿëàñÿ â÷îðà Êè¿âðàäà. Äåïóòàòè ðîç-
ãëÿíóëè òà óõâàëèëè íîâ³ ïðèâèëà ó ö³é ñôåð³. Ïðåä-
ñòàâíèê ôðàêö³¿ Áëîêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêîãî Â³-
òàë³é Ïàâëèê çàïåâíèâ, ùî äîêóìåíò äîïîìîæå âðå-
ãóëþâàòè öþ ñèòóàö³þ òà çàáåçïå÷èòü ïðàâî êèÿí íà
“òèõèé â³äïî÷èíîê”. Ìåøêàíö³ ì³ñòà ïîñò³éíî ñêàð-
æàòüñÿ íà “âèáóõè” ï³ä â³êíàìè, îñîáëèâî ó íèí³ø-
í³é “âåñ³ëüíèé” ïåð³îä.

Â³äòåïåð óëàøòóâàòè ñàëþò ìîæíà áóäå ëèøå ç
âîñüìî¿ ðàíêó äî 22-¿ âå÷îðà. Ðîçâàæàòèñÿ ç ï³ðî-
òåõí³êîþ äîçâîëèëè íà â³äñòàí³ ùîíàéìåíøå 300
ìåòð³â â³ä ë³êàðåíü, øê³ë, ñàäî÷ê³â, àäì³í³ñòðàö³é,
³ñòîðè÷íèõ ïàì’ÿòîê. Îðãàí³çîâóâàòè ñàëþòè êàòå-
ãîðè÷íî çàáîðîíèëè íà äàõàõ, áàëêîíàõ, öâèíòàðÿõ.
Ïîáàâèòèñü ï³ðîòåõí³êîþ íå âäàñòüñÿ ³ ó ðåêðåàö³é-
íèõ çîíàõ, íàïðèêëàä, íà Òðóõàíîâîìó îñòðîâ³ ÷è ó
Ã³äðîïàðêó. Òàì âñòàíîâèëè çàáîðîíó ç 1 êâ³òíÿ äî
1 ëèïíÿ, à ó ë³ñàõ é äî 1 ëèñòîïàäà (äîêè íå â³äëå-
òÿòü ïòàõè).

“Ìè õî÷åìî âïîðÿäêóâàòè öåé æàõ. À òî, êîëè íà
âóëèö³ ïî÷èíàþòüñÿ ñàëþòè, â îïåðåò³ äîâîäèòüñÿ çó-
ïèíÿòè êîíöåðò”,— êàæå çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Â³òàë³é Æóðàâñüêèé.

Óñ³õ îõî÷èõ óëàøòóâàòè ôåºðâåðê â³äòåïåð çîáîâ’-
ÿæóòü óêëàäàòè äîãîâ³ð ³ç ìåð³ºþ òà îäåðæóâàòè ïî-
ãîäæåííÿ ó ì³ñüêîìó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ì³ë³ö³¿,
ÌÍÑ òà Äåðæã³ðïðîìíàãëÿäó. Öå îáìåæèòü îõî÷èõ
“ïîñòð³ëÿòè” âîãíÿìè ï³ä â³êíàìè êèÿí, à òàêîæ äî-
ïîìîæå íàïîâíèòè áþäæåò, ââàæàþòü äåïóòàòè. Çà
ì³ñöÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ ï³ðîòåõí³÷íèõ øîó âîíè ïëà-
íóþòü âñòàíîâèòè ïëàòó. ¯¿ ðîçì³ð ìàþòü âèçíà÷è-
òè íàéáëèæ÷èì ÷àñîì.

Îäíàê ó÷àñíèêè ðèíêó ïðîâåäåííÿ ôåºðâåðê³â â³ä
äîêóìåíòó íå â çàõâàò³. “Ïðîáëåìó öå íàâðÿä ÷è ðîç-
â’ÿæå, õ³áà ùî ïîò³ñíèòü äð³áí³ êîìïàí³¿ ç ðèíêó”,—
êàæå ïðåäñòàâíèê Òîðãîâîãî Äîìó Ëîìàê³íà Âîëî-
äèìèð Ôåñåíêî. “Ìè âëàøòîâóºìî ïîòóæí³ ñàëþòè
íà ïðîôåñ³îíàëüíèõ óñòàíîâêàõ, â³äïîâ³äíî çàâæäè
áåðåìî äîçâîëè, à ò³, õòî çàéìàºòüñÿ äð³áíîþ ï³ðî-
òåõí³êîþ, òåïåð ùå á³ëüøå ï³äóòü ó ò³íü. Ñàëþò ó íèõ
òðèâàº äî õâèëèíè. 20 ëþäåé ïîäèâèëèñÿ ³ ðîçá³ã-
ëèñÿ, íàâðÿä ÷è ì³ë³ö³ÿ êîãîñü çëîâèòü. Êóïèòè æ
íåïðîôåñ³îíàëüí³ ñàëþòè ÷è ôåºðâåðêè â ²íòåðíåò³
ìîæíà çà ë³÷åí³ õâèëèíè”, — ïîÿñíþº ôàõ³âåöü. Ïàí
Ôåñåíêî äîäàº, ùî âèêîíàòè ð³øåííÿ çìîæóòü ëè-
øå çà äóæå ÷³òêî¿ ðîáîòè âñ³õ çãàäàíèõ ñëóæá, ùî
ðåàëüíî çä³éñíèòè âäàñòüñÿ íå ñêîðî
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За новими правилами свят із масштабними феєрвер ами иян може поменшати
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Øàíîâí³ þðèñòè!
Ùèðî â³òàþ âàñ ³ç íàøèì ñï³ëüíèì ïðî-

ôåñ³éíèì ñâÿòîì — Äíåì þðèñòà!
Áóòè þðèñòîì — ïî÷åñíî ³ â³äïîâ³äàëüíî.

Ñàìå âè ñëóæèòå éîãî âåëè÷íîñò³ Çàêîíó.
Íà âàñ ïîêëàäåíî ì³ñ³þ çíàòè ïðàâî òà 
çàõèùàòè ïðàâî. Âïåâíåíèé, ùî âàø³ çíàí-
íÿ, äîñâ³ä òà âèñîê³ ëþäñüê³ ÿêîñò³ çàáåçïå-
÷àòü ñòàíîâëåííÿ Óêðà¿íè ÿê ïðàâîâî¿ äåð-
æàâè. Íåìàº æîäíî¿ ñôåðè ä³ÿëüíîñò³, ÿêà á
ìîãëà îá³éòèñÿ áåç ïðàâîâî¿ ï³äòðèìêè. Ñà-
ìå ïðàâíèêè ïîêëèêàí³ âèêîíóâàòè íàéâàæ-
ëèâ³øó ñóñï³ëüíó ì³ñ³þ — óòâåðäæåííÿ ÿê
íåîäì³ííî¿ ³ íåçàïåðå÷íî¿ ö³ííîñò³ — Çàêî-
íó. Àäæå êîæåí ãðîìàäÿíèí íàøî¿ äåðæàâè
ïîâèíåí áóòè âïåâíåíèì, ùî éîãî ïðàâà òà
³íòåðåñè íàä³éíî çàõèùåí³. Áàæàþ âàì æèò-
òºâî¿ íàñíàãè òà íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿ ó âàø³é
áëàãîðîäí³é ñïðàâ³, ìóæíîñò³ é íåïîõèòíî-
ñò³ ó ñëóæ³íí³ Ïðàâä³. Íåõàé íà âàøîìó áî-
ö³ çàâæäè áóäóòü Çàêîí, Ïðàâäà òà Ñïðàâåä-
ëèâ³ñòü, à ó âàøèõ ðîäèíàõ ïàíóº äîáðîáóò,
ùàñòÿ, âäà÷à òà çëàãîäà.

Щиро ваш
Київсь ий місь ий олова
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Êè¿â çóïèíèòü íàñèëüñòâî
Ó ñòîëèö³ ðîçïî÷èíàºòüñÿ êàìïàí³ÿ “Ñòîï

íàñèëüñòâó”. Äî 2015 ðîêó ó ì³ñò³ ôóíêö³î-
íóâàòèìå ãàðÿ÷à ë³í³ÿ ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ
íàñèëüñòâó òà çàõèñòó ïðàâ ä³òåé. Îñîáè, êîò-
ð³ ïîñòðàæäàëè â³ä ñ³ìåéíîãî íàñèëüñòâà,
ìîæóòü çâåðíóòèñÿ äî Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà
ìîëîä³, Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ïî ðî-
áîò³ ç æ³íêàìè, Öåíòðó ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà æ³-
íîê, Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ñ³ì’¿ “Ðî-
äèííèé ä³ì”, Ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé, à òà-
êîæ äî ³íøèõ áëàãîä³éíèõ öåíòð³â òà ãðîìàä-
ñüêèõ îðãàí³çàö³é. Ö³ëîäîáîâ³ ë³í³¿ ïðàöþþòü
çà íîìåðàìè 8-800-500-33-50 àáî 386 (ç ìî-
á³ëüíîãî) áåçïëàòíî

Ó ìóçå¿ ïîâåðòàºòüñÿ îõîðîíà
Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³òàë³é Æóðàâ-

ñüêèé ïîâ³äîìèâ, ùî â³ä ñüîãîäí³ îõîðîíó
ñòîëè÷íèõ ìóçå¿â áóäå â³äíîâëåíî. Çà éîãî
ñëîâàìè, ì³ñüêà âëàäà ë³êâ³äóº çàáîðãîâàí³ñòü
çàêëàä³â ïåðåä Äåðæàâíîþ ñëóæáîþ îõîðî-
íè, ÿêà íåùîäàâíî çíÿëà íàãëÿä çà ìóçåÿìè.
“Íàðàç³ ìè çðîáèëè âñå ìîæëèâå, ùîá âæå
â÷îðà ïåðøà ÷àñòèíà êîøò³â áóëà ñïðÿìîâà-
íà íà âèïëàòó çàáîðãîâàíîñò³ Äåðæàâí³é
ñëóæá³ îõîðîíè. Ìàºìî íàä³þ, ùî âæå ñüî-
ãîäí³ â êè¿âñüê³ ìóçå¿ ïîâåðíóòüñÿ ïðàö³âíè-
êè ñëóæáè”,— ñêàçàâ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé

Ó Êèºâ³ ÿðìàðêóâàòèìóòü
á³ëîðóñè
Â³ä ñüîãîäí³ ³ äî íåä³ë³ âêëþ÷íî íà âóëè-

ö³ Ñòàä³îíí³é â Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ïðî-
õîäèòèìå ì³æðåã³îíàëüíèé ÿðìàðîê, íà ÿêî-
ìó ñâî¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³, ïðîäîâîëü÷³ òà
íåïðîäîâîëü÷³ òîâàðè çàïðîïîíóþòü âèðîá-
íèêè Á³ëîðóñ³. Êð³ì òîãî, çàâòðà ó ì³ñò³ â³ä-
áóäóòüñÿ ùå ï’ÿòü òðàäèö³éíèõ ïðîäóêòîâèõ
ÿðìàðê³â: ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà ïðîñ-
ïåêò³ Ãëóøêîâà, 36, ó Ïå÷åðñüêîìó — íà âó-
ëèö³ Ï. Ëóìóìáè, 25-27, ó Ñâÿòîøèíñüêîìó
ðàéîí³ íà âóëèö³ Ïðèëóæí³é, Ñîëîì’ÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ íà âóëèö³ Êîçèöüêîãî

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé 
çóñòð³âñÿ ç ïîñëîì Ìåêñèêè
Äîìîâèëèñÿ ïðî ñï³âïðàöþ â ãàëóçÿõ êóëüòóðè ³ òóðèçìó
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Ó÷îðà ì³ñüêèé ãîëîâà Êèºâà Ëåîí³ä
×åðíîâåöüêèé çóñòð³âñÿ ç Íàäçâè÷àéíèì
òà Ïîâíîâàæíèì Ïîñëîì Ìåêñèêàíñüêèõ
Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â â Óêðà¿í³ Áåðåí³ñå
Ðåíäîí Òàëàâåðîþ. Öå ¿¿ ïåðøèé â³çèò
äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ç ÷à-
ñó ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó âë³òêó íèí³ø-
íüîãî ðîêó. Ìåð ïîñï³øèâ ïîõâàëèòè
ñâîº ì³ñòî. “Êè¿â äóæå êðàñèâèé, ÿ ââà-
æàþ, ùî öå îäíå ç íàéêðàñèâ³øèõ ì³ñò ó
ñâ³ò³. Ñïîä³âàþñÿ, âè ïîëþáèòå éîãî, ÿê
³ óñ³ êèÿíè”,— ñêàçàâ Ëåîí³ä ×åðíîâåöü-
êèé.

Áåðåí³ñå Ðåíäîí Òàëàâåðà çàïåâíèëà,
ùî âæå ïåðåêîíàëàñÿ ó öüîìó. “Êè¿â
ñïðàâä³ âåëè÷íèé. Äëÿ ìåíå — âåëèêà
÷åñòü áóòè ïðèçíà÷åíîþ ïîñëîì òà ïåðå-
áóâàòè ó ñòîëèö³ òàêî¿ âåëèêî¿ êðà¿íè.
Ìè ³ç ñ³ì’ºþ ó Êèºâ³ âæå òðåò³é ì³ñÿöü ³
íå ïåðåñòàºìî ìèëóâàòèñÿ éîãî àðõ³òåê-
òóðîþ, ³ñòîð³ºþ, ãîñòèíí³ñòþ êèÿí. Íà-
â³òü íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ÿ ïîêè íå çíàþ
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, íå â³ä÷óâàþ òóò äèñ-
êîìôîðòó”,— ñêàçàëà Íàäçâè÷àéíèé ³
Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë.

Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé íàãàäàâ, ùî íà-
ïðèê³íö³ ëèïíÿ ìàâ çóñòð³÷ ³ç Òèì÷àñî-
âèì ïîâ³ðåíèì ó ñïðàâàõ Ìåêñèêàíñüêèõ
Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â â Óêðà¿í³ Ñåñàðîì
Îñêàðîì Îêàðàíñîþ Êàñòàíüºòîþ. Òîä³
âîíè ïîïåðåäíüî äîìîâèëèñÿ, ùî îäíó
âóëèöþ òà øêîëó Êèºâà áóäå íàçâàíî íà
÷åñòü êîãîñü ³ç âèäàòíèõ ìåêñèêàíö³â.
Ïàí Îêàðàíñà òàêîæ ïîâ³äîìèâ ïðî íà-
ì³ðè âëàøòóâàòè â ñòîëèö³ Óêðà¿íè âè-
ñòàâêó ïðî äîêîëóìá³âñüê³ ÷àñè Ìåêñè-

êè. Òåïåð óæå ïàí³ Áåðåí³ñå Ðåíäîí Òà-
ëàâåðà îõî÷å ï³äòðèìàëà ö³ íàì³ðè. Òàêîæ
âîíà çà òå, ùîá ³ â Ìåêñèö³ áóâ ïàì’ÿò-
íèê âèäàòíîìó óêðà¿íöåâ³. Äèïëîìàò òà-
êîæ çàïðîñèëà ìåðà Êèºâà â³äâ³äàòè Ìåê-
ñèêó äëÿ ó÷àñò³ ó ñâÿòêóâàííÿõ ç íàãîäè
200-ð³÷÷ÿ íåçàëåæíîñò³ ö³º¿ êðà¿íè, à òà-
êîæ 100-ð³÷÷ÿ Ìåêñèêàíñüêî¿ ðåâîëþö³¿.
Ïîñîë òàêîæ ïîïðîñèëà ìåðà óêðà¿íñüêî¿
ñòîëèö³ ïîñïðèÿòè ã³äíîìó â³äçíà÷åííþ
öèõ äàò ó Êèºâ³.

Àëå, êð³ì ïîñèëåííÿ ñï³âïðàö³ íà ð³â-
í³ âëàäè, íà äóìêó Ëåîí³äà ×åðíîâåöü-
êîãî, ïîòð³áíå ùå é çáëèæåííÿ íàðî-
ä³â. Â³í çàçíà÷èâ, ùî äîáðå áóëî á
ñïðèÿòè ðîçâèòêîâ³ âçàºìíîãî òóðèçìó,
àáè óêðà¿íö³ ìîãëè ïîáóâàòè â Ìåêñè-
ö³ òà íàâïàêè. Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãî-
ëîâà çàïðîïîíóâàâ, àáè êîìóíàëüí³ çà-
ñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ äàâàëè ³íôîð-
ìàö³þ ïðî Ìåêñèêó, ¿¿ íàðîä òà êóëü-
òóðó

Á³ã-áîðä³â áóäå âäâ³÷³
ìåíøå
Ç öåíòðó ì³ñòà ¿õ óçàãàë³ ïðèáåðóòü
Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
“Õðåùàòèê”

Учора за частю місь о о оло-
ви Леоніда Черновець о о від-
б лася нарада щодо питань
ре лами в місті. На з стрічі об-
оворили онцепцію розміщення
ре ламних онстр цій на в ли-
цях столиці. До ментом перед-
бачено зменшення об’є тів вдві-
чі до інця третьо о вартал
наст пно о ро . Найбільшій
"чистці" підля ає історична час-
тина міста. В місті залишать ли-
ше ті ре ламні онстр ції, що
відповідають європейсь им
стандартам. Прибер ть та ож
об’є ти ре лами найбільших
боржни ів. Вони забор вали
міст двадцять п’ять мільйонів
ривень.

Íåçàáàðîì âñþäèñóù³ á³ã-áîðäè íå ìó-
ñîëèòèìóòü î÷³ êèÿíàì. Ì³ñüêà âëàäà ïî-
÷àëà ðîçðîáêó êîíöåïö³¿ ðîçì³ùåííÿ ðåê-
ëàìíèõ êîíñòðóêö³é íà âóëèöÿõ ñòîëèö³.
Ó÷îðà â ìåð³¿ â³äáóëàñÿ íàðàäà, ïðèñâÿ-
÷åíà ïèòàííÿì ðåêëàìè. Ïðîâ³â ¿¿ ì³ñü-
êèé ãîëîâà Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. “Ïðîá-
ëåì ó ðåêëàìí³é ãàëóç³ ì³ñòà ñüîãîäí³ áà-
ãàòî. Êè¿â, íàéêðàñèâ³øå ì³ñòî ªâðîïè,
íàðàç³ ïåðåòâîðèâñÿ íà çâàëèùå ðåêëàì-
íèõ êîíñòðóêö³é. Äî ì³ñüêîãî Call-öåí-
òðó â çâ’ÿçêó ç öèì ïîñò³éíî íàäõîäÿòü
ñêàðãè â³ä êèÿí”,— çàçíà÷èâ ìåð.

Íàðàç³ ó ì³ñò³ ðîçì³ùåíî á³ëüø í³æ
òðèíàäöÿòü òèñÿ÷ ðåêëàìíèõ êîíñòðóê-
ö³é. Ïðîòå 80 % öèõ íîñ³¿â ðîçì³ñòèëè ùå
çà ñòàðî¿ âëàäè, â 2003—2006 ðîêàõ. Ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ
ïîâ³äîìèâ, ùî íàñòóïíîãî ðîêó òåðì³í
ä³¿ á³ëüøîñò³ äîãîâîð³â äîá³ãàº ê³íöÿ. Òî-
ìó ñàìå çàðàç àêòóàëüíî ðîçðîáèòè íîâó
êîíöåïö³þ òà âïîðÿäêóâàòè ðîçì³ùåííÿ
îá’ºêò³â ó ì³ñò³.

“Öÿ êîíöåïö³ÿ ïåðåäáà÷àº çáåðåæåííÿ
óí³êàëüíîãî ì³ñöåâîãî ñåðåäîâèùà, îñî-
áëèâî ³ñòîðè÷íîãî öåíòðó, ñòèìóëþâàí-
íÿ óñòàíîâëåííÿ ñó÷àñíèõ ðåêëàìîíîñ³-
¿â ³ ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ êîí-
êóðåíòíîãî ðîçâèòêó ðèíêó çîâí³øíüî¿
ðåêëàìè â ì³ñò³”,— ñêàçàâ ïàí Áàññ.

Çã³äíî ç äîêóìåíòîì, ì³ñòî ïîä³ëÿòü
íà ÷îòèðè çîíè. Âîíè ïåðåäáà÷àòèìóòü
â³äïîâ³äí³ âèìîãè äî îá’ºêò³â ðåêëàìè
òà ¿õíüî¿ ê³ëüêîñò³. Òàêèì ÷èíîì â ³ñòî-
ðè÷í³é ÷àñòèí³ ì³ñòà âåëèêèõ ùèò³â óçà-
ãàë³ íå áóäå. Øèðîêîôîðìàòíà ðåêëàìà
“ïðèêðàøàòèìå” ëèøå ãîëîâí³ ìàã³ñ-
òðàëüí³ äîðîãè. Ïðîòå íàéâàæëèâ³øå òå,
ùî äî ê³íöÿ òðåòüîãî êâàðòàëó íàñòóï-
íîãî ðîêó ê³ëüê³ñòü îá’ºêò³â ðåêëàìè ó
ì³ñò³ çìåíøèòüñÿ íà ï’ÿòäåñÿò â³äñîòê³â.
Ì³ñüêà âëàäà ïëàíóº ïîäîâæóâàòè òåð-
ì³í ä³¿ äîãîâîð³â òà âèäàâàòè íîâ³ âèá³ð-
êîâî, ùîá çàáåçïå÷èòè ãàðìîí³þ ðåêëà-
ìè òà àðõ³òåêòóðè. Àäæå çíà÷íà ÷àñòèíà
êîíñòðóêö³é º çàñòàð³ëîþ òà íå â³äïîâ³-
äàº ºâðîïåéñüêèì ñòàíäàðòàì. Çà îñòàí-
í³é ð³ê òàêèõ äåìîíòîâàíî ìàéæå òðè
òèñÿ÷³.

Ðîçáåðóòüñÿ òàêîæ ³ ç âèâ³ñêàìè íà ìà-
ãàçèíàõ òà êàôå, ÿê³ ìàþòü íåçðîçóì³ëèé
ñòàòóñ. Âëàñíèêè òàêèõ ïðèì³ùåíü â³øà-

þòü íà íèõ ùî õî÷óòü, àðãóìåíòóþ÷è
ïðèâàòíîþ âëàñí³ñòþ. Îäíàê ïàí Áàññ
çàïåâíèâ, ùî â³äíèí³ òàêèõ ï³äïðèºìö³â
çîáîâ’ÿæóòü ïîãîäæóâàòè ðîçì³ùåííÿ
áóäü-ÿêèõ âèâ³ñîê ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³í-
í³ ç ïèòàíü àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó ì³ñü-
êîãî ñåðåäîâèùà.

Îáëàãîðîäèòè ì³ñòî òà ïðèáðàòè íå-
ïðèâàáëèâó ðåêëàìó — ³äåÿ õîðîøà, ïå-
ðåêîíàí³ â ìåð³¿, îäíàê íå òðåáà çàáóâà-
òè ³ ïðî íàïîâíåííÿ ì³ñüêîãî áþäæåòó.
Ïîïðè òå, ùî ê³ëüê³ñòü ðåêëàìíèõ íîñ³-
¿â çà îñòàíí³ äâà ðîêè çíà÷íî çìåíøèëà-
ñÿ, äîõîäè â³ä ¿õ ðîçì³ùåííÿ çá³ëüøè-
ëèñü ó 2,5 ðàçó. Çà öåé ïåð³îä ì³ñòî îò-
ðèìàëî ìàéæå òðèñòà ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.
Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïè-
òàíü ðåêëàìè ÊÌÄÀ Þð³é Ôðåéä³íîâ
ïîÿñíèâ, ùî ç ò³í³ âèâåäåíî ìàéæå òðè-
äöÿòü â³äñîòê³â ðåêëàìîíîñ³¿â, à òàêîæ
ðîçðîáëåíî ñèñòåìó ñàíêö³é çà ïîðóøåí-
íÿ Ïðàâèë ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè.

² õî÷à Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé ï³øîâ íà-
çóñòð³÷ ðîçïîâñþäíèêàì ðåêëàìè òà
çìåíøèâ äëÿ íèõ òàðèôè íà 30 %, àëå âî-
íè çàáîðãóâàëè ì³ñòó ïðèáëèçíî 25 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü. Ç íèìè ì³ñüêà âëàäà áî-
ðåòüñÿ øëÿõîì àíóëþâàííÿ äîçâîë³â íà
ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè. Çà öåé ð³ê ðîç³ðâà-
íî 150 äîãîâîð³â ³ç êîìïàí³ÿìè-áîðæíè-
êàìè. “Äîõîäè â áþäæåò ì³ñòà íå ïîâèí-
í³ çìåíøóâàòèñü, à ê³ëüê³ñòü ðåêëàìíèõ
íîñ³¿â òðåáà ñêîðî÷óâàòè, âîíè ïîâèíí³
â³äïîâ³äàòè ºâðîïåéñüêèì ñòàíäàðòàì”,—
íàãîëîñèâ ìåð.

Ðîçðîáêó êîíöåïö³¿ ðîçì³ùåííÿ ðåê-
ëàìíèõ íîñ³¿â íà âóëèöÿõ ì³ñòà ïëàíóþòü
çàâåðøèòè äî 15 ãðóäíÿ. À ïîò³ì
ïðîâåäóòü ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ
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Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Завершилася триденна інспе ція
е спертів УЄФА раїнсь их міст,
я і прийматим ть матчі онти-
нентальної першості. Підбиваючи
підс м и візит , серед дире -
тор т рнір Євро-2012 Мартін
Каллен зазначив, що фахівці за-
доволені темпами б дівництва і
ре онстр ції НСК "Олімпійсь ий"
Києві, на я ом має відб тися

фінальний матч. Непо аний рі-
вень продемонстр вали
хар ів'яни. Т т роботи в аеро-
порт прос ваються за планом,
стадіон майже отовий. "Найбіль-
ше проблем наразі Львові та
Донець . У цих містах же за-
вершили прое ти ре онстр цій
аеропортів і мають розпочати
роботи на летовищах і спор дж -
вати отелі. Мартін Каллен підс -
м вав, що в цілом з під отов-
ою раїнсь их міст се аразд.

Інспе тори задоволені
“Олімпійсь им”

Ó ñåðåäó â Óêðà¿íñüêîìó áóäèíêó ôóò-
áîëó â³äáóâñÿ áðèô³íã çà ó÷àñòþ äèðåê-
òîðà òóðí³ðó ªâðî-2012 ÓªÔÀ Ìàðò³íà
Êàëëåíà, ïðåçèäåíòà Ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó
Óêðà¿íè Ãðèãîð³ÿ Ñóðê³ñà ³ êåð³âíèêà îð-
ãàí³çàö³éíîãî êîì³òåòó â Óêðà¿í³ Ìàðê³-
ÿíà Ëóáê³âñüêîãî. Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ºâðî-
ïåéñüê³ åêñïåðòè ï³äáèëè ï³äñóìêè ïå-
ðåâ³ðêè ÷îòèðüîõ óêðà¿íñüêèõ ì³ñò, ÿê³
ïðèéìàòèìóòü ìàò÷³ êîíòèíåíòàëüíî¿
ïåðøîñò³. ªâðîïåéñüê³ ÷èíîâíèêè çàëè-
øèëèñÿ çàäîâîëåíèìè òåìïàìè áóä³â-
íèöòâà ³ ðåêîíñòðóêö³¿ ÍÑÊ “Îë³ìï³é-
ñüêèé” ó Êèºâ³, íà ÿêîìó ìàº â³äáóòèñÿ
ô³íàëüíèé ìàò÷ ªâðî-2012.

Çà ñëîâàìè Ìàðò³íà Êàëëåíà, éîãî êî-
ëåãè, êîòð³ â³äïîâ³äàþòü çà ñòàí áóä³â-
íèöòâà ñòàä³îíó â Êèºâ³, çàäîâîëåí³ ðî-
áîòàìè ç ðåêîíñòðóêö³¿ ñïîðòèâíî¿ àðå-
íè. “Íà “Îë³ìï³éñüêîìó” çðîáëåíî çíà÷-
íèé ïðîãðåñ, òàì óñå éäå ñâîºþ ÷åð-
ãîþ”,— çàçíà÷èâ ïàí Êàëëåí. Â³í âèñëî-
âèâ ñïîä³âàííÿ, ùî ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ
øåñòè-âîñüìè ì³ñÿö³â åêñïåðòè çìîæóòü
ïåðåêîíàòèñÿ, ÷è ðîáîòè é íàäàë³ òðè-
âàòèìóòü â òîìó ñàìîìó òåìï³. “Íàðàç³ ó
íàñ íåìàº æîäíî¿ òðèâîãè â òîìó, ùî
öåé ñòàä³îí ìîæå áóòè íåçàâåðøåíèé
â÷àñíî ³ ùî â³í íå â³äïîâ³äàòèìå ì³æíà-
ðîäíèì ñòàíäàðòàì. Ç öüîãî ïðèâîäó ìè
íå íåðâóºìî”, — çàÿâèâ Ìàðò³í Êàëëåí.

Âîäíî÷àñ, çà éîãî ñëîâàìè, ãîëîâíè-
ìè ïðîáëåìàìè Êèºâà º â³äñóòí³ñòü ð³-
øåííÿ ïðî òðàíñïîðòóâàííÿ ëþäåé ³ç
ì³æíàðîäíîãî àåðîïîðòó “Áîðèñï³ëü” äî
ñòîëèö³ òà íåäîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü ãîòåëü-
íèõ íîìåð³â. Êàëëåí çàçíà÷èâ, ùî ïè-
òàííÿ íàäàííÿ Êèºâó ïðàâà íà ïðîâå-
äåííÿ ô³íàëüíîãî ìàò÷ó â ðàìêàõ ªâðî-
2012 áóäå âèð³øåíî íà çàñ³äàíí³ âèêîí-
êîìó ÓªÔÀ 11—12 ãðóäíÿ.

Аеропорт “Львів”
під от ють
до осені 2011- о

Ï³ä ÷àñ ³íñïåêö³¿ â Óêðà¿í³ åêñïåðòè
ÓªÔÀ ïåðåâ³ðèëè ñòàí ï³äãîòîâêè Ëüâî-
âà äî ªâðî-2012. Çîêðåìà ðåêîíñòðóê-
ö³þ àåðîïîðòó “Ëüâ³â”. Çà ñëîâàìè ãîëî-
âè ì³ñöåâî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ìèêî-
ëè Êì³òÿ, äèðåêòîð ªâðî-2012 ïîçèòèâ-
íî â³äçíà÷èâ â÷àñíèé ïî÷àòîê ðîá³ò ³ç
áóä³âíèöòâà íîâîãî òåðì³íàëó, à òàêîæ
íàãîëîñèâ íà âàæëèâîñò³ çáåðåæåííÿ âè-
ñîêèõ òåìï³â ðîáîòè. Îêð³ì öüîãî, ïàí
Êàëëåí ó ñóïðîâîä³ äèðåêòîðà òóðí³ðó
ªâðî-2012 â Óêðà¿í³ Ìàðê³ÿíà Ëóáê³â-
ñüêîãî ïðî³íñïåêòóâàëè ìàðøðóò ç³ Ëüâî-

âà äî Òðóñêàâöÿ, îçíàéîìèëèñÿ ç ³íôðà-
ñòðóêòóðîþ êóðîðòó, ñòàíîì äîð³ã îáëàñ-
ò³, à òàêîæ ³ç ïåðåá³ãîì áóä³âíèöòâà íî-
âîãî ñòàä³îíó Ëüâîâà.

ßê ïîâ³äîìèâ Ìèêîëà Êì³òü, Ìàðò³í
Êàëëåí çàëèøèâñÿ çàäîâîëåíèì ñòàíîì
äîð³ã íà ä³ëÿíêàõ Ëüâ³â-Ñòðèé òà Ëüâ³â-
Ï³ñî÷íå, à òàêîæ íàãîëîñèâ íà ìîæëè-
âîñò³ ñòâîðåííÿ äâîõ çàïàñíèõ òðåíóâàëü-
íèõ ïîë³â äëÿ êîìàíä-ó÷àñíèöü ªâðî-
2012 ó Òðóñêàâö³ òà â Ìîðøèí³.

Çà ñëîâàìè â³öå-ïðåì’ºðà Óêðà¿íè ²âà-
íà Âàñþíèêà, íàðàç³ ðîáîòè íà òåðì³íà-
ë³ àåðîïîðòó “Ëüâ³â” ðîçïî÷àòî çà ðàõó-
íîê äåðæàâíîãî áþäæåòó. “Íèí³øíüîãî
ðîêó íà áóä³âíèöòâî àåðîâîêçàëüíîãî
êîìïëåêñó çàêëàäåíî 50 ì³ëüéîí³â ãðè-
âåíü,— çàçíà÷èâ â³í.— Ïðîåêò âò³ëþºòü-
ñÿ çà ãðàô³êîì ³ç ñåðåäèíè âåðåñíÿ ³ º
ãàðàíò³ºþ òîãî, ùî òåðì³íàë áóäå çàâåð-
øåíî ³ çäàíî â åêñïëóàòàö³þ çà áóäü-ÿêèõ
îáñòàâèí äî îñåí³ 2011 ðîêó”. Â³í äîäàâ,
ùî º é ³íø³ äæåðåëà çàëó÷åííÿ ô³íàí-
ñ³â. Çîêðåìà ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî
êîíêóðñó. Éîãî ðåçóëüòàòè áóäóòü â³äî-
ì³ 4 ëèñòîïàäà, ï³ñëÿ òîãî, ÿê âèçíà÷èòü-
ñÿ ïåðåìîæåöü, êîòðèé, çà óìîâàìè, ìàº
çàïëàòèòè ì³ëüéîí ãðèâåíü. “ßêùî öåé
âàð³àíò íå ñïðàöþº, äîâåäåòüñÿ çàëó÷à-
òè äîâãîñòðîêîâèé êðåäèò ªâðîïåéñüêî-
ãî ³íâåñòèö³éíîãî áàíêó ï³ä äåðæàâí³ ãà-
ðàíò³¿ Óêðà¿íè,— ñêàçàâ ïàí Âàñþíèê.—
Òàêèé ïðîåêò íàðàç³ ðîçðîáëÿºòüñÿ ³ âæå
ñòâîðåíî ñï³ëüíó ðîáî÷ó ãðóïó”.

Хар ів по аз є
при лад

²íñïåêòîðè ÓªÔÀ, â³ò÷èçíÿí³ ôàõ³âö³
çàäîâîëåí³ ïåðåá³ãîì ï³äãîòîâêè Õàðêî-
âà äî ªâðî-2012. Ïðî öå éøëîñÿ ³ ï³ä ÷àñ
Êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè ç ï³äãîòîâêè òà
ïðîâåäåííÿ â Óêðà¿í³ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè
÷åìï³îíàòó ªâðîïè 2012 ç ôóòáîëó. Çà-
ñ³äàííÿ â³äáóëîñÿ ï³ä ãîëîâóâàííÿì Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà Þùåíêà.

Â³öå-ïðåì’ºð ²âàí Âàñþíèê, ÿêèé êó-
ðèðóº ï³äãîòîâêó äî ºâðîïåéñüêî¿ ïåð-
øîñò³ ç ôóòáîëó, â³äçíà÷èâ, ùî íà ñüî-
ãîäí³ ï³äãîòîâêà Õàðêîâà ³ îáëàñò³ äî ªâ-
ðî-2012 º åòàëîíîì äëÿ âñ³º¿ Óêðà¿íè çà
ð³âíåì êîíöåíòðàö³¿ êîøò³â, çóñèëü ³

âçàºìîä³¿ óñ³õ ã³ëîê âëàäè.
Òàêî¿ ñàìî¿ äóìêè ³ ì³í³ñòð Óêðà¿íè ó

ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè
Þð³é Ïàâëåíêî, êîòðèé íåùîäàâíî â³ä-
â³äàâ Õàðê³âùèíó. Â³í òàêîæ çàçíà÷èâ,
ùî ïîâí³ñòþ çàäîâîëåíèé ðîáîòîþ âñ³º¿
õàðê³âñüêî¿ êîìàíäè. “Äëÿ Õàðêîâà ïè-
òàííÿ ï³äãîòîâêè äî ÷åìï³îíàòó ªâðîïè
ç ôóòáîëó ñòàëî çàãàëüíîþ ³äåºþ, ÿê äëÿ
ì³ñüêî¿ ãðîìàäè, òàê ³ äëÿ âëàäè, ÿêà
çìîãëà ïîäîëàòè âñ³ ñóïåðå÷íîñò³ çàðàäè
âåëèêîãî íàö³îíàëüíîãî ïðîåêòó. Öå óí³-
êàëüíèé ïðèêëàä äëÿ Óêðà¿íè”,— çàÿâèâ
Þð³é Ïàâëåíêî.

Çà ñëîâàìè ì³í³ñòðà, â³í îñîáèñòî
îçíàéîìèâñÿ ç³ ñòàíîì ï³äãîòîâêè ñòîëè-
ö³ Ñëîáîæàíùèíè äî ªâðî-2012. Íàñàì-
ïåðåä ç óðàõóâàííÿì õàðê³â’ÿíàìè îñòàí-
í³õ çàóâàæåíü ç áîêó ÓªÔÀ ùîäî ïîë³ï-
øåííÿ ñïîðòèâíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè.

“Ï³ä ÷àñ îãëÿäèí ñòàä³îíó, ðîçìîâè ç
ïðåçèäåíòîì ÔÊ “Ìåòàë³ñò” Îëåêñàí-
äðîì ßðîñëàâñüêèì, ãîëîâîþ îáëäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿ Àðñåíîì Àâàêîâèì, à òàêîæ
³ç ïðîåêòàíòàìè ³ ìåíåäæåðàìè ÿ ïåðå-
êîíàâñÿ â òîìó, ùî âñ³ çàóâàæåííÿ
ÓªÔÀ, çãàäàí³ â îñòàííüîìó çâ³ò³, áóäå
âèêîíàíî â ïîâíîìó îáñÿç³,— çàçíà÷èâ
Þð³é Ïàâëåíêî.— Éäåòüñÿ ïðî åâàêó-
àö³éí³ âèõîäè òà ³íø³ åëåìåíòè áåçïåêè
ãëÿäà÷³â íà ñòàä³îí³. Ìè äåòàëüíî ïðî-
àíàë³çóâàëè êîæíó ïîçèö³þ â çâ³ò³ ÓªÔÀ
é çàòâåðäèëè ïëàí ä³é, ùîá ñòàä³îí â³ä-
ïîâ³äàâ âèìîãàì ñïîðòèâíèõ àðåí åë³ò-
êëàñó”.

Â³í òàêîæ ïî³íôîðìóâàâ æóðíàë³ñò³â
ïðî òå, ùî 29 âåðåñíÿ áóëî ï³äïèñàíî
³íâåñòèö³éíó óãîäó ì³æ Ì³í³ñòåðñòâîì ó
ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè,
Õàðê³âñüêîþ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ,
îáëðàäîþ ³ ÎÑÊ “Ìåòàë³ñò” ïðî ñï³ââî-
ëîä³ííÿ öèì ñòàä³îíîì. Çã³äíî ç äîêó-
ìåíòîì, äåðæàâà âõîäèòü ó ñï³ââîëîä³í-
íÿ ñòàä³îíîì ïðîïîðö³éíî äî ³íâåñòè-
ö³é, âêëàäåíèõ ó éîãî ðåêîíñòðóêö³þ
(ïðèáëèçíî 30 %).

Þð³é Ïàâëåíêî ïîâ³äîìèâ, ùî ï³ä ÷àñ
íàðàäè â Õàðêîâ³ áóëî âèçíà÷åíî ùå îä-
íó (÷åòâåðòó) ðåçåðâíó òðåíóâàëüíó áàçó
äëÿ ªâðî-2012 — “Ñîíÿ÷íó” Ï³âäåííî¿
çàë³çíèö³.

“Êåð³âíèöòâî Ï³âäåííî¿ çàë³çíèö³ âçÿ-
ëî íà ñåáå çîáîâ’ÿçàííÿ ïðèâåñòè áàçó â

ïîâíó â³äïîâ³äí³ñòü ³ç âèìîãàìè ÓªÔÀ,
³ ï³ñëÿ ôîðìàë³çàö³¿ ö³º¿ äîìîâëåíîñò³ ìè
³í³ö³þâàòèìåìî âíåñåííÿ ö³º¿ òðåíóâàëü-
íî¿ áàçè äî Ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè Óêðà-
¿íè äî ìàò÷³â ªâðî-2012”, — ñêàçàâ ì³-
í³ñòð.

Ïàí Ïàâëåíêî òàêîæ ï³äòâåðäèâ, ùî
äåðæàâà âèêîíàº ñâî¿ çîáîâ’ÿçàííÿ ùî-
äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà ³ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ îá’ºêò³â ó Õàðêîâ³ ³ Õàðê³âñüê³é
îáëàñò³ â ðàìêàõ ï³äãîòîâêè äî ïðîâå-
äåííÿ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ªâðî-2012.

У Донець а проблеми
з аеропортом і отелями

Äèðåêòîð ªâðî-2012 Ìàðò³í Êàëëåí
ââàæàº, ùî íàðàç³ Äîíåöüê íàéã³ðøå ï³ä-
ãîòîâëåíèé äî êîíòèíåíòàëüíî¿ ïåðøî-
ñò³. “Ïðîåêò äîíåöüêîãî àåðîïîðòó ùå
çíàõîäèòüñÿ íà äèçàéíåðñüêîìó åòàï³:
íåçàáàðîì ìàþòü çàâåðøèòè êîíñòðóê-
òîðñüêî-àðõ³òåêòóðí³ ðîáîòè ³ ðîçïî÷àòè
áóä³âíèöòâî,— ïðîêîìåíòóâàâ åêñïåðò
ÓªÔÀ ñèòóàö³þ ç íàéñõ³äí³øèì ì³ñòîì
òóðí³ðó.— Ïðîåêò áóäå âàæêèì, àëå ì³ñü-
êà âëàäà ïðèä³ëÿº éîìó äîñòàòíüî óâàãè.
Áåç òàêî¿ óâàãè òàì ìîæå áóòè çàòðèìêà.
Ðîçðàõîâóºìî, ùî ó Äîíåöüêó çáóäóþòü
äîäàòêîâ³ ãîòåë³”.

Ìåð Äîíåöüêà Îëåêñàíäð Ëóê’ÿí÷åíêî
ââàæàº, ùî ó ì³ñò³ àêòèâ³çóâàëàñÿ ï³äãîòîâ-
êà äî ªâðî-2012. Çà éîãî ñëîâàìè, òðèâàº
áóä³âíèöòâî çë³òíî-ïîñàäêîâî¿ ñìóãè, éäå
ï³äãîòîâêà áóä³âåëüíîãî ìàéäàí÷èêà äëÿ
çâåäåííÿ íîâîãî àåðîâîêçàëüíîãî êîìïëåê-
ñó òåðì³íàëà. Ó ïëàíîâîìó ïîðÿäêó òðèâà-
þòü ðîáîòè ç³ çâåäåííÿ ãîòåë³â. Çîêðåìà àê-
òèâ³çóâàëîñÿ áóä³âíèöòâî íà òåðèòîð³¿ ãî-
òåëüíîãî êîìïëåêñó “Â³êòîð³ÿ”. Âèêîíóþ-
òüñÿ ïëàíîâ³ îáñÿãè — 2,5 ïîâåðõó íà ì³-
ñÿöü. Ó 2011 ðîö³ ãîòåëü “Â³êòîð³ÿ” ââåäóòü
â åêñïëóàòàö³þ. Ñòàíîì íà 25 âåðåñíÿ ç 68
ãîòåëÿìè óêëàäåíî êîíòðàêòè ó äâîñòîðîí-
íüîìó ïîðÿäêó ç êîìïàí³ºþ TU² TRAVEL
³ àãåíòñòâîì ³ç ðîçì³ùåííÿ EURO 2012
Ukraine íà 4608 íîìåð³â äëÿ ðîçì³ùåííÿ
ö³ëüîâèõ ãðóï ÓªÔÀ.

Îäíàê ìåð çàçíà÷èâ, ùî ô³íàíñóâàííÿ ç
äåðæáþäæåòó áóä³âíèöòâà çë³òíî-ïîñàäêî-
âî¿ ñìóãè, ïðèäáàííÿ òðàíñïîðòó ³ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ äîð³ã íèí³ â³äñòàº â³ä ãðàô³êà

Успішна ре онстр ція "Олімпійсь о о" від риває У раїні фінішн доро до Євро-2012

“Îë³ìï³éñüêèé” øàíñ
Åêñïåðòè ÓªÔÀ îö³íèëè òåìïè ï³äãîòîâêè Óêðà¿íè äî ªâðî-2012
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Про подовження дії розпоряджень виконавчого органу

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)  

від 31.08.2009 № 978, № 979, № 980 та № 981

Розпорядження від 30 вересня 2009 року № 1141

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 842�р “Про призу�
пинення дії деяких розпоряджень голови Київської міської державної адміністрації з питань встановлення
(погодження) тарифів на житлово�комунальні послуги в м. Києві” та з урахуванням ухвали Окружного ад�
міністративного суду м. Києва від 12.08.2009 “Про забезпечення адміністративного позову” по справі № 2а�
9705/09/2670 за позовом Кабінету Міністрів України до виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації), і з метою недопущення зупинки підприємств, які виробляють та на�
дають житлово�комунальні послуги, та поетапного приведення тарифів до економічно обґрунтованих ви�
трат, визначених висновками Державної інспекції з контролю за цінами в м. Києві, на виконання рішення
Ради національної безпеки і оборони України від 20 жовтня 2008 року “Про невідкладні заходи з посилен�

1. Подовжити на жовтень 2009 року дію розпоряджень
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації):

від 31.08.2009 № 978 “Про встановлення тарифів на по�
слуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових те�
риторій”;

від 31.08.2009 №979 “Про погодження тарифів на послу�
ги з утримання будинків і споруд та прибудинкових терито�
рій”;

від 31.08.2009 № 980 “Про встановлення та погодження
тарифів на комунальні послуги з централізованого постачан�
ня холодної і водовідведення холодної та гарячої води для
населення”;

від 31.08.2009 № 981 “Про затвердження тарифів на теп�
лову енергію, встановлення та погодження тарифів на ко�
мунальні послуги з централізованого опалення і постачан�
ня гарячої води для населення”.

2. Першому заступникові голови Київської міської держав�
ної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий

ня фінансово�бюджетної дисципліни та мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи на еконо�
міку України”, введеного Указом Президента України від 24 жовтня 2008 року № 965, в межах функцій ор�
гану місцевого самоврядування:

Про заходи щодо забезпечення здоров’я школярів 
під час навчання в навчальних закладах міста Києва

Рішення Київської міської ради № 852/852 від 18 грудня 2008 року

Відповідно до статті 27 Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
Закону України “Про загальну середню освіту”, з метою збереження здоров’я та життя учнів під час на�
вчання в навчальних закладах міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Головному управлінню охорони здоров’я та медично�
го забезпечення спільно з Головним управлінням освіти і на�
уки забезпечити проведення один раз на півроку комплекс�
ного медичного обстеження школярів з метою отримання
даних про стан їхнього здоров’я.

2. Зобов’язати вчителів фізичного виховання навчаль�
них закладів кожне заняття розпочинати з опитування
про загальне самопочуття учнів, дані опитування зано�
сити до класних журналів. За результатами опитування
надавати відповідну інформацію медичним працівникам
закладу.

3. Зобов’язати керівників навчальних закладів щомісяч�
но надавати статистичні звіти про проведення опитування
до Головного управління освіти і науки виконавчого органу
Київради (КМДА) та Головного управління охорони здоров’я
та медичного забезпечення виконавчого органу Київради
(КМДА).

4. Зобов’язати Головне управління освіти і науки вико�
навчого органу Київради (КМДА) та Головне управління охо�
рони здоров’я та медичного забезпечення виконавчого ор�
гану Київради (КМДА) кожні півроку розробляти та надава�
ти рекомендації до Міністерства освіти і науки України та Мі�
ністерства охорони здоров’я України щодо відвідування за�

нять учнями в основній групі або групі з полегшеним наван�
таженням під час уроків фізичного виховання.

5. Головному управлінню освіти і науки виконавчого ор�
гану Київради (КМДА) та Головному управлінню охорони
здоров’я та медичного забезпечення виконавчого органу
Київради (КМДА) розробити та запровадити до обов’язко�
вого виконання анкетування серед батьків учнів щодо загаль�
ного фізичного стану дитини. Анкетування проводити кож�
ні півроку, а його результати аналізувати перед комплекс�
ним медичним обстеженням школярів.

6. Рекомендувати Головному управлінню освіти і науки
виконавчого органу Київради (КМДА) переглянути навчаль�
ні програми з курсу “фізичне виховання” та надати пропо�
зиції та зауваження до Міністерства освіти і науки України
щодо інтенсивності фізичного навантаження школярів, а та�
кож поповнення змісту навчально�методичної програми іг�
ровими видами спорту, яким необхідно віддати перевагу.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань охорони здоров’я та соці�
ального захисту та постійну комісію Київради з питань ос�
віти та науки.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання згоди на продовження 
Головним управлінням комунальної власності 

м. Києва виконавчого органу Київради 
(Київської міської державної адміністрації) строку 
завершення будівництва об’єкта незавершеного 
будівництва — комплексного пункту побутового 

обслуговування на вул. М. Лаврухіна, 7<Б 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 858/858 від 18 грудня 2008 року

Відповідно до частини першої статті 631 Цивільного кодексу України, статті 19 Закону України “Про осо�
бливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва” та враховуючи звернення закритого акціонер�
ного товариства “Саня” від 17.11.08 № 15/08, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на продовження Головним управлінням
комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київра�
ди (Київської міської державної адміністрації) строку завер�
шення закритим акціонерним товариством “Саня” будівниц�
тва об’єкта незавершеного будівництва — комплексного пунк�
ту побутового обслуговування на вул. М. Лаврухіна, 7�Б у Дес�
нянському районі м. Києва до 30 грудня 2010 року.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) укласти з закритим акціонерним товариством
“Саня” додатковий договір про продовження строку завер�
шення будівництва об’єкта незавершеного будівництва —
комплексного пункту побутового обслуговування на 
вул. М. Лаврухіна, 7�Б у Деснянському районі м. Києва і за�

твердити графік виконання робіт.
3. Взяти до відома, що рішенням Київради від 26.07.07

№ 30/1864 “Про надання згоди на продовження Головним
управлінням комунальної власності м. Києва (Київської місь�
кої державної адміністрації) строку завершення будівництва
об’єкта незавершеного будівництва — комплексного пунк�
ту побутового обслуговування на вулиці Лаврухіна, 7�Б у
Деснянському районі м. Києва” закритому акціонерному то�
вариству “Саня” був продовжений строк завершення будів�
ництва до 30 грудня 2008 року.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Поліщуку Івану Андрійовичу 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд у 2<му пров. Радистів, 10 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 897/897 від 18 грудня 2008 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, та відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесен�
ня змін до містобудівної документації та визначення пара�
метрів окремого об’єкта містобудування — будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд у 2�му пров. Радистів, 10 (с. Биківня) у Деснянсько�
му районі м. Києва.

2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020
року, а саме: територію, яка передається відповідно до цьо�
го рішення, перевести за функціональним призначенням до
території садибної житлової забудови.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянину Поліщуку Івану Андрійовичу

для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос�
подарських будівель і споруд у 2�му пров. Радистів, 10 у Дес�
нянському районі м. Києва.

4. Передати громадянину Поліщуку Івану Андрійовичу, за
умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд у 2�му пров. Радистів, 10 у Деснянському районі
м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.

5. Громадянину Поліщуку Івану Андрійовичу:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.

5.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища виконавчого органу Ки�
ївради (Київської міської державної адміністрації) та одер�
жати дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні
держархбудконтролю.

5.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 08.09.2008 № 19�11268 та від 28.10.2008
№ 09�13413, Київської міської санепідстанції від 17.09.2008
№ 8153, Державного управління охорони навколишнього
природного середовища в м. Києві від 28.05.2008 № 05�
08/3509.

5.4. У місячний термін звернутися до Головного управ�
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

5.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

5.6. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
17.01.2008 № 3/4475 “Про бюджет міста Києва на 2008 рік”
(із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київ�
ської міської ради від 17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008
№ 561/561).

6. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

У азеті за 8.10.2009 p. № 137(3583) (четвер), розділ “До мент” ре лам-
ном о олошенні “Про проведення он рс по визначенню перевізни ів па-
сажирів на місь их автоб сних маршр тах за ально о орист вання м. Києві”
в п н ті 24 б ла доп щена помил а рафі номер та назва маршр т замість
“544 ст. м. “Хар івсь а” — с. Бортничі” слід читати “544 “в л. Вол ова —
в л. Малиш а (“Дитячий світ”).
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“Òâ³é ãîëîñ ìàþòü ïî÷óòè”
Çàâòðà — Äåíü ïàë³àòèâíî¿ òà õîñï³ñíî¿ äîïîìîãè

— Ïàë³àòèâíà äîïîìîãà, õîñï³-
ñè — ïîíÿòòÿ íîâ³ äëÿ Óêðà¿íè.
Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, äåòàëüí³-
øå ïðî òàêèé âèä äîïîìîãè òà ä³-
ÿëüí³ñòü öèõ çàêëàä³â.

Â³êòîð ÑÅÐÄÞÊ:
— Ïàë³àòèâíà äîïîìîãà — öå

êîìïëåêñ ï³äòðèìêè îñ³á, ÿê³ ìà-
þòü íåâèë³êîâí³ çàõâîðþâàííÿ,
ùî âêëþ÷àº ìåäè÷íèé, ñîö³àëü-
íèé òà äóõîâíèé êîìïîíåíòè. Çà
âèçíà÷åííÿì ÂÎÎÇ, ïàë³àòèâíà
äîïîìîãà — öå ï³äõ³ä, ùî äàº
çìîãó ïîë³ïøèòè ÿê³ñòü æèòòÿ
íåâèë³êîâíî õâîðèõ ïàö³ºíò³â òà
¿õí³õ ðîäèí. Ç 2002 ðîêó ñôåðó
ä³ÿëüíîñò³ ïàë³àòèâíî¿ äîïîìîãè
áóëî ðîçøèðåíî: â³äòîä³ éäåòüñÿ
ïðî ìåäè÷íó, ñîö³àëüíó òà äóõîâ-
íó äîïîìîãó ïàë³àòèâíèì õâîðèì
òà ¿õí³ì ðîäèíàì.

Ó Êèºâ³, ÿê ³ â Óêðà¿í³ â ö³ëî-
ìó, òà á³ëüøîñò³ êðà¿í ªâðîïè,
ïðîáëåìà ðîçâèòêó ïàë³àòèâíî¿ òà
õîñï³ñíî¿ äîïîìîãè ç êîæíèì ðî-
êîì íàáóâàº âñå á³ëüøîãî çíà÷åí-
íÿ òà ãîñòðîòè. Öå çóìîâëåíî, ïî-
ïåðøå, ñòàð³ííÿì íàñåëåííÿ. Ùî-
ðîêó çðîñòàº ê³ëüê³ñòü ëþäåé ë³ò-
íüîãî â³êó, ÿê³ â ô³íàëüíîìó ïå-
ð³îä³ æèòòÿ ñòðàæäàþòü ÷åðåç íå-
âèë³êîâí³ çàõâîðþâàííÿ, ùî ñóò-
òºâî çíèæóº ÿê³ñòü æèòòÿ òÿæêîõ-
âîðèõ òà ¿õí³õ áëèçüêèõ, ÿê³ îï³-
êóþòüñÿ íèìè. Âñå á³ëüøå ëþäåé
ë³òíüîãî â³êó ïîòðåáóþòü ìåäèêî-
ñîö³àëüíîãî äîãëÿäó, àäåêâàòíîãî
çíåáîëåííÿ, ìîðàëüíî-ïñèõîëî-
ã³÷íî¿ òà äóõîâíî¿ ï³äòðèìêè. Ñà-
ìå ïàë³àòèâíà äîïîìîãà àäåêâàò-
íî ðåàãóº íà ïîòðåáè õâîðèõ òà ¿õ-
í³õ ð³äíèõ. Âîíà ñïðèÿº ïîë³ï-
øåííþ ÿêîñò³ æèòòÿ ³ ìîæå ïîçè-
òèâíî âïëèíóòè íà äèíàì³êó çà-
õâîðþâàííÿ.

Â³òàë³é ÌÎÕÀÐªÂ:
— Ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ òàêèõ

õâîðèõ òà ¿õí³õ ð³äíèõ, ÿê³ ñòðàæ-
äàþòü â³ä î÷³êóâàííÿ íåìèíó÷î¿
âòðàòè, íàë³÷óºòüñÿ ïîíàä 1,5
ì³ëüéîíà îñ³á. Ùîðîêó â Óêðà¿í³
â ê³íö³ ñâîãî çåìíîãî æèòòÿ
á³ëüø í³æ 480 òèñÿ÷ íàøèõ
áëèçüêèõ òà ð³äíèõ, ó òîìó ÷èñë³
é ä³òè, ÿê³ ïîìèðàþòü â³ä òÿæêèõ
õðîí³÷íèõ çàõâîðþâàíü, ãîñòðî
ïîòðåáóþòü ñïåö³àë³çîâàíî¿ ïàë³-
àòèâíî¿ òà õîñï³ñíî¿ äîïîìîãè.
Òàêîæ, íà æàëü, ïðîòÿãîì îñòàí-
í³õ äåñÿòèë³òü øâèäêèìè òåìïà-
ìè çðîñòàº ê³ëüê³ñòü ìîëîäèõ ïà-
ö³ºíò³â òà ä³òåé ç îáìåæåíèì
ïðîãíîçîì æèòòÿ.

Â³êòîð ÑÅÐÄÞÊ:
— Ñâ³òîâèé äîñâ³ä ñâ³ä÷èòü, ùî

ì³æäèñöèïë³íàðíèé ï³äõ³ä äî íà-
äàííÿ ïàë³àòèâíî¿ äîïîìîãè äàº
çìîãó ìàêñèìàëüíî çàáåçïå÷èòè
ÿê³ñòü æèòòÿ ïàë³àòèâíèõ õâîðèõ
òà ¿õí³õ ð³äíèõ. Ç ö³ºþ ìåòîþ ó

øòàò õîñï³ñó àáî âè¿çíî¿ áðèãàäè
ïàë³àòèâíî¿ äîïîìîãè çàëó÷àþòü
ë³êàð³â, ìåäè÷íèõ ñåñòåð, ñîö³àëü-
íèõ ïðàö³âíèê³â, ïñèõîëîãà ³ ñâÿ-
ùåíèêà. ²íøèõ ôàõ³âö³â çàëó÷à-
þòü äî íàäàííÿ ïàë³àòèâíî¿ äîïî-
ìîãè ó ðàç³ ïîòðåáè. Êð³ì öüîãî,
äîïîìîãòè ìîæóòü ðîäè÷³ ³ âîëîí-
òåðè, ÿê³ ìàþòü ñïåö³àëüíó ï³äãî-
òîâêó. Óñï³õè ùîäî ñòâîðåííÿ
õîñï³ñ³â òà ðîçâèòêó ïàë³àòèâíî¿
îï³êè, ÿêèõ âäàëîñÿ äîñÿãòè ïðî-
òÿãîì îñòàíí³õ 30 ðîê³â ó áàãàòüîõ
ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ, ñâ³ä÷àòü, ùî
åôåêòèâíà ïàë³àòèâíà äîïîìîãà
çíà÷íî ï³äâèùóº ÿê³ñòü æèòòÿ ëþ-
äåé ó ¿¿ ô³íàëüí³é ñòàä³¿.

— ßê ðîçâèâàºòüñÿ òàêèé âèä
äîïîìîãè â Óêðà¿í³, çîêðåìà â Êè-
ºâ³?

Â³êòîð ÑÅÐÄÞÊ:
— Íèí³ íà ïåâíó ê³ëüê³ñòü íå-

âèë³êîâíî õâîðèõ ó êðà¿í³ º ëè-
øå 19 ñòàö³îíàðíèõ õîñï³ñ³â òà
ïàë³àòèâíèõ â³ää³ëåíü íà 600 ë³-
æîê. Çâè÷àéíî, òàêà ¿õíÿ ê³ëü-
ê³ñòü íå ìîæå çàäîâîëüíèòè òèõ
ïîòðåá, ùî º.

×åðåç íåäîñòàòíþ äîñòóïí³ñòü
ïàë³àòèâíî¿ òà õîñï³ñíî¿ äîïîìî-
ãè äëÿ á³ëüøîñò³ ëþäåé ñîòí³ òè-
ñÿ÷ íàøèõ ñï³âãðîìàäÿí ïîìèðà-
þòü ó ìóêàõ, à ùå á³ëüøå ¿õí³õ
ð³äíèõ çìóøåí³ âèòðà÷àòè ñâ³é
ðîáî÷èé ÷àñ äëÿ äîãëÿäó çà íè-
ìè, ùî çàâäàº äåðæàâ³ çíà÷íèõ
åêîíîì³÷íèõ âòðàò, ïðèçâîäèòü
äî ïñèõîåìîö³éíèõ ðîçëàä³â ó
ñ³ì’ÿõ, òîáòî çíà÷íî çíèæóº
ÿê³ñòü æèòòÿ ê³ëüêîõ ì³ëüéîí³â
íàøèõ ãðîìàäÿí.

— Òîáòî âèõîäîì ³ç ñèòóàö³¿, ùî
ñêëàëàñÿ, ìîæå áóòè ò³ëüêè ðîç-
âèòîê åôåêòèâíî¿ ñèñòåìè ïàë³-
àòèâíî¿ òà õîñï³ñíî¿ äîïîìîãè?

Â³òàë³é ÌÎÕÀÐªÂ:
— Òàê. ² Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåð-

æàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâí³ñòþ ïî-
ä³ëÿº öþ òî÷êó çîðó. Àäæå óòðè-
ìàííÿ íåâèë³êîâíî õâîðèõ â óìî-
âàõ îíêîëîã³÷íîãî öåíòðó àáî
ñòàö³îíàðíîãî ìåäè÷íîãî çàêëà-
äó çàãàëüíîãî ïðîô³ëþ º íåäî-
ö³ëüíèì ÿê ç ìåäè÷íî¿ òî÷êè çî-
ðó, òàê ³ åêîíîì³÷íî íååôåêòèâ-
íèì. Îñîáëèâî¿ àêòóàëüíîñò³ íà-
äàº ïðîáëåì³ ïîòðåáà ïàë³àòèâ-
íî¿ òà õîñï³ñíî¿ äîïîìîãè õâî-
ðèì íà ÑÍ²Ä òà òóáåðêóëüîç ó
òåðì³íàëüí³é ôàç³ çàõâîðþâàííÿ.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî, íà æàëü,
ñèñòåìà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ó ì³ñ-
ò³, ÿê ³ â Óêðà¿í³, ïîêè ùî íå ìî-
æå çàáåçïå÷èòè äîñòóïí³ñòü ïàë³-
àòèâíî¿ òà õîñï³ñíî¿ äîïîìîãè
äëÿ á³ëüøîñò³ ëþäåé, êîòð³ ïî-
òðåáóþòü ñïåö³àë³çîâàíî¿ ìåäè÷-
íî¿ äîïîìîãè öüîãî âèäó.

Ñüîãîäí³ â Êèºâ³ ôóíêö³îíóº
ëèøå òðè õîñï³ñè òà â³ää³ëåííÿ

ïàë³àòèâíî¿ äîïîìîãè. Êèÿíè ìî-
æóòü ïî ïðàâó ïèøàòèñÿ õîñï³ñ-
íèì â³ää³ëåííÿì ì³ñüêîãî îíêî-
ëîã³÷íîãî öåíòðó, ÿêèé, íà äóì-
êó â³ò÷èçíÿíèõ òà ì³æíàðîäíèõ
ôàõ³âö³â, º íàéêðàùèì â Óêðà¿í³
òà îäíèì ³ç íàéêðàùèõ ó ªâðîï³.
Çàâåðøóºòüñÿ ðåìîíò ïàë³àòèâ-
íîãî â³ää³ëåííÿ ó ì³ñüêë³êàðí³
¹ 2. Íà æàëü, ìàòåð³àëüíî-òåõ-
í³÷íà áàçà á³ëüøîñò³ ä³þ÷èõ õîñ-
ï³ñ³â òà â³ää³ëåíü ïàë³àòèâíî¿ äî-
ïîìîãè ùå íå â³äïîâ³äàº ì³æíà-
ðîäíèì ñòàíäàðòàì, à óìîâè ïå-
ðåáóâàííÿ õâîðèõ ó öèõ çàêëàäàõ
íå çàâæäè º çàäîâ³ëüíèìè.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïàë³àòèâíîþ
³ õîñï³ñíîþ äîïîìîãîþ 3,5 ì³ëü-
éîííîãî íàñåëåííÿ Êèºâà ïîòð³á-
íî ñòâîðèòè 280 ñòàö³îíàðíèõ ë³-
æîê. Êð³ì öüîãî, ïîòð³áíî ðîçâè-
âàòè ñëóæáó ïàë³àòèâíî¿ äîïîìî-
ãè õâîðèì âäîìà, çàîõî÷óâàòè
ñòâîðåííÿ ñïåö³àë³çîâàíèõ ïàë³-
àòèâíèõ â³ää³ëåíü ó ³íòåðíàòàõ
äëÿ ë³òí³õ ëþäåé. Çâ³ñíî, äëÿ öüî-
ãî, êð³ì êîøò³â, ïîòð³áí³ ìåäè÷-
í³ êàäðè, ñîö³àëüí³ ïðàö³âíèêè,
ïñèõîëîãè òà âîëîíòåðè, ÿê³ ìà-
þòü ñïåö³àëüíó ï³äãîòîâêó.

— Àëå æ âñ³ ö³ ïèòàííÿ ïîòðå-
áóþòü âèð³øåííÿ. ßêà ðîáîòà ïðî-
âîäèòüñÿ â öüîìó íàïðÿìêó?

Â³òàë³é ÌÎÕÀÐªÂ:
— Ó ðîçâ’ÿçàíí³ öèõ ïðîáëåì

ñòîëè÷íà âëàäà ïîêëàäàº íàä³¿ íà
ñï³âïðàöþ ç ²íñòèòóòîì ïàë³àòèâ-
íî¿ òà õîñï³ñíî¿ ìåäèöèíè ÌÎÇ
Óêðà¿íè, Àñîö³àö³ºþ ïàë³àòèâíî¿
äîïîìîãè òà Áëàãîä³éíèì ôîí-
äîì “Äîïîìîæåìî õîñï³ñàì”.

Çã³äíî ç ð³øåííÿì Êðóãëîãî
ñòîëó ç ïèòàíü ðîçâèòêó ïàë³-
àòèâíî¿ òà õîñï³ñíî¿ äîïîìîãè
êèÿíàì, ÿêèé â³äáóâñÿ ó ÷åðâí³
2009 ðîêó ï³ä ãîëîâóâàííÿì ïåð-
øîãî çàñòóïíèêà Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè ²ðåíè Ê³ëü÷èöü-
êî¿, çà ó÷àñò³ ì³æíàðîäíèõ åêñ-
ïåðò³â, ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè
ÊÌÄÀ ñï³ëüíî ç ôàõ³âöÿìè òà
ãðîìàäñüê³ñòþ ðîçïî÷àëè ðîç-
ðîáêó ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ êîìïëåêñ-
íî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó ïàë³àòèâ-
íî¿ òà õîñï³ñíî¿ äîïîìîãè íà
2010—2014 ðîêè.

Öÿ ïðîãðàìà ïåðåäáà÷àº ñòâî-
ðåííÿ â Êèºâ³ íàóêîâî îá´ðóíòî-
âàíî¿ ñó÷àñíî¿, ïðîôåñ³éíî¿, åêî-
íîì³÷íî äîö³ëüíî¿ òà åôåêòèâíî¿

ñèñòåìè (ñëóæáè) ïàë³àòèâíî¿ òà
õîñï³ñíî¿ äîïîìîãè, â³äïîâ³äíî äî
ïîòðåá êèÿí òà ì³æíàðîäíèõ
ñòàíäàðò³â, ñïðÿìîâàíî¿ íà çàáåç-
ïå÷åííÿ ïàö³ºíò³â ³ç íåâèë³êîâ-
íèìè õâîðîáàìè òà îáìåæåíèì
òåðì³íîì æèòòÿ òà ¿õí³õ ðîäèí äî-
ñòóïíîþ ìåäèêî-ñîö³àëüíîþ,
ïñèõîëîã³÷íîþ ïàë³àòèâíîþ äî-
ïîìîãîþ òà äóõîâíîþ ï³äòðèì-
êîþ.

Âàëåíòèíà ÍÅÊÐÓÒÎÂÀ:
— Âàæëèâèì êðîêîì ó ðîçâèò-

êó ïàë³àòèâíî¿ òà õîñï³ñíî¿ äîïî-
ìîãè â Êèºâ³ º ï³ëîòíèé ³ííîâà-
ö³éíèé ïðîåêò, óïðîâàäæåííÿ
ÿêîãî ðîçïî÷àòî â Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ñòîëèö³ çã³äíî ç ð³øåííÿì
ðàéîííî¿ ðàäè òà çà ï³äòðèìêè
ðàéîííî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Òàê,
óïåðøå â Êèºâ³ ³ Óêðà¿í³ íà áàç³
Òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó ñîö³àëü-
íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ñàìîòí³õ
ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ïåíñ³îíåð³â òà
³íâàë³ä³â Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ó
ñï³âïðàö³ ç Óïðàâë³ííÿì îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ òà ìåäè÷íèìè çàêëà-
äàìè ³ ãðîìàäñüê³ñòþ áóäå îðãà-
í³çîâàíî âè¿çíó ñëóæáó äëÿ íà-
äàííÿ ïàë³àòèâíî¿ äîïîìîãè õâî-
ðèì óäîìà.

Öÿ ³í³ö³àòèâà çíàéøëà øèðîêó
ï³äòðèìêó òà ñõâàëåííÿ ó ìåø-
êàíö³â ðàéîíó. Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî
³íø³ ðàéîíè Êèºâà òåæ çàö³êàâ-
ëÿòüñÿ öèì ³ííîâàö³éíèì ï³äõî-
äîì, ùî â óìîâàõ êðèçè äàñòü
çìîãó íå ëèøå åôåêòèâíî âèêî-
ðèñòîâóâàòè áþäæåòí³ êîøòè, à é
ìàº âåëèêå ñîö³àëüíå òà ãóìàí³ñ-
òè÷íå çíà÷åííÿ.

— ×è ïîòð³áíî ìàêñèìàëüíî ïî-
øèðþâàòè ³íôîðìàö³þ ïðî íåîá-
õ³äí³ñòü íàäàííÿ òàêî¿ äîïîìîãè
ñåðåä íàñåëåííÿ?

Â³êòîð ÑÅÐÄÞÊ:
— Çâè÷àéíî, öå ïîòð³áíî. Ç ìå-

òîþ ³íôîðìóâàííÿ ñóñï³ëüñòâà â
ñòîëèö³ ùîð³÷íî â³äçíà÷àþòü
Äåíü ïàë³àòèâíî¿ òà õîñï³ñíî¿ äî-
ïîìîãè. Öüîãî ðîêó öåé Äåíü â³ä-
çíà÷àòèìóòü 10 æîâòíÿ ï³ä ãàñ-
ëîì “Òâ³é ãîëîñ ìàþòü ïî÷óòè”.

Ó öåé äåíü ³ ïðîòÿãîì æîâòíÿ
â Êèºâ³ òà â Óêðà¿í³ â³äáóâàòè-
ìóòüñÿ áëàãîä³éí³ çàõîäè çà ³í³-
ö³àòèâè Âñåóêðà¿íñüêî¿ Àñîö³àö³¿
ïàë³àòèâíî¿ äîïîìîãè òà Áëàãî-
ä³éíîãî ôîíäó “Äîïîìîæåìî

õîñï³ñàì”, ï³äòðèìêè ãðîìàä-
ñüêîñò³, ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â òà
öåðêîâ. ¯õíÿ ìåòà — ïðèâåðíóòè
óâàãó äî ïðîáëåì ëþäåé ³ç òÿæ-
êèìè íåâèë³êîâíèìè õâîðîáàìè
òà îáìåæåíèì ïðîãíîçîì æèòòÿ.

Ó ðàìêàõ â³äçíà÷åííÿ Äíÿ ïà-
ë³àòèâíî¿ òà õîñï³ñíî¿ äîïîìîãè
10 æîâòíÿ î 19 ãîäèí³ óêðà¿íñüêà
åë³òà, ìåäè÷í³ ïðàö³âíèêè, ãðî-
ìàäñüê³ñòü, ïðåäñòàâíèêè ì³æíà-
ðîäíî¿ ñï³ëüíîòè çàáåðóòüñÿ â Íà-
ö³îíàëüíîìó òåàòð³ îïåðè òà áà-
ëåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà íà
ïðåì’ºð³ áëàãîä³éíî¿ âèñòàâè-îïå-
ðè Äîí³öåòò³ “Ëþáîâíèé íàï³é”.
Ìè ùèðî âäÿ÷í³ êåð³âíèöòâó òà
êîëåêòèâó òåàòðó, ÿê³ äîëó÷èëèñÿ
äî ãðîìàäñüêîãî ðóõó äîïîìîãè
õîñï³ñàì ³ ï³äòðèìêè òÿæêîõâî-
ðèõ ëþäåé. Çàïðîøóºìî êèÿí òà
ãîñòåé ì³ñòà âçÿòè ó÷àñòü ó ö³é
áëàãîä³éí³é àêö³¿, â³äâ³äàâøè âè-
ñòàâó. Ç³áðàí³ áëàãîä³éí³ êîøòè
ñïðÿìóþòü íà äîïîìîãó ãðîìàäÿ-
íàì, êîòðèìè îï³êóþòüñÿ ôàõ³â-
ö³ òà âîëîíòåðè õîñï³ñ³â ³ â³ää³-
ëåíü ïàë³àòèâíî¿ äîïîìîãè.

Ñïîä³âàºìîñÿ, âñ³, õòî íå áàé-
äóæèé ñåðöåì ³ äóøåþ, õòî ïðàã-
íå ïîëåãøèòè ñòðàæäàííÿ ³ á³ëü
äåñÿòêàì òèñÿ÷ íåâèë³êîâíî õâî-
ðèõ óêðà¿íö³â, çíàéäå ìîæëèâ³ñòü
äîïîìîãòè õîñï³ñàì. Ìè ïåðåêî-
íàí³, ùî íàøà ñîë³äàðíà ï³ä-
òðèìêà ñïðèÿòèìå êîíñîë³äàö³¿
ãðîìàäè íàâêîëî ö³ííîñòåé ãóìà-
í³çìó, ìèëîñåðäÿ òà äîáðî÷èííî-
ñò³, äîïîìîæå çðîáèòè ùå îäèí
êðîê ó íàáëèæåíí³ Óêðà¿íè äî
ñâ³òîâèõ ñòàíäàðò³â.

Â³òàë³é ÌÎÕÀÐªÂ:
— Äîñâ³ä êðà¿í ªâðîïè ïåðå-

êîíëèâî ñâ³ä÷èòü, ùî ñàìå ñï³â-
ïðàöÿ äåðæàâè ³ ãðîìàäñüêîñò³,
âèêîðèñòàííÿ ð³çíèõ äæåðåë ô³-
íàíñóâàííÿ — ÿê áþäæåòíèõ
êîøò³â, òàê ³ çàëó÷åííÿ áëàãîä³é-
íèõ ôîíä³â ³ ïðèâàòíîãî ñåêòîðó
— äàñòü çìîãó äîñÿãòè õîðîøèõ
ðåçóëüòàò³â ùîäî ðîçâèòêó òà çà-
áåçïå÷åííÿ äîñòóïíîñò³ ïàë³àòèâ-
íî¿ äîïîìîãè. ÊÌÄÀ, ÿê ³ â áà-
ãàòüîõ ³íøèõ ñôåðàõ ä³ÿëüíîñò³,
ãîòîâà ï³äòðèìàòè ³ ðîçâèâàòè
ïðîãðåñèâí³ åôåêòèâí³ ï³äõîäè òà
êîíöåïö³¿ çàðàäè áëàãîïîëó÷÷ÿ
êèÿí

Під от вала Галина ПЕТРЕНКО,
“Хрещати ”

У житті ожно о з нас рано чи пізно з’являється межа,
за я ою починається Вічність. Проте не ожен із нас,
на жаль, перетинає її в оточенні близь их та професіо-
налів, я і зі рівають останні дні лас ою і т рботою, до-
пома ають поле шити страждання. В світі вже понад 30
ро ів та ими хворими опі ється Сл жба паліативної та
хоспісної допомо и. Останнім часом та а сл жба ро-
бить перші ро и і в У раїні. Детальніше про розвито
паліативної та хоспісної допомо и в Києві та У раїні
роз азали Віталій Мохарєв, заст пни начальни а Го-
ловно о правління охорони здоров’я та медично о за-
безпечення КМДА, Валентина Не р това, дире тор Те-
риторіально о центр соціально о обсл ов вання ма-
лозабезпечених пенсіонерів та інвалідів Печерсь о о
район та Ві тор Сердю , олова правління Бла одій-
но о фонд допомо и хоспісам, віце-президент Все-
раїнсь ої Асоціації паліативної допомо и.

У житті ожно о з нас рано чи пізно з’являється межа, за я ою починається Вічність
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Реперт ар
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ОВНИ
Зр йн вати стін нероз міння і
знайти армонію з нав олишнім
світом — ось ваше завдання. Це
нес ладно, Небеса послали
добрих др зів, з я ими вас рід-
нять спільні ідеали та по ляди
на світ. Заб дьте все по ане,
об’єднайтеся, тоді життя пере-
твориться на свято! Серйозні рі-

шення хвалюйте по- осподарсь ом , ер ючись
пра тицизмом, з лобальним прицілом, емоції —
альмо на шлях еволюції. Справами демонстр йте
свою незамінність професійній сфері, тоді й он-
ренти не страшні.

ТЕЛЬЦІ
Виріш ється ваша ар’єрна доля,
перспе тива зростання ч дова.
Впливових по ровителів посилає
Всевишній, тож ловіть шанс і йте
залізо, по и аряче! Вип стите пта-
ха спіх — залишитеся при своїх ін-
тересах. Офіс — місце щасливих
можливостей. Пра ніть підвищити

валіфі ацію, поповнити запас знань, щоб іти в но з про-
ресом, стати серцем оле тив . Ви милі, чарівні, одна
розпорош ватися на “ліві” захоплення немає сенс . Б дь-
те вірні обранцеві, заплющіть очі на йо о недолі и, випро-
б вання долі на відданість одне одном триває!

БЛИЗНЯТА
Радійте расі б ття, роз мно по-
єдн йте приємне з орисним.
Дисбаланс бажань і можливостей
виснаж є сили і за рож є матері-
альними збит ами. Я що в рідно-
м домі дис омфортно, м чать
проблеми з домочадцями, на до-
лю не нарі айте, а по ірливо, не

з инаючись під тя арем обов’яз ів, несіть цей хрест —
він по силі вам. Невдовзі стане значно ле ше. Принцип
“роби, що потрібно, і б дь що б де” — основополож-
ний на нинішньом етапі б ття.

РАКИ
Час поверн вся назад, світ
сприймаєте в ретроспе тивном
світлі, спливають з мин ло о не-
вичерпані стос н и з людьми,
повторюються фра менти сит -
ацій, я і потрібно об’є тивно оці-
нити і правильно відновити з
рах ванням нинішніх обставин.
Можливо, ви десь помилилися,

розставляйте рап и над “і”, с вайте прорах н и,
жертв ючи амбіціями в ім’я світла та зла оди. Фор-
т на прихильна тіль и до Ра ів-дипломатів, охочих
створити бла отворн а р співпраці в б дь-я ом
партнерстві.

ЛЕВИ
Ви сприймаєте світ свіжом ра рсі,
по-новом свідомлюєте своє місце.
Дійсність ч дова! Вона отова вп сти-
ти свої обійми, оточити теплом і т р-
ботою. Нові враження збадьорюють,
заряджаютьенер ією.Б дьте ініціатив-
ними, міняйте обстанов , розширюй-
те оло спіл вання, зав’яз йте ділові
зв’яз и. Д ховна єдність з оле ами,

шлюбнимипартерами арантована. Терзаньд ші ліпшенероз-
олош вати, але і не треба зводитице в льтжертовності, раб-
сь а по ірність — ось ш ода. Менше емоцій, вони спалюють
сили, холодно ровно тр діться на сл жбі та заробляйте роші.
Ащобзбере тиздоров’я, недозволяйтезапря атисебевч жий
віз.

ДІВИ
Підвищити матеріальний стат с
не б де с ладно. Визначайтеся
з ви ідними пропозиціями і, за-
с авши р ави, працюйте. Ви
фахівець широ о о профілю, ч -
довий раціоналізатор, том
шт рм тр дових висот за ін-
читься звитяжним торжеством.
На заздрість оле ам-ледарям.

На серцевом небосхилі хмари розійд ться, нади-
хайте обранців на романтичні подви и (ідилія є, але
її недостатньо), ваше щастя — олисці взаємно о
охання!

ТЕРЕЗИ
Ви блис чі а тори, майстри ім-
провізацій, любленці п блі и,
творчі мільці, що для інших за сі-
мома зам ами. Трімфально ідіть до
заповітно о Олімп , с ориставши-
ся ритичний момент своїми зо-
лотими озирями. Головний орієн-
тир — дім, сім’я, особисте щастя.
Годі спалювати себе на роботі! Пе-

реми айтеся (на півтора ро ) з професійної діяльності
на домашні справи, і опанов йте мистецтво взірцево о
сім’янина.

СКОРПІОНИ
Сховайтеся в тінь — тихіше за
вод , нижче за трав . Самітниць-
е життя цілюще для д ші й тіла.
Ваше творче Я не зів’яне, а роз -
вітне всіма барвами весел и. Пе-
реосмислюйте мин ле, робіть
виснов и з помило , більше
мрійте про майб тнє, лелійте на-
дії. Пам’ятайте: нині сила вашої

віри здатна творити дива!

СТРІЛЬЦІ
Завдя и особистій харизмі ви
здатні надихн ти б дь-я о о з -
стрічно о роз рити йо о задріма-
лі таланти і перетворити на
справжньо о др а, отово о йти
за вами во онь та вод . С спіль-
ний поді м — місце для оптималь-
ної творчої самореалізації. Про
ар’єр та ож не заб вайте, вона

хоч і не є джерелом радості, але ж од вальниця. Пі-
дійдіть з ма симальною відповідальністю до сл жбо-
вих обов’яз ів і доведіть вимо ливом амбітном на-
чальств (я е “д басить” за щонайменш помил ), що
жодне ярмо навантажень вас не зад шить. Запас тр -
дової витривалості та професійної майстерності вели-
чезний!

КОЗОРОГИ
Я що вас не влаштов є нинішній
професійний стат с, саме час змі-
нити напрямо діяльності, що доб-
ре позначиться на фінансах. У б дь-
я ом разі і нор вати пропозиції е-
рівництва не можна, вони на о-
ристь ар’єрном зростанню. До-
трим йтеся сл жбової с бординації,
б дьте ближче до шефа, єднайтеся

з оле ами і ненав’язливо підштовх йте їх до власної ме-
ти. Воювати або ховатися за ч жі спини не можна. Геть
омле си, ріплюйте стрижень певненості в собі! Заліз-
не самоволодіння, міння зробити правильний вибір, хва-
лити вольове пра тичне рішення — ось запор а особис-
то о процвітання і спішної ділової співпраці.

ВОДОЛІЇ
Ви самі осподарі своєї долі: ро-
з мні, обдаровані, запальні, висо-
оморальні. Дося ти спіх може-
те с різь, полонити оточення во -
нем піднесено о ент зіазм . Відч -
єте любов, симпатії, по лоніння.
Пра ніть менше спопеляти себе на
н дній роботі — ни айте мораль-
но о і фізично о виснаження. Са-

модисципліна, поч ття обов’яз вас висо і, і це доб-
ре, але най ращий запобіжни — люблене заняття. Т т
можна дозволити собі впасти творчий е стаз і ма си-
мально роз рити за ладені природою таланти.

РИБИ
Адреналінові стр си вам забезпече-
ні. Про спо ій заб дьте, знайдіть
собі левов хоробрість. Ухилитися
від з стрічей віч-на-віч із сит аціями,
я их дов о ни али, не вдасться. Во-
ни “полюють” давно, і тепер ця не-
мин чість стане реальністю, щоб пе-
ретворити вас із боя за на відваж-

но о воїна — я на сл жбовом фронті (де можливі реор-
анізації), та і в повся денном житті. Нарешті відмовите-
ся від ш ідливих звичо для відновлення розхитано о здо-
ров’я. І нехай серце не чахне від холодної байд жості, а
наповниться цілющою любов’ю до тих, хто пор ч!

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

íà òèæäåíü (11—17 æîâòíÿ)

ÃÎÐÎÑÊÎÏ Продаються тра тори олісні:

ЮМЗ-6, рі вип. — 1989.
ЮМЗ-6, рі вип. — 1993.

Потреб ють ремонт .

Тел.: 482-14-81
8(067) 440-55-78

Шановні а ціонери!
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ОРІАНА”
( од ЄДРПОУ 30552209, далі — “Товариство”)

Повідомляє вас про проведення позачер ових за альних зборів а ціонерів
(далі — “Збори”), я і відб д ться 9 листопада 2009 ро за адресою:
У раїна, м. Київ, в л. Панельна, 5, зал засідань.

Почато зборів об 11.00. Реєстрація часни ів проводиться за місцем проведення зборів з
10.00 до 10.45 в день проведення зборів.

Для реєстрації та часті зборах а ціонерам необхідно мати при собі до мент, що посвідч є
особ , представни ам а ціонерів — довіреність на право часті та олос вання на зборах та
до мент, що посвідч є особ .

Порядо денний:
1. Про зміни в стр т рі ор анів правління та онтролю Товариства.
2. Про зміни ор анізаційної стр т ри Товариства.
3. Внесення змін до Стат т Товариства шляхом ви ладення Стат т в новій реда ції.
4. Затвердження Положення про Правління Товариства в новій реда ції.
5. Затвердження Положення про На лядов рад Товариства.
6. Затвердження Положення про Ревізійн омісію Товариства.
7. Припинення повноважень членів Спостережної (На лядової) ради Товариства.
8. Обрання членів На лядової ради Товариства.
9. Затвердження рішень Спостережної (На лядової) ради про обрання Голови та членів

Правління.
10. Від ли ання членів Ревізійної омісії Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної омісії Товариства.

З матеріалами та прое тами рішень з питань, що б д ть роз лядатися на зборах, можна
ознайомитися за місцем проведення зборів в Правління Товариства. Довід и за телефонами:
+38 (044) 569-40-97, 569-40-98.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ
заст пни а начальни а Головно о правління апітально о б дівництва

міста Києва — начальни а планово-е ономічно о правління ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Основні обов’яз и:
- реалізов є державн політи ал зі б дівництва та ре онстр ції;
- здійснює ерівництво діяльністю планово-е ономічно о правління межах

деле ованих йом начальни ом Головно о правління апітально о б дівництва
міста Києва повноважень;

- забезпеч є взаємодію ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) з підприємствами, становами, ор анізаціями
сфери фінансово о моніторин б дівництва.

Основні валіфі аційні вимо и при прийнятті андидатів на робот :
- вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо-

валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста;
- стаж роботи за фахом державній сл жбі на ерівних посадах не менше

3 ро ів або стаж роботи за фахом на ерівних посадах в інших сферах
е ономі и не менше 4 ро ів, або стаж роботи на посаді оловно о спеціаліста
не менше 7 ро ів;

- післядипломна освіта сфері правління: ма істр державно о правління;
- вільне орист вання ПК;
- аналітичні здібності, висо а працездатність та відданість роботі;
- ом ні абельність, чесність та порядність.

Конта тний телефон 254-16-91.

До менти на часть он рсі подаються до правління адрової роботи і
на ород апарат ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) протя ом 30 днів з дня п блі ації о олошення в азеті, за адресою:
01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, аб. 1109-а.

Я що ви бажаєте взяти часть он рсі на заміщення ва антних посад, можна
надіслати інформацію з власними даними за встановленою формою, розміщеною
на офіційном веб-порталі Київсь ої місь ої влади www.kmv.gоv.uа, на еле тронн
адрес kuts@kma.gov.ua, позначивши темі листа своє прізвище.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ:

Першо о заст пни а начальни а Головно о правління
з питань під отов и та проведення в У раїні фінальної частини

чемпіонат Європи 2012 ро з ф тбол

Основні обов’яз и:
- от є аналітичні довід и, проводить презентації та подає інформацію про

під отов до Чемпіонат для розміщення в др ованих та еле тронних засобах
масової інформації;

- бере часть під отовці візитів інспе торів УЄФА до У раїни рам ах
здійснення заходів з під отов и та проведення Чемпіонат ;

- взаємодіє з оординаційним бюро з питань під отов и та проведення в У раїні
фінальної частини чемпіонат Європи 2012 ро з ф тбол Се ретаріат
Кабінет Міністрів У раїни та з Федерацією ф тбол У раїни.

Основні валіфі аційні вимо и при прийнятті андидатів на робот :
- вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо-

валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста;
- досвід роботи державної сл жби сфері під отов и фінальної частини

чемпіонат Європи 2012 ро з ф тбол ;
- стаж роботи за фахом державній сл жбі на ерівних посадах не менше

3 ро ів або стаж роботи за фахом на ерівних посадах в інших сферах
е ономі и не менше 4 ро ів, або стаж роботи на посаді оловно о спеціаліста
не менше 7 ро ів;

- вільне орист вання ПК;
- аналітичні здібності, висо а працездатність та відданість роботі;
- ом ні абельність, чесність та порядність.

Конта тний телефон: 254-16-91.

До менти на часть он рсі подаються до правління адрової роботи і
на ород апарат ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) протя ом 30 днів з дня п блі ації о олошення в азеті за адресою:
01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, аб. 1109-а.

Я що ви бажаєте взяти часть он рсі на заміщення ва антних посад, можна
надіслати інформацію з власними даними за встановленою формою, розміщеною
на офіційном веб-порталі Київсь ої місь ої влади www.kmv.gov.ua, на еле тронн
адрес kuts@kma.gov.ua, позначивши темі листа своє прізвище.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48  
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 1914
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Графі а з мором

У алереї “Коло” від ривається
вистав а раїнсь ої х дожниці
Романи Яроща “Вона малює”. В
е спозиції представлено рафіч-
ні роботи митця. “Романа Яро-
ща малює свої артини том , що
вона не може іна ше. Її стиль не
визначають мистецтвознавці. Во-
на створила свій особливий
стиль — “ромізм”, або “ рафі а з
мором”. У роботах ба ато від

неї самої, веселої та, на перший
по ляд, безт рботної. Але на-
справді Романа, я і ожен ми-
тець, проп с ає побачене різь
власне е о з сіма притаманни-
ми цьом процес переживання-
ми, с мнівами та пош ами”,— аже ратор прое т та арт- рити Наталія С -
холіт.

9 жовтня — 22 жовтня
Вхід вільний
Галерея “Коло”
Б львар Лесі У раїн и, 15

“Каста” “роз аже” про життя

Російсь а р па “Каста” вист пить перед своїми иївсь ими шан вальни ами.
Репери “начитають” я свої старі пісні, та і омпозиції з останньо о альбом “Быль
в лаза”, я ий вийшов після шестирічної перерви. Сценічне життя рт розпоча-
лося ще 1997-м Ростові-на-Дон . З то о час с лад “Касти” змінився, р па
вип стила 8 збіро пісень. “Останній альбом створювався с ладних мовах —
ми відви ли оле тивно писати пісні, довелося вчитися знов . Назва збір и вда-
ло відображає с ть нашо о теперішньо о творчо о стан . Ми роз роюємо реаль-
ність і перешиваємо її навиворіт”,— розповідають часни и рт Хаміль та Змій.
Нові пісні “Касти” — я збір а мініатюр. Можна знайти проблемати стос н ів із
бать ами, флірт , зради, фальшивих емоцій.

10 жовтня
Кл б “Бін о”
Проспе т Перемо и, 112

Êèÿíàì ïîêàæóòü
ëþáîâ
Ç 9 äî 13 æîâòíÿ ó ãàëåðå¿ “Ëàâðà” ìîñêîâñüê³
êóðàòîðè Êàì³ëà Ëàçàðò òà Àííà Áºëÿºâà
ïðåäñòàâëÿòü ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü 
â³äåîàðòó Love Video

Àë³ñà ËÎÆÊ²ÍÀ 
“ÒÎÏ 10”, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Àâòîðè ³äå¿ — ôðàíöóçè Êà-
ì³ëà Ëàçàðò ³ Ëîðàí Êåíåõåí,
à òàêîæ ðîñ³ÿíêà Àííà Áºëÿ-
ºâà. Îñü óæå âîñüìèé ð³ê ïî-
ñï³ëü âîíè ïðîâîäÿòü ïîêàçè
ôåñòèâàëüíî¿ ïðîãðàìè ó Ìîñ-
êâ³ òà Ïàðèæ³. À öüîãîð³÷ âè-
ð³øèëè çàëó÷èòè ùå é êè¿â-
ñüêó àóäèòîð³þ.

Çàäóì îðãàí³çàòîð³â ôåñòè-
âàëþ, íà ïåðøèé ïîãëÿä,
ïðîñòèé: îá’ºäíàòè ðîáîòè õó-
äîæíèê³â, ÿê³ ëþáëÿòü â³äåî ³
ïðèñâÿ÷óþòü ñâîþ òâîð÷³ñòü ó
öüîìó âèä³ ìåä³à â³÷í³é òåì³ —
ò³é ñàì³é ëþáîâ³. Ó ïðîãðàì³
çàõîäó — êîíöåïòóàëüí³ â³äåî-
ðîáîòè, â³äåî³íñòàëÿö³¿, ³íòåð-
àêòèâíèé â³äæå¿íã ³ ñöåíîãðà-
ô³÷í³ åêñïåðèìåíòè ç îáøèð-
íîãî ôåñòèâàëüíîãî àðõ³âó.
ßêùî âñå ñêëàäåòüñÿ äîáðå,
îá³öÿþòü íàäàë³ îðãàí³çóâàòè â
Óêðà¿í³ îêðåìèé ôåñòèâàëü
Love Video, â ÿêîìó çìîæóòü
âçÿòè ó÷àñòü óñ³ çàö³êàâëåí³
â³ò÷èçíÿí³ òà çàðóá³æí³ õóäîæ-
íèêè.

Ó äåíü â³äêðèòòÿ ïðîåêòó,
âëàñíå, ñüîãîäí³, ç 19.00 äî
2.00 ó ãàëåðå¿ “Ëàâðà” â³äáó-
äåòüñÿ ñïåö³àëüíà ïðîãðàìà,
ùî íàçèâàºòüñÿ “Â³äåîàðò-
íîêòþðí”. Çàëó ãàëåðå¿ áóäå
ïîä³ëåíî íà òðè ÷àñòèíè: ó

ïåðø³é ïîêàæóòü êîíöåïòó-
àëüíèé êóðàòîðñüêèé ïðîåêò,
ùî ñêëàäàºòüñÿ ç äîá³ðêè åê-
çèñòåíö³éíèõ ô³ëüì³â íà òåìó
ëþáîâ³ (êóðàòîðè ïðîåêòó —
Êàì³ëà Ëàçàðò ³ Ëîðàí Êåíå-
õåí). Ó äðóã³é ÷àñòèí³ çàëè ìàº
áóòè ïðîåêò “Ìàåñòðî Love
Video”, ïðåäñòàâëÿòü ðîáîòè
Ìàðèíè ×åðíèøîâî¿. Öå êó-
á³ñòñüê³ ì³ñüê³ ïåéçàæ³, ÿê³
êðèòèêè çàðàõîâóþòü äî ðîç-
ðÿäó “àðõ³òåêòîí³÷íîãî â³äåî-
æèâîïèñó”. Íàðåøò³, òðåò³é

çàë íàçèâàºòüñÿ Love video
music, òóò åêñïîíóâàòèìóòü
òâîðè Ôåäåð³êà Åëàëóôà, VJ-
ñåò â³ä Artima, à òàêîæ óêðà-
¿íñüêî¿ ãðóïè SOLOMA.
Îñòàííþ êèÿíè âæå áà÷èëè ó
“Ëàâð³” — íà òðàâíåâîìó ôåñ-
òèâàë³ ì³ñüêî¿ êóëüòóðè I Love
Kiev

9—13 жовтня
Київсь а місь а алерея

мистецтв “Лавра”, в лиця
Івана Мазепи, 17

Àô³øà “Õðåùàòèêà”

хрещатик

Передплатні ціни
ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ)

З достав ою азети поштов с ринь

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2010 РІК

2209461308

У КАТАЛОЗІ ПЕРЕДПЛАТНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ НА 2010 РІК СТОР. 22

на місяць — 10 рн. 90 оп.
на 3 місяця — 32 рн. 10 оп.
на 6 місяців — 62 рн. 55 оп.
на 12 місяців — 123 рн. 90 оп.

на місяць — 40 рн. 90 оп.
на 3 місяця — 122 рн. 10 оп.
на 6 місяців — 242 рн. 55 оп.
на 12 місяців — 483 рн. 90 оп.


