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Ñòóê ñåðöÿ ïî ìîá³ëüíîìó
Â³äòåïåð çàãðîçó ³íôàðêòó ìîæíà áóäå âñòàíîâèòè çà õâèëèíó

Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà ïåðåâ³ðèëà ðîáîòó Öåí-
òðó òåëåìåòðè÷íî¿ ÅÊÃ ä³àãíîñòèêè ïðè
Ñëóæá³ øâèäêî¿ äîïîìîãè ó ñòîëèö³. Íî-
âà ñèñòåìà ïðàöþº âæå ç âåðåñíÿ ³ ÿâëÿº
ñîáîþ ôàêòè÷íî êàðä³îãðàô³þ îí-ëàéí â
îïåðàòèâíîìó ðåæèì³.

Áðèãàäà, ùî âè¿çäèòü çà âèêëèêîì, ðî-
áèòü ïàö³ºíòó êàðä³îãðàìó ç äîïîìîãîþ
ñó÷àñíîãî êîìï’þòåðíîãî ïðèñòðîþ. Â³í
ïåðåâîäèòü ³ìïóëüñè áèòòÿ ñåðöÿ â öèô-

ðîâèé ñèãíàë ³ ÷åðåç ðàä³îìîäåì ïåðåäàº
äî öåíòðàëüíîãî Êîíñóëüòàòèâíîãî öåí-
òðó. Ïðîöåñ ïåðåäà÷³ çàéìàº âñüîãî 50 ñå-
êóíä. Ìàòåð³àë ðîçøèôðîâóþòü ôàõ³âö³ ³
êîíñóëüòóþòü âè¿çíó áðèãàäó — ÷è âåëè-
êà çàãðîçà äëÿ çäîðîâ’ÿ ïàö³ºíòà òà ÿê íà-
äàë³ éîãî ðÿòóâàòè.

“Éäåòüñÿ ïðî òå, ùî â áðèãàä³ ìîæå íå
áóòè ôàõ³âöÿ âóçüêî¿ ñïåö³àë³çàö³¿.
Ôåëüäøåðè çà çîâí³øí³ìè îçíàêàìè ìî-
æóòü íå ðîçï³çíàòè, ñêàæ³ìî, ³íôàðêòó

ì³îêàðäà. Àáè ¿ì äîïîìîãòè ðîç³áðàòè-
ñÿ, à ãîëîâíå, ùîá â÷àñíî íàäàòè ïîòð³á-
íó ìåäè÷íó äîïîìîãó ëþäÿì, ³ ñòâîðåíî
öþ ñëóæáó”,— ïîÿñíèëà ²ðåíà Ê³ëü÷èöü-
êà. Êîëè ó ìåäèê³â âèíèêàþòü ùîíàé-
ìåíø³ ñóìí³âè, âîíè íåãàéíî ïåðåäàþòü
êàðä³îãðàìó äî Öåíòðó òà âæå çà ìèòü
ä³çíàþòüñÿ, âåçòè ïàö³ºíòà ó â³ää³ëåííÿ
³íòåíñèâíî¿ òåðàï³¿, à ìîæëèâî, ³ â êàð-
ä³îëîã³÷íå äëÿ òðèâàëîãî ñïîñòåðåæåí-
íÿ. “Ðàí³øå, ÿêùî ôåëüäøåðè ñóìí³âà-
ëèñÿ, âîíè âèêëèêàëè íà ì³ñöå êàðä³î-
ëîã³â. Öå çàéìàëî ç ãîäèíó ÷àñó. Àëå ÿê-
ùî éäåòüñÿ ïðî ³íôàðêò — äëÿ ïîðÿòóí-
êó õâîðîãî äîðîãîþ º êîæíà ñåêóíäà. Ñà-
ìå òîìó âïðîâàäæåííÿ òåëåìåòðè÷íî¿
ñèñòåìè º äóæå âàæëèâèì”,— çàçíà÷èëà
çàñòóïíèê ìåðà.

Äîêè æóðíàë³ñòè îãëÿäàëè àïàðàòóðó, íà
ñèñòåìó íàä³éøëà ÷åðãîâà êàðä³îãðàìà. Ë³-
êàð-êàðä³îëîã ðîçøèôðóâàâ ¿¿ òà çâ’ÿçàâñÿ
ç áðèãàäîþ. Âèÿâèëîñÿ, ùî ïàö³ºíò — 25-
ð³÷íèé õëîïåöü, ó ÿêîãî ñåðöå “ñõîïèëî”
íà ðîáîò³. Çà ïîðàäîþ ôàõ³âöÿ, áðèãàäà
çàáðàëà þíàêà äî â³ää³ëåííÿ.

ßê ðîçïîâ³â ãîëîâíèé ë³êàð Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ñòàíö³¿ øâèäêî¿ äîïîìîãè Àíàòî-
ë³é Âåðøèãîðà, ëèøå çà âåðåñåíü òåëåìåò-
ðè÷íèé Öåíòð ïðèéíÿâ 675 åëåêòðîêàð-
ä³îãðàì, ó ñåðåäíüîìó ïî 20—25 øòóê ùî-
äîáè. Ó 9,3 % âèïàäê³â âèÿâëåíî îçíàêè
ãîñòðîãî ïîðóøåííÿ êîðîíàðíîãî êðîâî-
îá³ãó. Â 20,7 % ïàö³ºíò³â áóëè ð³çí³ âèäè
ïîðóøåííÿ ñåðöåâîãî ðèòìó. “Àëå ïåðåâà-
ãà ñèñòåìè íå ëèøå â òàê³é îïåðàòèâíî-
ñò³. Ðàí³øå êàðä³îãðàìó ðîçäðóêîâóâàëè íà
ïàïåð³, à ïàö³ºíòè ÷àñòî ¿¿ ãóáèëè. ²íôîð-
ìàö³ÿ, ÿêà íàäõîäèòü äî Öåíòðó â åëåê-
òðîííîìó âèãëÿä³, çáåð³ãàºòüñÿ â àðõ³â³. Öå
äàº çìîãó çãîäîì ïîð³âíÿòè ñòàí õâîðîãî,
ç’ÿñóâàòè, ïðîãðåñóº õâîðîáà ÷è í³. Êð³ì
òîãî, òàêà ³íôîðìàö³ÿ ìîæå áóòè çàíåñå-
íà â òàê çâàíó êàðòêó êèÿíèíà”,— ðîçïî-
â³â ïàí Âåðøèãîðà.

Íèí³ Ñëóæáà øâèäêî¿ äîïîìîãè ìàº 14
òàêèõ àïàðàò³â “Êàðä-100”. Íèìè êîðèñ-
òóþòüñÿ ÷îòèðè ï³äñòàíö³¿. Êîæåí òàêèé
àïàðàò êîøòóº 11 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ãðîø³
âèä³ëèëè ç ì³ñüêîãî áþäæåòó. Äî ê³íöÿ ðî-
êó õî÷óòü çàêóïèòè ùå 60 òàêèõ àïàðàò³â
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Перший заст пни олови КМДА Ірена Кільчиць а перевірила, я працює ардіо рафія он-лайн
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²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

На жаль, хвороби серця стають поширенішими, а смертність від ін-
фар тів частішає. Аби з пинити цю невтішн тенденцію, Київсь а
місь а станція швид ої допомо и запровадила систем телеметричної
ЕКГ діа ности и. Виїзна бри ада передає ардіо рам пацієнта через
мобільний до Центр , де її розшифров ють висо о валіфі овані фа-
хівці. Я що з серцем зле, людин одраз вез ть відділення, не а-
ючи доро оцінних для порят н хвилин. Нині швид а допомо а має
же 14 апаратів для мобільної передачі ардіо рами.



Îëåêñàíäð ÑÒÅÏÀÍ×ÓÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Філію представництва
про рами працевлашт -
вання "GPS" для ст -
дентів КНЕУ від рив
чора перший заст п-
ни олови КМДА Де-
нис Басс. Та і вже пра-
цюють шести вишах
столиці. За допомо ою
їх до пош перспе -
тивної роботи дол чи-
лося 3 тисячі ст дентів.
200 із них же розпо-
чали б д вати ар'єр .
Пан Басс запевнив, що
співпраці з вищими

навчальними за лада-
ми місь а влада і нада-
лі забезпеч ватиме мо-
лодь висо ооплач ва-
ною роботою.

Ó÷îðà çà ï³äòðèìêè ìåð³¿ ó
Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëüíîìó
åêîíîì³÷íîìó óí³âåðñèòåò³
³ìåí³ Âàäèìà Ãåòüìàíà â³äáó-
ëîñÿ îô³ö³éíå â³äêðèòòÿ ïðåä-
ñòàâíèöòâà Ïðîãðàìè ç ïðà-
öåâëàøòóâàííÿ ñòóäåíò³â òà
âèïóñêíèê³â. Òàê³ ô³ë³¿ âæå
ôóíêö³îíóþòü ó øåñòè âèøàõ
ñòîëèö³.

Ó ðàìêàõ ïðîãðàìè ðåàë³-
çóºòüñÿ ïðîåêò ï³ä íàçâîþ
Generation of prospective stu-
dents (GPS), àáî “Ãåíåðàö³ÿ
ïåðñïåêòèâíèõ ñòóäåíò³â”. Â³í
ðîçðàõîâàíèé ñàìå íà ìîëî-
ä³æíó àóäèòîð³þ. Íàçâà íå äà-
ðåìíî ñï³âçâó÷íà ç íàçâîþ íà-

â³ãàö³éíîãî ïðèñòðîþ. Ñàìå
â³í ³ äîïîìàãàòèìå ó âèáîð³
øëÿõó â äîðîñëå, ðåàëüíå æèò-
òÿ. Àáè äîëó÷èòèñÿ äî ïðîãðà-
ìè, êîæíîìó ñòóäåíòó ïîòð³á-
íî çàïîâíèòè àíêåòó, ÿêó äî-
äàäóòü äî çàãàëüíî¿ áàçè äà-
íèõ.

“Ïðàöåâëàøòóâàííÿ ñòóäåí-
ò³â íà ñüîãîäí³ º ïð³îðèòåò-
íèì ïèòàííÿì ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íî¿ ïîë³òèêè äåðæà-
âè”,— çàïåâíèâ ðåêòîð ÊÍÅÓ
³ìåí³ Âàäèìà Ãåòüìàíà Àíà-
òîë³é Ïàâëåíêî. Çà éîãî ñëî-
âàìè, òàê³ ïðåäñòàâíèöòâà äî-

ïîìîæóòü ñó÷àñíîìó ñòóäåíòó
âèçíà÷èòèñÿ ó âèáîð³ ìàéáóò-
íüî¿ ïðîôåñ³¿.

“Öåé ïðîåêò äàº çìîãó çàëó-
÷èòè âåëèêó ê³ëüê³ñòü ñòóäåí-
ò³â, ÿê³ â ìàéáóòíüîìó ñòàíóòü
ïðîôåñ³îíàëàìè ó ñâî¿é ñïðà-
â³ ³ äîïîìàãàòèìóòü íàì çì³-
íþâàòè ñòîëèöþ íà êðàùå”,—
ñêàçàâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Äåíèñ Áàññ. Â³í
òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî íèí³ íàé-
ïîòð³áí³øèìè º ïðåäñòàâíè-
êè òåõí³÷íèõ ïðîôåñ³é, îñ-
ê³ëüêè óïðàâë³íñüêà áàçà º äî-
âîë³ ñôîðìîâàíîþ.

Ñïðîáóâàòè “çíàéòè ñâîº
êàð’ºðíå ùàñòÿ” çà äîïîìî-
ãîþ íîâèíêè ñòóäåíòè äîëó-
÷àþòüñÿ îõî÷å. “ß äóæå ðàäà,
ùî â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ñòî-
ëèö³ òåïåð º òàê³ ïðåäñòàâíèö-
òâà. Ìàþ íàä³þ íà òå, ùî âî-
íè äîïîìîæóòü ìåí³ çíàéòè
âèñîêîîïëà÷óâàíó ðîáîòó”,—
êàæå ñòóäåíòêà 2-ãî êóðñó
ÊÍÅÓ Ìàðèíà Êëèì÷óê.

Íà ñüîãîäí³ ó ïðîåêò³ âçÿëè
ó÷àñòü 3 òèñÿ÷³ ñòóäåíò³â, 200
ç íèõ óæå ïðîéøëè ïðàêòèêó
³ ïðàöþþòü ó ñòðóêòóðíèõ ï³ä-
ðîçä³ëàõ ÊÌÄÀ
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Êè¿â â³òàº ñâî¿õ 
çàõèñíèê³â

Â³ä ñüîãîäí³ ñòîëèöÿ â³äçíà÷àº 65-òó ð³÷-
íèöþ âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè ³ 66-òó ð³÷íèöþ
âèçâîëåííÿ Êèºâà â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðá-
íèê³â. Óðî÷èñòå ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â çà ó÷àñ-
òþ êåð³âíèöòâà ì³ñòà ³ êðà¿íè â³äáóäåòüñÿ ó
Ïàðêó â³÷íî¿ ñëàâè. Óâå÷åð³ áóäå îðãàí³çî-
âàíî êîíöåðò ó íàö³îíàëüíîìó ïàëàö³ ìèñ-
òåöòâ “Óêðà¿íà”. 30 æîâòíÿ ì³ñüêèé ãîëîâà
ïðèâ³òàº âåòåðàí³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ë³êó-
âàíí³ ó ì³ñüêîìó øïèòàë³ ³íâàë³ä³â Âåëèêî¿
Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè òà â ì³ñüê³é êë³í³÷í³é ïñè-
õîíåâðîëîã³÷í³é ë³êàðí³ ¹ 1. Âèñòóïëÿòü
ìàéñòðè ìèñòåöòâ, ³íâàë³äàì â³éíè âðó÷àòü
ïîäàðóíêè

Êèÿíè êóïóâàòèìóòü ë³êè
íàéäåøåâøå

Â àïòåêàõ ÊÏ “Ôàðìàö³ÿ” ïî÷àëè ä³ÿòè
ñåìèâ³äñîòêîâ³ çíèæêè íà âñ³ âèäè ë³ê³â.
Êóïèòè âñå ïîòð³áíå äëÿ çäîðîâ’ÿ äåøåâøå
êèÿíè çìîæóòü ç 8-¿ äî 12-¿ â óñ³õ çàêëàäàõ
ìåðåæ³. “Â óìîâàõ êðèçè êîìóíàëüíå ï³ä-
ïðèºìñòâî äáàº ïðî ìàêñèìàëüíî äîñòóïíå
çàáåçïå÷åííÿ êèÿí ë³êàðñüêèìè çàñîáà-
ìè”,— ïîÿñíèëà ñóòü ïðîãðàìè ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà.
Òàêîæ, çà ñëîâàìè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
ÊÏ “Ôàðìàö³ÿ” Ëàðèñè Æåëºçíüîâî¿, àïòå-
êè ÊÏ ïðîäîâæóþòü íàäàâàòè çíèæêó â ðîç-
ì³ð³ 10 % íà ë³êè, âèðîáè ìåäè÷íîãî ïðè-
çíà÷åííÿ òà ³íø³ òîâàðè àïòå÷íîãî àñîðòè-
ìåíòó ï³ëüãîâèêàì. Ï³äñòàâîþ äëÿ íàäàííÿ
òàêî¿ çíèæêè º ïåíñ³éí³ ïîñâ³ä÷åííÿ âñòà-
íîâëåíîãî çðàçêà. “Êð³ì òîãî, â àïòåêàõ, ÿê³
ðåàë³çîâóþòü ó ðîçäð³á ë³êàðñüê³ çàñîáè,
âëàñíèê äèñêîíòíî¿ êàðòêè “Çäîðîâà ñòîëè-
öÿ” îòðèìóº ï’ÿòèâ³äñîòêîâó çíèæêó íà ë³-
êàðñüê³ çàñîáè”,— äîäàëà Ëàðèñà Æåëºç-
íüîâà

Áîðòíèöüêó ñòàíö³þ àåðàö³¿
ãîòóþòü äî ðåêîíñòðóêö³¿

Ï³äãîòîâêîþ äîêóìåíòàö³¿ äëÿ îòðèìàííÿ
äåðæàâíèõ ãàðàíò³é äëÿ íàäàííÿ êðåäèòó íà
ïðîåêòóâàííÿ ³ áóä³âíèöòâî ÒÅÖ íà â³äíîâ-
ëþâàëüíîìó ïàëèâ³ òà ðåêîíñòðóêö³þ Áîðò-
íèöüêî¿ ñòàíö³¿ àåðàö³¿ çàéìàòèìåòüñÿ ñïå-
ö³àëüíî ñòâîðåíà ðîáî÷à ãðóïà. ¯¿ ãîëîâîþ
ïðèçíà÷åíî ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ Àíàòîë³ÿ Ãîëóá÷åíêà. Â³äïîâ³äíå
ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ ì³ñüêèé ãîëîâà
Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé. Ó ñêëàä³ ãðóïè ïðà-
öþâàòèìóòü êåð³âíèêè ïðîô³ëüíèõ ñòðóê-
òóð, çîêðåìà ÃÓ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà,
ïàëèâà, åíåðãåòèêè é åíåðãîçáåðåæåííÿ,
åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é, åêîëîã³¿, à òàêîæ
êåð³âíèêè ÀÅÊ “Êè¿âåíåðãî”, ÂÀÒ “ÀÊ
“Êè¿ââîäîêàíàë” òà Áîðòíèöüêî¿ ñòàíö³¿
àåðàö³¿. Íàãàäàºìî, ùî îêðåìèì ðîçïîðÿ-
äæåííÿì ñòîëè÷íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ãîëîâíî-
ìó óïðàâë³ííþ êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà äî-
ðó÷åíî òåíäåðíèì øëÿõîì âèçíà÷èòè ãåíå-
ðàëüíó ïðîåêòíó òà ï³äðÿäíó îðãàí³çàö³¿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ â³äêðèòîãî ðîçïîä³ëü÷îãî ïðè-
ñòðîþ (ÂÐÏ-110) ÒÅÖ-5 òà âæèòè âñ³ çàõî-
ä³â äëÿ ìîäåðí³çàö³¿ îá’ºêòà

Ó ñòîëèö³ ðîçâèâàºòüñÿ 
ñ³ìåéíå âèõîâàííÿ

Ê³ëüê³ñòü ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, â Êèºâ³ ùîðîêó
çìåíøóºòüñÿ. Òàê, ó 2006-ìó íà îáë³êó ïå-
ðåáóâàëî 3 230 ä³òåé, à íèí³ — 2 687. Ïðî
öå ïîâ³äîìèëà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ ²ðåíà Ê³ëü÷èöüêà. “Ñüîãîäí³ ìè íà-
ìàãàºìîñÿ íàäàâàòè ïåðåâàãó ñ³ìåéíèì
ôîðìàì âèõîâàííÿ ä³òåé-ñèð³ò. Òàê, òîð³ê
ç îñèðîò³ëèõ 628 ä³òåé ó ðîäèíè âëàøòîâà-
íî 74 â³äñîòêè, à çà 9 ì³ñÿö³â 2009 ðîêó âè-
ÿâëåíî 390 ñèð³ò ³ 75 â³äñîòê³â ³ç íèõ óæå
çíàéøëè íîâ³ ðîäèíè”,— çàçíà÷èëà ïàí³
Ê³ëü÷èöüêà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ñüîãîäí³ â Êè-
ºâ³ ñèð³ò ³ ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêî-
ãî ï³êëóâàííÿ, íàïðàâëÿþòü äî äåðæàâíèõ
çàêëàä³â ëèøå ó âèíÿòêîâèõ âèïàäêàõ —
êîëè ä³òè ìàþòü ñåðéîçí³ ïðîáëåìè ç³ çäî-
ðîâ’ÿì

Ñòóäåíòè 
ìàòèìóòü ðîáîòó

Äâà òèæí³ çàëèøàºòüñÿ äî â³äêðèòòÿ ó
Êèºâ³ ì³æíàðîäíîãî ñêóëüïòóðíîãî ñèì-
ïîç³óìó “Ôîíòàí êîõàííÿ”. Çàõ³ä â³äáó-
äåòüñÿ â ðàìêàõ ïðîãðàìè â³äðîäæåííÿ
òà áëàãîóñòðîþ ñòîëè÷íèõ ïàðê³â “Êè¿â-
ñüê³ ïàðêè 2009—2010”.

“²äåÿ íàëåæèòü ìåðîâ³, é âîíà äóæå õî-
ðîøà. Àäæå ñïðàâä³ áóäå íåïîãàíî, êîëè
â íàøèõ êðàñèâèõ ïàðêàõ ç’ÿâëÿòüñÿ òà-
ê³ æ êðàñèâ³ âèòâîðè ìèñòåöòâà. Êð³ì ñó-
òî åñòåòè÷íîãî àêòèâó, ìè îòðèìàºìî ùå
é ìàòåð³àëüíèé — âèñòàâëåí³ äëÿ îãëÿäó
ðîáîòè çàëèøàòüñÿ â ïàðêàõ”,— ðîçïîâ³â
êóðàòîð çàõîäó, çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
²ãîð Äîáðóöüêèé.

Ñèìïîç³óì ïëàíóþòü çðîáèòè ùîð³÷-
íèì. Öüîãîð³÷ ñêóëüïòóðè âèñòàâëÿòü ó
Ìàð³¿íñüêîìó ïàðêó äîâêîëà ôîíòàíà.
Ñòàðòóº çàõ³ä ó ëèñòîïàä³, à ô³í³øóº íà

Äåíü Êèºâà. Òåìà “Ôîíòàí êîõàííÿ” íå
îáîâ’ÿçêîâî îçíà÷àº, ùî íà ïîñòàìåíòàõ
áóäå åðîòè÷íà ñêóëüïòóðà. “Åðîòèêà? ×î-
ìó âè âèð³øèëè? Íàñïðàâä³ êîõàííÿ ìîæ-
íà â³äòâîðèòè â áàãàòüîõ ðå÷àõ, ñâ³òëèõ ³
÷èñòèõ. Êîæåí àâòîð çðîáèòü öå ïî-ñâî-
ºìó. ß âïåâíåíèé, ùî âñå áóäå îðèã³íàëü-
íî ³, ìîæå, íåñïîä³âàíî”,— ñêàçàâ “Õðå-
ùàòèêó” ïàí Äîáðóöüêèé. Äîâêîëà ôîí-
òàíà ç’ÿâèòüñÿ â³ä 15 äî 29 ñêóëüïòóð.
Âèòâîðè îö³íèòü êîì³ñ³ÿ. Íàéêðàù³ ç íèõ
çàëèøàòüñÿ ó ïàðêó, à ³íø³ ìîæóòü ïðî-
äàòè ç àóêö³îíó ïðèâàòíèì øàíóâàëüíè-
êàì ìèñòåöòâà. Óæå ñüîãîäí³ ïî÷àëè ïðà-
öþâàòè ìèòö³ ç Ïîëüù³ òà Í³ìå÷÷èíè, à
òàêîæ ³ç Êèºâà ³ Ïîëòàâè.

Òðèâàº ðîáîòà ³ ç ðåàë³çàö³¿ ³íøîãî óí³-
êàëüíîãî ïðîåêòó — “Ïàðê êðà¿í ñâ³òó”.
Íàãàäàºìî, ì³ñüêà âëàäà çàïëàíóâàëà â

Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ñòâîðèòè ïàðê, äå áó-
äå ïðåäñòàâëåíî ð³çí³ êðà¿íè ñâ³òó — êîæ-
íà ñâî¿ì ñàäîì. Ëèñòè ç ïðîïîçèö³ºþ â³ä-
òâîðèòè â Êèºâ³ ÷àñòèíêó ñâîº¿ çåìë³ áó-
ëî íàä³ñëàíî äî ïîñîëüñòâ. “Íà ñüîãîäí³
ìè ìàºìî ñòîâ³äñîòêîâó çãîäó â³ä òðüîõ
êðà¿í. Ôàêòè÷íî âèð³øåíî ïèòàííÿ ³ ùî-
äî ó÷àñò³ Êèòàþ. ×è âñòèãíóòü ïîêàçàòè
“Ïàðê êðà¿í ñâ³òó” äî ê³íöÿ òðàâíÿ, ÿê
ïëàíóâàëè, áóäå â³äîìî â ëèñòîïàä³.

Ïîâ³ëüí³øå ðåàë³çîâóºòüñÿ ïðîãðàìà çà-
ëó÷åííÿ ìåöåíàò³â äî ðåêîíñòðóêö³¿ ïàð-
ê³â ó ñòîëèö³. Ì³ñüêà âëàäà çàïðîïîíóâà-
ëà ïðåäñòàâíèêàì á³çíåñó äîëó÷èòèñÿ äî
ö³º¿ êîðèñíî¿ ñïðàâè. Äëÿ ñòàðòó âèä³ëè-
ëè 10 ïàðê³â, â ÿêèõ îíîâëåííþ ï³äëÿãàº
á³ëüøå ÿê 43 ãà òåðèòîð³¿. Ïðîòå ïîêè ùî
ìåöåíàò³â çíàéøëîñÿ ìàëî. “Íàðàç³ í³õòî
íå çâåðíóâñÿ äî íàñ. Âî÷åâèäü, ÷åðåç êðè-
çó. Àëå öå íå îçíà÷àº, ùî á³çíåñ âçàãàë³
áàéäóæèé äî â³äíîâëåííÿ òà áëàãîóñòðîþ
ïàðê³â ³ ñêâåð³â. Êîìïàí³¿ ÷àñòî áåðóòü
ó÷àñòü ó ñóáîòíèêàõ, ñàäÿòü äåðåâà”,—
ðîçïîâ³â ²ãîð Äîáðóöüêèé.

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ íàãàäàâ ïðî
àêö³¿, ÿê³ â³äáóäóòüñÿ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì.
Îð³ºíòîâíî 7 ëèñòîïàäà â Äåñíÿíñüêîìó
ðàéîí³ ç’ÿâèòüñÿ àëåÿ æóðíàë³ñò³â. Êîæåí
ïðèñóòí³é ïðàö³âíèê ÇÌ² çìîæå ïîñàäè-
òè âëàñíå äåðåâî. À 14 ëèñòîïàäà íà Ïåé-
çàæí³é àëå¿ â³äêðèþòü ñêâåð ç ôîíòàíîì-
ñëîíèêîì

Ôîíòàí êîõàííÿ
Ó Ìàð³¿íñüêîìó ïàðêó ãîòóþòü ñêóëüïòóðíèé ñèìïîç³óì
ïðî íàéêðàù³ ïî÷óòòÿ
²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Я е на ви ляд охання, за два тижні можна б де побачити в Маріїн-
сь ом пар . Там старт є с льпт рний симпозі м “Фонтан охан-
ня”. Захід триватиме аж до Дня Києва. Для спо лядання вистав-
лять 15—29 с льпт р на тем охання. Чотири автори вже почали
відточ вати “ охання” з двометрових ам’яних либ. Най ращі ро-
боти залишать пар , а решт продад ть шан вальни ам пре-
расно о. С льпт рний симпозі м план ють зробити щорічним.

Перший заст пни олови КМДА Денис Басс та ре тор КНЕУ імені В. Гетьмана Анатолій Павлен о впевнені,
що нова про рама допоможе ст дентам швид о знайти хорош робот

Ó Êèºâ³ çàïðàöþâàâ ñüîìèé öåíòð ìîá³ëüíîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ
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Íåäèòÿ÷³ ïðîáëåìè
äèòÿ÷îãî äîçâ³ëëÿ
“Õðåùàòèê” ç’ÿñîâóâàâ, äå êè¿âñüê³ øêîëÿð³
ìîæóòü ç êîðèñòþ ïðîâåñòè â³ëüíèé ÷àñ
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
"Õðåùàòèê"

Чим зайняти дитин після
ш оли? Щоб і відпочити
змо ла від стомливих
ро ів, а заразом і зайня-
тися справою для д ші.
Про це д мають, перш за
все, її бать и. Саме вони
нині спантеличені, я ор-
аніз вати я існе дозвілля
своєї дитини. Я і рт и
за інтересами нині є а т -
альними? Чи по ишені
вони сім'ям середньо о
достат ? Відповіді на ці
та ба ато інших запитань
спроб вали знайти орес-
понденти "Хрещати а".

Îòæå, ìàºìî çàâäàííÿ, ÷àñ ä³-
ÿòè. Çàïèòàííÿ — ç ÷îãî ðîçïî-
÷àòè? Ï³ä ðóêîþ — íàéäîñòóïí³-
øèé çàñ³á ³íôîðìàö³¿ — òåëåôîí.
Ó äîâ³äêîâîìó ä³çíàëèñÿ íîìåð
ì³ñüêîãî Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ òóò
æå ïîäçâîíèëè. Íà ïðîõàííÿ äî-
ïîìîãòè çîð³ºíòóâàòè â ïèòàíí³
îðãàí³çàö³¿ äîçâ³ëëÿ äèòèíè ââ³÷-
ëèâèé ãîëîñ ï³äêàçàâ íîìåð òåëå-
ôîíó ôàõ³âöÿ. Îñòàíí³é, ç'ÿñóâàâ-
øè íàøó àäðåñó ïðîæèâàííÿ, ïî-
ðàäèâ çâåðíóòèñÿ áåçïîñåðåäíüî
äî Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè â³äïîâ³äíî-
ãî ðàéîíó. Äàë³ — ëàíöþæîê îá³-
ðâàâñÿ. Ïðîòÿãîì äâîõ äí³â íàø
êîðåñïîíäåíò íàìàãàâñÿ äîäçâî-
íèòèñÿ ó â³äïîâ³äíó ñëóæáó Ñîëî-
ì'ÿíñüêîãî ðàéîíó Êèºâà ³ áåçðå-
çóëüòàòíî. Ùî æ, íà äîïîìîãó
ïðèéøîâ ³íòåðíåò. Âàðòî áóëî íà-
áðàòè êëþ÷îâó ôðàçó, ÿê áåçë³÷
ñàéò³â çàïðîïîíóâàëè íàì ïîòð³á-
íó ³íôîðìàö³þ. ßêèõ ò³ëüêè íàçâ
äèòÿ÷èõ êëóá³â ³ ãóðòê³â ìè íå çó-
ñòð³ëè. Îäíàê íàäàë³ ä³ÿòè ïðèé-
øëîñÿ íàâìàííÿ, îñê³ëüêè òî÷-
íèõ äàíèõ ïðî ¿õíþ ôîðìó âëàñ-
íîñò³ íå áóëî, òîæ çàïèòàííÿ: "ùî
ïî ÷îìó?" çàëèøèëîñÿ áåç â³äïî-
â³ä³. Àäæå âîíî º íåìàëîâàæíèì
íèí³. Ïðàãíó÷è çàîùàäèòè, áàãà-
òî êè¿âñüêèõ ñ³ìåé íàìàãàþòüñÿ
ïîâåñòè ñâî¿õ ä³òåé äî áåçïëàòíèõ
äåðæàâíèõ àáî äåøåâøèõ ïðèâàò-
íèõ êëóá³â. Ïðîòå ç êîæíèì äíåì
âèá³ð òèõ ÷è ³íøèõ çìåíøóºòüñÿ:
ðàéîíí³ çàêëàäè ïîñòóïîâî ñòà-
þòü ïëàòíèìè, à ïðèâàòí³ ï³äâè-
ùóþòü ðîçö³íêè. Â ðåçóëüòàò³, çà
ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè,
çíàéòè ãóðòîê, âàðò³ñòü ÿêîãî äå-
øåâøà çà 200 ãðèâåíü íà ì³ñÿöü,
ó ñòîëèö³ ñêëàäíî. Óò³ì, íå íå-
ìîæëèâî.

Країна дитинства
Áóä³âëÿ Öåíòðó òåõí³÷íî¿ òà õó-

äîæíüî¿ òâîð÷îñò³, êîëèøí³é Áó-
äèíîê êóëüòóðè çàâîäó "Àðñåíàë",
ÿêèé áóëî çàñíîâàíî ùå íà ïî-
÷àòêó Õ²Õ ñòîë³òòÿ, ñó÷àñíèì äè-
çàéíîì íå â³äð³çíÿºòüñÿ. Ìàëî
òîãî, âñå òóò äîâîë³ ñêðîìíî, àëå
ïî-ãîñïîäàðñüêîìó àêóðàòíî.
Ïðîòå öå íå çàâàæàº ïðèõîäèòè
ñþäè íà çàíÿòòÿ ÿê äîðîñëèì, òàê
³ ä³òÿì, ïðè÷îìó àáñîëþòíî áåç-
ïëàòíî (îêð³ì õîðåîãðàô³÷íèõ
ãðóï). À çàéìàòèñÿ ó Öåíòð³
ñïðàâä³ º ÷èì. Óí³êàëüíà ñâîº-
ð³äíà öèðêîâà ñòóä³ÿ, êîëåêòèâó
ÿêî¿ ïðèñâîºíî çâàííÿ íàðîäíî-
ãî, â³äêðèëà øëÿõ ó ìàéáóòíº áà-
ãàòüîì þíèì äàðóâàííÿì, ÿê³ ïî-
ïîâíèëè öèðêîâ³ êîëåêòèâè ç³
ñâ³òîâèì ³ì'ÿì. Ó í³é íàâ÷àþòü

ìàëþê³â óñ³ì âèäàì öèðêîâîãî
ìèñòåöòâà. Äëÿ íàéìåíøèõ òà-
êîæ â³ä÷èíåíî äâåð³ õîðåîãðàô³÷-
íîãî ãóðòêà. Ç ïî÷àòêó ìèíóëîãî
ñòîð³÷÷ÿ ïðàöþº òóò ³ ìóçè÷íà
ñòóä³ÿ, ÿêà çà ñòàòóñîì ïðèð³â-
íþºòüñÿ äî ìóçè÷íî¿ øêîëè. Ïî-
òóðáóâàëèñÿ â Öåíòð³ é ïðî ï³ä-
ë³òê³â. Ìîëîä³æíèé òåàòð "Àðñå-
íàë" òàêîæ º íàðîäíèì ñàìîä³-
ÿëüíèì êîëåêòèâîì. Ó âîêàëüí³é
ñòóä³¿ íàâ÷àþòü êëàñè÷íîãî ñï³-
âó. "Àëå íàéâàæëèâ³øèì â îðãà-
í³çàö³¿ äîçâ³ëëÿ, ìàáóòü, º òå, ùî
êîëåêòèâ çàêëàäó ïðîâîäèòü ðî-
áîòó ç ä³òüìè â ì³êðîðàéîíàõ ì³ñ-
òà, òàê áè ìîâèòè, íà ì³ñöÿõ",—
êàæå çàñòóïíèê äèðåêòîðà Öåí-
òðó, õóäîæí³é êåð³âíèê Òåòÿíà
Ðîùèíà. Âñüîãî íà áàëàíñ³ Öåí-
òðó íàë³÷óºòüñÿ 25 çàêëàä³â êóëü-
òóðè. Â îäíîìó ç òàêèõ — äèòÿ-
÷îìó êëóá³ "Äæåðåëüöå" — ïðà-
öþº ³çîñòóä³ÿ, ãóðòîê "Óì³ë³ ðó÷-
êè", êîíöåðòíà áðèãàäà, òåàòðàëü-
íèé ³ õîðåîãðàô³÷íèé ãóðòêè. Ó
³íøîìó, íå ìåíø â³äîìîìó,
"Þíîìó òåõí³êó" íàâ÷àþòü õëîï'-
ÿò àâ³àìîäåëþâàííÿ, ðàä³îåëåê-
òðîí³êè, êîìï'þòåðíî¿ ãðàô³êè.
"Ó÷í³ â ñò³íàõ íàøèõ çàêëàä³â ìî-
æóòü íå ëèøå êîðèñíî ïðîâîäè-
òè ñâ³é â³ëüíèé ÷àñ, à é âèêîíó-
âàòè äîìàøíº çàâäàííÿ ç âèñîêî-
êâàë³ô³êîâàíèìè ïåäàãîãàìè, âè-
õîâàòåëÿìè, îäíèì ñëîâîì, ä³òè
îòðèìóþòü ð³çíîñòîðîíí³é ðîç-
âèòîê ï³ñëÿ øêîëè, ³ áàòüêàì òóð-
áóâàòèñÿ íåìà ïðî ùî",— ðîçïî-
â³ëà íàì ïàí³ Ðîùèíà.

На б дь-я ий сма
Ïðîòå, ÿê ç'ÿñóâàëîñÿ, ñèòóàö³ÿ

â ì³ñò³ íå ñêð³çü º îäíàêîâîþ. Ó
á³ëüøîñò³ Ïàëàö³â êóëüòóðè, à òà-
êîæ áóäèíêàõ õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³
íåìàº áåçïëàòíèõ çàíÿòü äëÿ ä³-
òåé. ªäèíà â³ääóøèíà — øê³ëüí³
ãóðòêè çà ³íòåðåñàìè, àëå ïðè öüî-
ìó äèòèíà â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â íå
çì³íþº îáðèäëó øê³ëüíó îáñòà-

íîâêó íà á³ëüø íåâèìóøåíó, êëóá-
íó. Õî÷à ç öèì ö³ëêîì ìîæóòü íå
ïîãîäèòèñÿ ó÷í³ ã³ìíàç³¿ ¹ 59, äå
âîäíî÷àñ ³ç áàãàòüìà ãóðòêàìè ä³º
³ ò³øèòü ñâî¿õ ãëÿäà÷³â íà ïðîòÿç³
îñü óæå øåñòè ðîê³â òåàòðàëüíà
ñòóä³ÿ "Ëèöåä³¿". Ãàñëî êîëåêòèâó:
"Àðòèñòîì ìîæåø òè íå áóòè, àëå
ëþäèíîþ áóòè çîáîâ'ÿçàíèé". Êå-
ð³âíèê ñòóä³¿ Îëüãà Äîáðîâîëü-
ñüêà, ïðàö³âíèê Ãîëîñ³¿âñüêîãî Áó-
äèíêó òâîð÷îñò³, êàæå, ùî ä³òè,
îïàíîâóþ÷è àçè òåàòðàëüíî¿ ìàé-
ñòåðíîñò³, ïåðø çà âñå, ðîçâèâàþ-
òüñÿ ÿê îñîáèñòîñò³. "Ðÿäè ëèöå-
ä³¿â ìîæóòü ïîïîâíèòè âñ³ îõî÷³,
íåçàëåæíî â³ä ñõèëüíîñòåé ³ òà-
ëàíòó. Ó íàñ íå ïðîâîäÿòüñÿ â³ä-
áîðè ³ êàñòèíãè,— ñòâåðäæóº âî-
íà,— òóò ãîëîâíå áàæàííÿ. Ïðîòå
â ïðîöåñ³ êîæåí âèçíà÷àº äëÿ ñå-
áå, éòè éîìó äàë³ îáðàíèì øëÿ-
õîì ÷è í³. Àäæå òåàòð öå âàæêà
ïðàöÿ, ùî âèìàãàº êîëîñàëüíèõ
åìîö³éíèõ çàòðàò ³ ô³çè÷íèõ ñèë.
Íå âñ³ âèòðèìóþòü". Àëå ò³, õòî çà-
ëèøàºòüñÿ, íå øêîäóþòü ïðî öå.
Ìè çìîãëè ïåðåêîíàòèñÿ â öüî-
ìó, ïîñï³ëêóâàâøèñü ³ç ñàìèìè
ëèöåä³ÿìè. 15 ó÷í³â ã³ìíàç³¿ ñòàíî-
âëÿòü íà ñüîãîäí³ ÿäðî êîëåêòèâó
ñòóä³¿. Óñ³ âîíè ïðîéøëè øêîëó
òåàòðàëüíî¿ ìàéñòåðíîñò³, ïî÷èíà-
þ÷è ç âèòîê³â âèíèêíåííÿ ì³í³-òå-
àòðó. ² íèí³ ó íèõ ö³ëêîì çð³ë³ â³ä-
ïîâ³ä³ íà áàãàòî æèòòºâèõ çàïè-
òàíü. Íàïðèêëàä, Êàò³ Ïîïîâè÷
çàâæäè áóëî ö³êàâî, ÿê ëþäè çì³-
íþþòüñÿ íà ñöåí³, ïåðåâò³ëþ-
þ÷èñü ç îäíîãî îáðàçó â ³íø³é. À
äëÿ Äìèòðà Ïîãð³áíîãî öå íå
ïðîñòî çàõîïëåííÿ. Â³í âèð³øèâ
íàäàë³ ïîáóäóâàòè ñâîþ ïðîôåñ³î-
íàëüíó êàð'ºðó ³ ñòàòè àêòîðîì.
Éîãî æèòòºâå êðåäî: "Ìåíøå ñë³â,
á³ëüøå ä³ëà". Àëå íàéö³êàâ³øå, ùî
ç'ÿñóâàëîñÿ â ñï³ëêóâàíí³ ç ìîëî-
äèìè àðòèñòàìè, òå, ùî òâîð÷à
ãðóïà íå ðîáèòü àêöåíò íà êîñòþ-
ìàõ, äåêîðàö³ÿõ. Âèòðàòè â öüîìó
ïëàí³ º ïðàêòè÷íî íóëüîâèìè. Òå-
àòð "÷îòèðüîõ ñò³ëüö³â",— ÷àñòî

æàðòóþòü íàä ñîáîþ ä³òè. Ãðà —
îñü ãîëîâíèé êîçèð â ¿õí³é ñïðà-
â³. Âèðàç ïî÷óòò³â, åìîö³é ³ íàâ³òü
ì³ì³êà — âñå âàæëèâî íà ñöåí³,
ùîá ïîëîíèòè âèìîãëèâîãî ãëÿ-
äà÷à. Êîëåêòèâ ïðåäñòàâëÿº ñâî¿
ñïåêòàêë³ íà áàãàòüîõ êîíêóðñàõ,
ôåñòèâàëÿõ, ó òîìó ÷èñë³ é ì³æíà-
ðîäíèõ. À ¿õ ãåðî¿ íîì³íóâàëèñÿ
íà êðàù³ ðîë³.

Ùî ñòîñóºòüñÿ äîðîãèõ çàíÿòü
äëÿ ä³òåé, òî ¿õ â îñíîâíîìó ïðî-
âîäÿòü ïðèâàòí³ âèêëàäà÷³, êîòð³
ìàþòü ë³öåíç³þ ³ îðåíäóþòü òå àáî
³íøå ïðèì³ùåííÿ. Êîìï'þòåðí³
ãóðòêè, àâòîñïðàâà, õîðåîãðàô³÷-
í³ ñòóä³¿ âèìàãàþòü âåëèêèõ ô³-
íàíñîâèõ çàòðàò. Ö³íè çàëåæàòü
â³ä ðåã³îíó, âàðòîñò³ îðåíäè ïðè-
ì³ùåííÿ òà ³íøèõ ÷èííèê³â.

Äî íàéäîðîæ÷èõ çàõîïëåíü â³ä-
íîñÿòüñÿ áàëüí³ òàíö³, îñê³ëüêè
áàòüêè îïëà÷óþòü íå ëèøå âàð-
ò³ñòü çàíÿòü ãðóïè, áàëüí³ êîñòþ-
ìè ³ ñïåö³àëüíå âçóòòÿ, à é ³íäè-
â³äóàëüí³ çàíÿòòÿ, áåç ÿêèõ âàæ-
êî ä³ñòàòè áàæàíèé ðåçóëüòàò...
Áàòüêè ä³òåé, êîòð³ çàéìàþòüñÿ â
"áþäæåòíèõ" ñòóä³ÿõ îáðàçîòâîð-
÷îãî ìèñòåöòâà, ðîáëÿòü íåâåëè÷-
ê³ âíåñêè íà ïðèäáàííÿ ìîëüáåð-
ò³â, ã³ïñó òà ³íøèõ àòðèáóò³â äëÿ
ðîçâèòêó ìàòåð³àëüíî¿ áàçè ñòóä³¿,
à áàòüêè ìàëþê³â, ÿê³ çàéìàþòü-
ñÿ ó âîêàëüíèõ ³ òàíöþâàëüíèõ
êîëåêòèâàõ,— íà ïðèäáàííÿ êîñ-
òþì³â, ôîíîãðàì.

Місто пі л ється
про дітей

ª â ñòîëèö³ êàòåãîð³¿ ä³òåé, ÿê³
ìîæóòü çàéìàòèñÿ àáñîëþòíî
áåçïëàòíî,— öå ä³òè-ñèðîòè òà
³íâàë³äè äèòèíñòâà. Ùîäî ìàëî-

çàáåçïå÷åíèõ ³ áàãàòîä³òíèõ ñ³-
ìåé, òî ö³ ä³òè ìîæóòü çàéìàòè-
ñÿ óëþáëåíîþ ñïðàâîþ çà 50-â³ä-
ñîòêîâó îïëàòó.

Ó ï³äïîðÿäêóâàíí³ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ
ÊÌÄÀ çíàõîäÿòüñÿ ïðèáëèçíî 60
ìóçè÷íèõ, õóäîæí³õ, òåàòðàëüíèõ
³ õîðåîãðàô³÷íèõ ñòóä³é, â ÿêèõ
çàéìàþòüñÿ äî 18 òèñÿ÷ ä³òåé. Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ ô³çè÷íî¿ êóëü-
òóðè òà ñïîðòó êóðóº ðîáîòó 28
ñïîðòèâíèõ øê³ë, ÿê³ â³äâ³äóþòü
ïîíàä 20 òèñÿ÷ øêîëÿð³â. Àëå,
ìàáóòü, íàéðîçãàëóæåí³øó ìåðå-
æó ìàº â ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ìå-
ð³¿ — âîíà âêëþ÷àº á³ëüø í³æ 60
øê³ë ³ áóäèíê³â òâîð÷îñò³, â ÿêèõ
çàéìàþòüñÿ ìàéæå 86 òèñÿ÷ ó÷-
í³â.

Çà îñòàíí³õ äâà-òðè ðîêè â ð³ç-
íèõ ðàéîíàõ Êèºâà â³äêðèëè äå-
ñÿòü íîâèõ ìóí³öèïàëüíèõ çàêëà-
ä³â: ø³ñòü ñïîðòèâíèõ øê³ë
(¹ 21 — ó Äí³ïðîâñüêîìó,
¹ 22 — ó Îáîëîíñüêîìó, ¹ 23 —
ó Äåñíÿíñüêîìó, ¹ 24 — â Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó, ¹ 25, 26 — ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó), à òàêîæ Öåíòðè:
òóðèçìó ³ êðàºçíàâ÷î¿ ðîáîòè —
íà Îáîëîí³, òåõí³÷íî¿ òâîð÷îñò³
"Þí³ñòü" ³ äèòÿ÷îãî äîçâ³ëëÿ —
íà Ñîëîì'ÿíö³. Ñåðåä îñòàíí³õ
ïðåì'ºð — ââåäåííÿ â åêñïëóàòà-
ö³þ â íèí³øíüîìó âåðåñí³ ì³æ-
øê³ëüíîãî áàñåéíó "Îë³ìï³ê" â
òîìó ñàìîìó Ñîëîì'ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ñòîëèö³. Ö³ óñòàíîâè äà-
ëè çìîãó çàéíÿòè ùå 10 òèñÿ÷ ä³-
òåé. Îêð³ì òîãî, 70 % (158 òèñ.)
êè¿âñüêèõ øêîëÿð³â çàéìàþòüñÿ
â ãóðòêàõ ïðè øêîëàõ, âåëèêà
÷àñòèíà ÿêèõ º äëÿ ä³òåé áåçïëàò-
íèìè ³ ô³íàíñóþòüñÿ ç ðàéîííèõ
áþäæåò³â

Êóäè çâåðòàòèñÿ
ДЕРЖАВНИЙ БУДИНОК ТВОРЧОСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ І ЮНАЦТВА (Вітря-

ні Гори)
В л. Осиповсь о о, 9-а, тел. (044) 434-41-66
Ізост дія. Хорео рафія. Во ал. Бальні танці. Чечіт а. Центр ранньо о роз-

вит дитини (від 3 ро ів).

ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР
В л. Героїв Дніпра, 32-в, тел. (044) 413-55-13
Хорео рафія. Історичний, біоло ічний, оздоровчо-е оло ічний рт и. Де-
оративно-при ладнемистецтво.Молодіжне об'єднання "Ж равель". Центр
ранньо о розвит дитини.

КИЇВСЬКИЙ ПАЛАЦ ДІТЕЙ І ЮНАЦТВА
В л. І. Мазепи, 13, тел. (044) 280-55-79
Відділ де оративно-при ладно о і образотворчо о мистецтва; х дожньої

творчості; на ово-технічної творчості; біоло ії; т ризм і раєзнавства. Мо-
лодіжний льт рний центр. Інформаційно-творче а ентство "Юн-пресс".
Центр інформаційних техноло ій. Авіаційнно- осмічний центр. Дитячо-юнаць-
а спортивна ш ола. Реда ційно-видавничий центр. Центр розвит до-
ш ільнят "Джерельце".
www.palace.kiev.ua

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Кловсь ий звіз, 8, тел. (044) 253-95-86
Авіамоделювання. Автомоделювання. Радіо онстр ювання. Картин . Пле-

тіння з природно о матеріал . Ори амі. С дномоделювання. Во ал. Х дож-
ньо-технічна творчість. Стендове авіамоделювання.

28 æîâòíÿ äåïóòàòó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè, ÷ëåíó Ïîñò³éíî¿
êîìiñi¿ ç ïèòàíü áþäæåòó 
òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó 
Ñòåïàíó ×ÅÐÍÎÂÅÖÜÊÎÌÓ
âèïîâíþºòüñÿ 31 ð³ê.

Зі святом йо о вітає Фра ція Бло Леоніда Черновець о о
в Київсь ій місь ій раді

Усі ми сердечно бажаємо тобі безмежно о щастя, міцно о здоров’я
та пал ої насна и в повся денном житті.
Щодня твоє серце переповнює поч ття радості та любові від спіл -

вання з рідними та близь ими людьми, а отже, ми щиро вітаємо і їх з
вашим родинним святом.
Ми зичимо тобі на незліченні ро и доброб т , зла оди, любові, віри

та процвітання.

Ä Å Í Ü  Í À Ð Î Ä Æ Å Í Í ß

Чимало юних дар вань вже поповнили цир ові оле тиви зі світовим ім'ям
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Àðòåì Á²ÄÅÍÊÎ: “Íèí³ íà ðèíêó Êèºâà ³ Óêðà¿íè
çàãàëîì äîì³íóþòü óêðà¿íñüê³ êîìïàí³¿”
Êåð³âíèê Àñîö³àö³¿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè Óêðà¿íè ïðî íàñë³äêè êðèçè 
íà ðèíêó çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè

— ßêà íèí³øíÿ äèíàì³êà
ðèíêó çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè
Êèºâà?

— Äèíàì³êà çîâí³øíüî¿
ðåêëàìè éäå íà ñïàä. Òàê,
çà ìîí³òîðèíãîâèìè äàíè-
ìè, çà ð³ê êðèçè, ç æîâòíÿ
2008 ðîêó, ê³ëüê³ñòü çîâ-
í³øíüî¿ ðåêëàìè â Êèºâ³
çìåíøèëàñÿ ïðèáëèçíî íà
1000 ïëîùèí. Öå îð³ºíòîâ-
íî 10-15 â³äñîòê³â â³ä çà-
ãàëüíîãî îáñÿãó ðèíêó. Öå
ïðè òîìó, ùî º ïîçèòèâíà
äèíàì³êà â äåÿêèõ êîìïà-
í³ÿõ, ÿê³ ïðîäîâæóþòü âè-
ñòàâëÿòè ùèòè. Öå çîêðåìà
äîíåöüêà êîìïàí³ÿ “Ìóëü-
òèáîðä”.

— Ìîæíà ñêàçàòè, ùî
ñüîãîäí³ çíà÷íî âïàâ ïîïèò
íà ðåêëàìí³ ïëîù³?

— Íå ìîæó ñêàçàòè, ùî
öå òàê. Íèí³ â³í ÿêðàç â³ä-
ðîäæóºòüñÿ, áî ïî ñóò³ ìè
âæå ïåðåæèëè ï³ê êðèçè.
Îñ³íü — öå â³äðîäæåííÿ
³íòåðåñó äî ðåêëàìè çàãà-
ëîì ³ äî çîâí³øíüî¿ çîêðå-
ìà. Éäåòüñÿ íå ò³ëüêè ïðî

ïîë³òè÷íó ðåêëàìó, à é ïðî
êîìåðö³éíèõ êë³ºíò³â, ÿê³,
íàïðèêëàä, ó ñåðïí³ öüîãî
ðîêó çàáåçïå÷èëè 42 â³ä-
ñîòêè ïðîäàæ³â íà âåðå-
ñåíü. Àëå ñàìå êðèçîâà ñè-
òóàö³ÿ âèÿâèëà îïåðàòîðàì
òó íèçêó êîíñòðóêö³é, ÿê³
º íåðåíòàáåëüíèìè. ² ÿê-
ùî äî êðèçè öå í³êîãî íå
õâèëþâàëî (íå áóëî ñåð-
éîçíèì ì³íóñîì), òî òåïåð
óñ³ ïîáà÷èëè, ùî ïðè çàé-
íÿòîñò³ 40-50 â³äñîòê³â —
öå òÿãàð, ùî í³êîìó íå ïî-
òð³áåí. Òîæ îïåðàòîðè âè-
ð³øèëè ö³ êîíñòðóêö³¿ çíÿ-
òè. Ïî ñóò³, öå îïòèì³çàö³ÿ
ïðîäàæó.

— ×è º êîìïàí³¿, ÿê³ ó
çâ’ÿçêó ç êðèçîþ ï³øëè ç
ðåêëàìíîãî ðèíêó, ³ ñê³ëü-
êè ¿õ?

— ßê ïðàâèëî, öå íåâå-
ëè÷ê³ êîìïàí³¿, ùî ìàþòü
ïî äåñÿòü-äâàäöÿòü ùèò³â,
³ âîíè íå çíèêàþòü. ¯õ
ïðîñòî ïåðåêóïîâóþòü.
Òîáòî ñàì áðåíä çàëèøàº-
òüñÿ, àëå â³í íàëåæèòü

ÿê³éñü ³íø³é êîìïàí³¿. Â³ä-
òàê, ïðîêîíòðîëþâàòè íå-
ìîæëèâî, êîìó íàëåæàëî
òèõ äåñÿòü ùèò³â, à ³íêîëè
³ íå ïîòð³áíî.

— ×è º ÿêèéñü ïîçèòèâ
äëÿ ãðàâö³â ðåêëàìíîãî ðèí-
êó?

— Ïîçèòèâó ìàòåð³àëü-
íîãî, çâè÷àéíî, íåìàº. ²í-

øà ñïðàâà, ùî áóäü-ÿêà
ñïðàâà öå çàâæäè ïîçèòèâ.
Âîíà íàâ÷àº îïòèì³çàö³¿,
ÿê âèæèòè íàäàë³, äàº ìîæ-
ëèâ³ñòü äëÿ ñòðèáêà âïåðåä.
Ìè â³äõîäèìî íà ê³ëüêà
êðîê³â íàçàä, ùîá ïîò³ì
ñòóïèòè íà ï’ÿòü êðîê³â
óïåðåä. Ó ñòðàòåã³÷íîìó
ïëàí³ êðèçà ïîêàçàëà ðèí-
êó, ùî º ð³çí³ ÷àñè ³ òðåáà

áóòè ãîòîâèì äëÿ íîðìàëü-
íî¿ ðîáîòè, à íå ïðîñòî äëÿ
ïðîäàæó. Àëå â ìàòåð³àëü-
íîìó ïëàí³ âñ³ âòðàòèëè,
âñ³ çìåíøèëèñÿ, âñ³ ïåðå-
¿õàëè â ìåíø³ îô³ñè, áóëî
çâ³ëüíåíî áàãàòî ëþäåé.
Áîðîëèñÿ çà çìåíøåííÿ òà-
ðèô³â. Ó òàêòè÷íîìó ïëà-
í³ — öå íåãàòèâ, à â ñòðà-
òåã³÷íîìó — ïîçèòèâ.

— ßê êðèçà âïëèíóëà íà
ÿê³ñòü ðåêëàìíî¿ ïðîäóêö³¿?

— ß íå ìîæó ñêàçàòè, ùî
êðèçà ÿêîñü âïëèíóëà íà
ÿê³ñòü ïðîäóêö³¿, îñê³ëüêè
âîíà áóëà íåäîñòàòíüî
ÿê³ñíîþ ³ ðàí³øå. Äóæå áà-
ãàòî ëîêàëüíèõ êë³ºíò³â ÿê
íàäàâàëè ïåðåâàãó, òàê ³ äî-
ñ³ ìàëþþòü ñâî¿ ñþæåòè.
Âîíè íå çàëó÷àþòü ïðîôå-
ñ³îíàëüíèõ äèçàéíåð³â. ²
òàêà ñèòóàö³ÿ íàðàç³ òðè-
âàº. ²íøà ñïðàâà, ùî â³ä
ïî÷àòêó íåçàëåæíîñò³ ç
êîæíèì ðîêîì çá³ëüøóºòü-
ñÿ ê³ëüê³ñòü ïðîôåñ³éíèõ
ñþæåò³â. Êðèçà â öüîìó
ïëàí³ í³ÿê íå âïëèíóëà.

— ×è â³äïîâ³äàº ä³éñíîñ-
ò³ ³íôîðìàö³ÿ, ùî óêðà¿í-
ñüêèé ðèíîê çîâí³øíüî¿ ðåê-
ëàìè ïî÷àëè êîíòðîëþâàòè
ðîñ³éñüê³ êîìïàí³³?

— Òàêå ÿ ÷óþ âïåðøå. ª
äâ³ ðîñ³éñüê³ êîìïàí³¿, ÿê³
ïðåäñòàâëåíî â Óêðà¿í³. Öå
“Gallery” ³ “News Outdoor”.
Îñòàííÿ ïðàöþº ç 2004-ãî
÷è 2005 ðîêó, “Gallery” —

ç ìèíóëîãî ðîêó. Âîíè âõî-
äÿòü äî äåñÿòêè îïåðàòîð³â,
³ íå ìîæíà ñêàçàòè, ùî âî-
íè êîíòðîëþþòü, ñêóïîâó-
þòü óêðà¿íñüêèõ ãðàâö³â
ðèíêó. ª àãðåñèâí³ø³ êîì-
ïàí³¿ çà íèõ. Íèí³ íà ðèí-
êó Êèºâà ³ Óêðà¿íè çàãàëîì
äîì³íóþòü óêðà¿íñüê³ êîì-
ïàí³¿, âîíè ìàþòü 80 â³ä-
ñîòê³â ðèíêó.

— ßê³ ïåðñïåêòèâè ðîç-
âèòêó çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè â
ïåð³îä êðèçè?

— Ïåðñïåêòèâè º. Íèí³
ìè íàä öèì ïðàöþºìî,
çîêðåìà, â Êèºâ³. Öå ðîç-
ðîáêà êîíöåïö³¿ çîâí³ø-
íüî¿ ðåêëàìè. Äî êðèçè áóâ
ïîñò³éíèé âàë ïðîäàæ³â,
ïîñò³éí³ íàäõîäæåííÿ äî
áþäæåòó, ³ í³õòî íå ö³êà-
âèâñÿ ÿêèìèñü ïðîáëåìà-
ìè ðîçâèòêó. Íàñòàº êðèçà,
³ âñ³ ðîçóì³þòü, ùî ðîçâè-
òîê òðåáà îïòèì³çóâàòè,
ùîá â³í áóâ âèã³äíèì ³ äëÿ
ì³ñòà, ³ äëÿ îïåðàòîð³â. Òî-
ìó áóëî ïîðóøåíî ïèòàí-
íÿ ðîçðîáêè êîíöåïö³¿ çîâ-
í³øíüî¿ ðåêëàìè, ðîçðîá-
êè ñõåì íà âóëèöÿõ, çìåí-
øåííÿ çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³
ïðè çá³ëüøåíí³ ¿õíüî¿ âàð-
òîñò³. ×èì ìåíøå ðåêëàìè,
òèì âîíà ñòàº äîðîæ÷îþ,
òèì âèã³äí³øå âñ³ì

Під от вала
Ві торія БУДАН,

спеціально
для “Хрещати а”

Криза не омин ла ні малий, ні середній біз-
нес. Не став винят ом і ре ламний рино ,
адже, на д м е спертів, в о ремих се мен-
тах спад обся ів продаж перевищ є 50 %.
Про те, я а сит ація в се менті зовнішньої
ре лами нині та я надалі розвиватиметься
цей се мент, "Хрещати " розповів ерівни
Асоціації зовнішньої ре лами У раїни Артем
Біден о.

Íåðèíêîâ³ 
â³äíîñèíè
Ñêàñóâàííÿ ðèíêîâîãî çáîðó 
ïðèçâåäå äî çðîñòàííÿ 
ïîäàòêîâîãî òèñêó íà äð³áíèõ
ï³äïðèºìö³â
Ãàëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Íåùîäàâíÿ ³í³ö³àòèâà Êàá³íå-
òó Ì³í³ñòð³â ùîäî ñêàñóâàííÿ
ðèíêîâîãî çáîðó áóëà íåîäíî-
çíà÷íî ñïðèéíÿòà ï³äïðèºìöÿ-
ìè. Ð³÷ ó ò³ì, ùî á³çíåñ, ÿêèé
çàéìàºòüñÿ îïòîâî-ðîçäð³áíîþ
òîðã³âëåþ, ïðàöþº çà ô³êñîâà-
íèì ïîäàòêîì, ÿêèé ñòàíîâèòü
100 ãðí íà ì³ñÿöü. Ñêàñóâàííÿ
ðèíêîâîãî çáîðó çìóñèòü ï³ä-
ïðèºìö³â ïåðåõîäèòè íà ºäèíèé
ïîäàòîê, ÿêèé ñòàíîâèòü 240 ãðí
íà ì³ñÿöü. Îòæå, “òóðáîòà” óðÿ-
äó ïðî äð³áíèõ ï³äïðèºìö³â ìî-
æå îáåðíóòèñÿ äëÿ íèõ ð³çêèì
çðîñòàííÿì ïîäàòêîâèõ ïëàòå-
æ³â.

Âàðòî íàãàäàòè, ùî ÁÞÒ óæå
îäèí ðàç çáèðàâñÿ “ñêàñóâàòè”
ðèíêîâèé çá³ð. Ó ãðóäí³ 2008
ðîêó ïàðëàìåíò ó ïåðøîìó ÷è-
òàíí³ óõâàëèâ çàêîíîïðîåêò,
ðîçðîáëåíèé Ñåðã³ºì Òåðüîõ³-
íèì (ôðàêö³ÿ ÁÞÒ), äå ïðîïî-
íóâàëîñÿ çàì³íèòè ðèíêîâèé
çá³ð ïîäàòêîì, ÿêèé ìàëè ñòÿ-

ãóâàòè çà êîæåí ìåòð çåìåëüíî¿
ïëîù³ ðèíêó (çîêðåìà çà ïðî-
õîäè ³ ïðî¿çäè), ïðè÷îìó çà
ñòàâêîþ â 20-200 ðàç³â á³ëüøîþ,
í³æ íèí³øíÿ ñòàâêà ðèíêîâîãî
çáîðó. Ïðîòå òîä³, â ðåçóëüòàò³
ìàñîâèõ ïóáë³÷íèõ ïðîòåñò³â
ïðåäñòàâíèê³â á³çíåñó, öå ð³-
øåííÿ íå áóëî óõâàëåíî.

Íèí³øíº ñêàñóâàííÿ öüîãî
çáîðó íåãàòèâíî ïîçíà÷èòüñÿ ³
íà ì³ñöåâèõ áþäæåòàõ. “Ïðîïî-
çèö³¿ ïðåì’ºðà ïðî ñêàñóâàííÿ
ðèíêîâîãî çáîðó íå çðàä³þòü êå-
ð³âíèêè ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëà-
äè, â ÿêèõ óíàñë³äîê ñêàñóâàí-
íÿ çáîðó óòâîðþþòüñÿ ä³ðêè â
áþäæåòàõ”,— çàçíà÷èâ çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³êòîð Ñ³-
âåöü. “Ñêàñóâàííÿ ç 1 ñ³÷íÿ
2010 ðîêó ðèíêîâîãî çáîðó ïðè-
çâåäå äî íåäîîòðèìàííÿ ì³ñöå-
âèìè áþäæåòàìè ïðèáëèçíî 500
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü ùîð³÷íî, ùî
âêîòðå äîâåäå çàêîíîì³ðí³ñòü ó
íåïðîôåñ³îíàë³çì³ íèí³øíüî¿
âëàäè, à ñàìå: êðîê óïåðåä —
äâà íàçàä”,— äîäàâ ïàí Ñ³-
âåöü

Ô
îò
î 
ç 
àð
õ³
âó
 “
Õ
ðå
ù
àò
èê
à”



Хрещатик  28 жовтня 2009 РРЕЕЗЗООННААННСС 55

Оле сандр ОМЕЛЬЧЕНКО,
НУ-НС:

—Щодо Шевчен івсь о о район ,
ще є матеріали щодо ш оли № 3 та
інші до менти, я і засвідч ють пор -
шення прав приватизації. Я дор чив
своїм помічни ам – юристам — зіб-
рати інформацію, і в понеділо -вівто-
ро вист плю з офіційним деп тат-
сь им запитом. Наст пно о тижня я -
раз б де робота в о р ах, розпоч-
н свою робот з та о о район я
Шевчен івсь ий. Аморальними вис-
т пають сі без винят питання, що
вед ть до неправомірної приватиза-
ції чи то земельних рес рсів, чи то б -
дівель. А я що це стос ється дітей,
тим паче дітей-інвалідів або сиріт, це
вдвічі аморально. Я заці авився цим

питанням і див юсь, я мі Пилипи-
шин піти на та ий ро , оли мин -
лоріч я читав йо о асла на бі -бор-
дах про те, що все – для дітей.

Анатолій СЕМИНОГА,
БЮТ:

—Це просто неприп стимо. Я що
цим займаються чиновни и, я і ма-
ють певн влад , то це сором. Я -
що потрібна підтрим а нашої полі-
тичної сили, ми зробимо все, що в
наших силах, дол чимо і фра цію в
Київраді, і в районних радах. Ми до-
поможемо відстояти ці об`є ти. Сьо-
одні в Києві знищ ємо зелені зони,
заб дов ємо дитячі майданчи и, я -
що вже почнемо б дівництво на міс-
ці дитб дин ів, то цей цинізм, зви-

чайно, треба з пинити. Це вже за
межами людсь о о роз міння.

Ірина БІЛОУСОВА,
Бло Литвина:

— Це неч вано – чіпати ш ол -ін-
тернат для сиріт, чіпати інтернат для
дітей-інвалідів. Це не в ладається в
олові. І саме в цей період, оли
раїні та важ о. У нас, маб ть, най-
більше страждають діти-сироти, та
не може б ти. Наша фра ція, я д -
маю, на найближчом засіданні роз-
ляне це питання, і, безперечно, б -
д ть вжиті заходи, в райньом ви-
пад – заходи вплив .

Андрій ШКІЛЬ,
БЮТ:

— Я можна продати дитячий б -
дино ? А дітей ди? Це просто со-
ром. Я просто не знаю про неї (си-
т ацію), але я що ерівництво дит-
б дин або ініціативна р па, я а
йо о захищає, зверн ться до мене,
то я отовий під лючитися і захища-
тим дітей. Я вза алі не роз мію, я
можна продати дитячий б дино .
Переб вання дитини дитб дин
завжди б ло під державною опі ою.
Казати, що це неприб т ово.... Мож-
на б ло б сформ вати мереж ін-
ших дитб дин ів і відселити т ди ді-
тей, що стос ється безпосередньо
цих дитб дин ів, то навіть, я що їх

продати, ошти, вил чені з продаж ,
мають б ти інвестовані дитб дин-
и. Це я ще мі би зроз міти, але
знов -та и, свою д м мають вис-
ловити фахівці.

Дмитро ТАБАЧНИК,
Партія ре іонів:

— Я, чесно аж чи, не знаю под-
робиць. Але я що це насправді та ,
то це вчино , що лежить за межами
моралі та людяності. Я можна поз-
бавляти дітей навіть не дом , а те-
риторії нормальної. Я та роз мію,
що продається пар ова зона. Це вза-
алі страшно об оворювати. Мені
здається, що це по аз є де радацію
моралі чиновни ів і тих ерівни ів,
отрі це роблять.

Президент У раїни Ющен В. А.
Прем’єр-міністр У раїни Тимошен о Ю. В.
Голові Верховної Ради У раїни Литвин В. М.
Генеральном про рор У раїни Медведь О. І.
Голові Київсь ої місь ої державної адміністрації Черновець ом Л. М.
Деп татам Верховної Ради У раїни
Деп татам Київсь ої місь ої ради

Çäàâíà êîæíà êðà¿íà áóëà íàñò³ëüêè
ñèëüíîþ, íàñê³ëüêè ñèëüíèìè ³ ðîçóìíè-
ìè áóëè ä³òè, ÿê³ çðîñòàëè íà ¿¿ òåðåíàõ.
Àëå â íàø ÷àñ, ñõîæå, âèõîâàííÿ òà îñâ³-
òà íàñòóïíîãî ïîêîë³ííÿ âæå í³êîãî íå
òóðáóº. Ï³äòâåðäæåííÿì ö³º¿ òåçè º ïðî-
òèïðàâí³ òà àìîðàëüí³ ä³¿ êåð³âíèöòâà
Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéðàäè, ÿêå, íåçâàæàþ÷è
íà çàêîíîäàâ÷ó çàáîðîíó, çä³éñíþº ðîç-
ïðîäàæ òåðèòîð³é îñâ³òí³õ çàêëàä³â.

Òàê, ç âîëàþ÷èì öèí³çìîì ³ àìîðàëü-
íîþ àðãóìåíòàö³ºþ, í³áèòî â öåíòð³ ñòî-
ëèö³ ñòàº âñå ìåíøå ñèð³ò, ìàéæå çàêðè-
òî øêîëó-³íòåðíàò ¹ 3 äëÿ ä³òåé-ñèð³ò,
ùî çàéìàº 12 ãåêòàð³â çåìë³, îñê³ëüêè
çíàéøîâñÿ ³íâåñòîð, ÿêèé ãîòîâèé ïîáó-
äóâàòè íà ¿¿ òåðèòîð³¿ æèòëîâèé êîìïëåêñ.

Ð³øåííÿì ðàéðàäè ¹ 394 â³ä 31 ñ³÷íÿ
2008 ðîêó áóëî ïðîäàíî ñïàëüíèé êîðïóñ
äèòÿ÷îãî ³íòåðíàòó äëÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â
ïëîùåþ 530 êâ. ì (âóë. Ëóê’ÿí³âñüêà, 29à).

Ñåðåäíÿ øêîëà ¹ 24 (âóë. Î. Òåë³ãè,
15à), çã³äíî ç ð³øåííÿì Øåâ÷åíê³âñüêî¿
ðàéðàäè ¹ 550 â³ä 20 ëèñòîïàäà 2008 ðî-
êó, âòðàòèëà îêðåìó áóä³âëþ øê³ëüíèõ
ìàéñòåðåíü ïëîùåþ 256 êâ. ì, ïåðåäàíó äî
íåâ³äîìèõ ïðèâàòíèõ ðóê.

Ïðèâàòèçîâàíî áóä³âëþ âå÷³ðíüî¿ øêî-
ëè ¹ 5 ïëîùåþ 1,5 òèñ. êâ. ì (ïðîñïåêò
Ïåðåìîãè).

Êð³ì òîãî, ï³ä ïðèâîäîì íàïîâíåííÿ
ðàéîííîãî áþäæåòó, àäì³í³ñòðàö³ÿ Øåâ-
÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ï³øëà íà áåçïðåöå-
äåíòí³ ä³¿ — ïðèâàòèçàö³þ 15 òèñ. êâ. ì
ïðèì³ùåíü ÆÅÊ³â. À öå îçíà÷àº, ùî â ðà-
õóíêàõ, ÿê³ îòðèìàþòü æèòåë³ Øåâ÷åíê³â-
ñüêîãî ðàéîíó, ç’ÿâèòüñÿ ùå îäèí ðÿäîê
äëÿ ñïëàòè — “îðåíäà ïðèì³ùåííÿ”.

Çàì³ñòü ïðîäàíèõ áóä³âåëü Øåâ÷åíê³â-
ñüêà àäì³í³ñòðàö³ÿ çàïðîïîíóâàëà ãîðîäÿ-

íàì ïîáóäóâàòè 40 äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â —
ï³ñî÷íèöü. Ó ñò³ëüêè ãîëîâà Øåâ÷åíê³â-
ñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ îö³íèâ òèñÿ÷³
êâàäðàòíèõ ìåòð³â øê³ë, äèòÿ÷èõ êëóá³â,
³íòåðíàò³â, íàçàâæäè âòðà÷åíèõ äëÿ Êèºâà.

Âñ³ îïèñàí³ âèùå ä³¿ ïîðóøóþòü ðåêîðä-
íó ê³ëüê³ñòü çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â, àäæå â çà-
êîíîäàâ÷³é áàç³ Óêðà¿íè íåìàº ïîðÿäêó

ïðèâàòèçàö³¿ çàêëàä³â îñâ³òè. Äëÿ öüîãî
ïîòð³áíî ë³êâ³äóâàòè ÷è ðåîðãàí³çóâàòè çà-
êëàä. Àëå æ äðóãèé àáçàö ÷àñòèíè øîñòî¿
ñòàòò³ 16 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî äîøê³ëüíó
îñâ³òó” ïåðåäáà÷àº, ùî “ðåîðãàí³çàö³ÿ àáî
ë³êâ³äàö³ÿ ä³þ÷èõ êîìóíàëüíèõ äîøê³ëü-
íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â äîïóñêàºòüñÿ ëè-
øå çà çãîäîþ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè (çà-

ãàëüíèõ çáîð³â) ñåëà, ñåëèùà, ì³ñòà àáî íà
ï³äñòàâ³ ðåçóëüòàò³â ì³ñöåâîãî ðåôåðåíäó-
ìó”. Öþ æ íîðìó â³äòâîðåíî â ïóíêò³ 30
÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 26 Çàêîíó Óêðà¿íè
“Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³”.
Òîáòî çã³äíî ³ç çàêîíîì íå ìîæíà í³ ë³ê-
â³äóâàòè, í³ ðåîðãàí³çóâàòè íàÿâí³ äèòñàä-
êè, äèòÿ÷³ áóäèíêè, ³íòåðíàòè áåç çãîäè òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, ùî ìàº áóòè âèêëà-
äåíà â ð³øåíí³ íå ì³ñöåâî¿ ðàäè àáî éîãî
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó, à çàãàëüíèõ çáîð³â àáî
ì³ñöåâîãî ðåôåðåíäóìó.

Êð³ì òîãî, ä³¿ êåð³âíèöòâà ðàéäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿ ñóïåðå÷àòü ñòàòò³ 53 Êîíñòèòó-
ö³¿ Óêðà¿íè, ÿêà ãàðàíòóº ïðàâî íà îñâ³òó.

ß çâåðòàþñÿ äî îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ ³ çà-
êîíîäàâ÷î¿ âëàäè ç ïðîõàííÿì âòðóòèòè-
ñÿ â ñèòóàö³þ, ÿêà ñêëàëàñÿ â Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³, òà çóïèíèòè ñâàâ³ëëÿ êå-
ð³âíèöòâà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, çàõèñòè-
òè äåðæàâí³ çàêëàäè îñâ³òè â³ä “ðåéäåð-
ñüêèõ” àòàê ðàéîííî¿ âëàäè é ïðèïèíèòè
íàñèëüíèöüêå â³äáèðàííÿ çåìë³ äëÿ ïðè-
âàòíèõ çàáóäîâ.

ß òâåðäî âïåâíåíà: êèÿíè íå ìàþòü áó-
òè çàðó÷íèêàìè àìîðàëüíèõ âèò³âîê ëþ-
äåé, ãîòîâèõ â ãîíèòâ³ çà ãðîøîâîþ âèãî-
äîþ ïîçáàâèòè ðàéîí, ì³ñòî, éîãî æèòåë³â
íå ëèøå ìàéíà, à é ïåðñïåêòèâ. Ïîïèðà-
þ÷è ³íòåðåñè êè¿âñüêèõ ä³òåé, Øåâ÷åíê³â-
ñüêà àäì³í³ñòðàö³ÿ çàâäàº óäàðó ïî ìàéáóò-
íüîìó, ïîçáàâëÿº ìàëåíüêèõ êèÿí íîðìàëü-
íîãî äîçâ³ëëÿ, âèãàíÿº ä³òåé íà âóëèöþ.

Голова постійної мандатної омісії
з питань деп татсь ої діяльності

та ети и, забезпечення за онності
та правопоряд , розвит місцево о

самовряд вання, інформаційної політи и
та взаємодії з об’єднаннями ромадян

Т. А. ДОНЕЦЬ

Парламентарі шо овані зверненням деп тата Шевчен івсь ої райради Тетяни Донець до вищо о ерівництва держави,
правоохоронних ор анів та столичної влади про потреб втр титися в сит ацію, що с лалася Шевчен івсь ом районі, і з пинити
свавілля райдержадміністрації – захистити державні освітні за лади від рейдерсь их нападів районної влади. Зо рема йдеться
про наміри приватиз вати іль а дитячих за ладів середмісті Києва.

Ä³òåé Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó
âëàäà âèãàíÿº íà âóëèöþ

Â³äêðèòèé ëèñò
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хрещатик

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Про відзначення 65�ї річниці визволення України 

та 66�ї річниці визволення м. Києва 
від фашистських загарбників

Розпорядження № 1171 від 12 жовтня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президента України від
10.12.2008 № 1152/2008 “Про відзначення 65�ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945
років”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 № 1547�р “Про заходи щодо підготовки
та відзначення 65�ї річниці визволення України від фашистських загарбників і Перемоги у Великій Вітчиз�
няній війні 1941—1945 років” і з метою проведення у столиці України — місті�герої Києві заходів із відзна�
чення 65�ї річниці визволення України та 66�ї річниці визволення м. Києва від фашистських загарбників та
вшанування ветеранів війни:

1. Затвердити програму загальноміських заходів із від�
значення 65�ї річниці визволення України та 66�ї річниці виз�
волення м. Києва від фашистських загарбників, що додає�
ться.

2. Організаційному комітету з підготовки та відзначення
65�ї річниці визволення України від фашистських загарбни�
ків і 65�річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні
1941—1945 років разом з управлінням у справах жінок, ін�
валідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) забезпечити підготовку та проведення загальноміських
заходів із відзначення 65�ї річниці визволення України та 66�
ї річниці визволення м. Києва від фашистських загарбників,
в тому числі:

— художньо�декоративне оформлення м. Києва;
— святкове освітлення вул. Хрещатик і Майдану Незалеж�

ності;
— радіотрансляцію музичних творів військово�патріотич�

ної тематики на вул. Хрещатик та Майдані Незалежності 28
жовтня та 6 листопада 2009 року;

— участь представників міських громадських ветеран�
ських організацій  у  проведенні ритуалів Пам’яті, урочис�
тих заходах у Національному музеї — заповіднику “Битва за
Київ у 1943 році” (с. Нові Петрівці), зустрічі з керівництвом
Київської міської ради та виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації);

— надання фінансової підтримки громадським організа�
ціям ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та
дітей війни м. Києва для розрахунків по витратах, пов’яза�
них з оплатою оренди приміщень і користування комуналь�
ними послугами.

3. Головному управлінню охорони здоров’я та медично�
го забезпечення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації):

— забезпечити продовження ремонтних робіт у Київсько�
му міському шпиталі інвалідів Великої Вітчизняної війни згід�
но з проектно�кошторисною документацією капітального ре�
монту;

— забезпечити привітання ветеранів Великої Вітчизня�
ної війни, які перебувають на лікуванні у лікарняних закла�
дах міста, з 65�ю річницею визволення України та 66�ю
річницею визволення м. Києва від фашистських загарбни�
ків;

— організувати вручення  продовольчих наборів інвалі�
дам війни, які перебувають на лікуванні у Київському місь�
кому шпиталі інвалідів Великої Вітчизняної війни, госпіталь�
ному відділенні Київської міської клінічної психоневрологіч�
ної лікарні № 1, госпітальних відділеннях Київських міських
клінічних лікарень № 10 та № 11;

— організувати медичне забезпечення проведення за�
гальноміських заходів із відзначення 65�ї річниці визволен�
ня України та 66�ї річниці визволення м. Києва від фашист�
ських загарбників.

4. Забезпечити за рахунок видатків, передбачених у бю�
джеті м. Києва на 2009 рік на виконання міської комплекс�
ної програми “Турбота” на 2006—2010 роки, затвердженої
рішенням Київської міської ради від 16.12.2005 № 603/3064
(із змінами та доповненнями):

— управлінню у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни
та праці виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) виконання заходів, зазначе�
них у пунктах 1�4, 6�9 додатка, в обсязі 212,05 тис. грн;

— Головному управлінню охорони здоров’я та медично�
го забезпечення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) виконання захо�
дів, зазначених у пункті 5 додатка, в обсязі 50,0 тис. грн.

5. Виконавчим органам районних у м. Києві рад (район�
ним у м. Києві державним адміністраціям), Головному управ�
лінню ритуальних послуг виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації), Голов�
ному управлінню охорони культурної спадщини виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) вжити заходів щодо приведення до належ�
ного стану пам’ятників, військових меморіалів та могил во�
їнів, загиблих у боях проти фашистських загарбників.

6. Першому заступнику голови Київської міської держав�
ної адміністрації Кільчицькій І. Р. забезпечити висвітлення
в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на першого заступника голови�Київської міської держав�
ної адміністрації Кільчицьку І. Р.

Голова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін та доповнень 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 02.10.2009 № 1154

Розпорядження № 1186 від 14 жовтня 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про ав�
томобільні дороги”, рішення Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 “Про Правила благоуст�
рою міста Києва”, з метою уникнення заторів на дорогах міста та прискорення виконання робіт при про�
кладанні підземних комунікацій і будівництві підземних споруд, а також їх ремонті, в межах функцій орга�
ну місцевого самоврядування:

1. Внести зміни та доповнення до розпорядження вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) від 02.10.2009 № 1154 “Про виконан�
ня робіт в тризмінному цілодобовому режимі при розритті
доріг”, виклавши пункт 2 розпорядження в новій редакції:

“2. Головному управлінню контролю за благоустроєм міс�
та Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації):

2.1. Здійснювати постійний контроль за дотриманням
пункту 1 цього розпорядження, Правил благоустрою міста
Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від
25.12.2008 № 1051/1051, при прокладанні підземних кому�
нікацій і будівництві підземних споруд, а також їх ремонті
на магістралях та шляхово�транспортних спорудах міста та
вживати відповідних заходів щодо порушників.

2.2. При визначенні термінів виконання робіт, зазначе�
них в пункті 1 цього розпорядження, здійснювати їх розра�
хунок з урахуванням тризмінного цілодобового режиму та
з’ясування спроможності замовника до виконання зазначе�
них робіт у визначені терміни.

2.3. Складати реєстр порушників та перелік місць, де ро�
боти виконуються із порушеннями, в тому числі режиму без�
перервного інженерного та транспортного забезпечення на�

селення та прилеглих територій, і надавати їх підпорядко�
ваним підприємствам, структурним підрозділам та район�
ним управлінням (відділам) благоустрою для вжиття відпо�
відних заходів до таких порушників.

2.4. У разі виявлення неодноразового порушення режи�
му та визначених термінів виконання робіт вживати відпо�
відних заходів щодо негайного відновлення такими поруш�
никами покриття тротуарів та проїзної частини на всю ши�
рину проїзної частини і довжину в межах розриття за типом
існуючого та передачі за актами комунальним підприєм�
ствам шляхово�експлуатаційних управлінь по ремонту та ут�
риманню автомобільних шляхів та споруд на них відповід�
них районів м. Києва.

2.5. Щотижнево надавати Київському міському голові ін�
формацію про виконання цього розпорядження.”

2. Першому заступникові голови Київської міської держав�
ної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвітлен�
ня в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на першого заступника голови Київської міської держав�
ної адміністрації Басса Д. Я.

Голова Л. Черновець ий

Про утворення Координаційної ради 
з питань боротьби з порушеннями прав інтелектуальної

власності у місті Києві
Розпорядження № 1182 від 14 жовтня 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про авторське право і суміжні
права”, з метою підвищення ефективності боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності у міс�
ті Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Утворити Координаційну раду з питань боротьби з по�
рушеннями прав інтелектуальної власності у місті Києві ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та затвердити її склад, що додає�
ться.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з пи�
тань боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власно�
сті у місті Києві виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), що додається.

3. Першому заступникові голови Київської міської держав�

ної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на виконуючого обов’язки заступника голови Київської
міської державної адміністрації Сівця В. М.

Голова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.07
№ 62/723 “Про Програму приватизації комунального

майна територіальної громади міста Києва 
на 2007—2010 роки”

Рішення Київської міської ради № 41/2110 від 17 вересня 2009 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, частини четвертої статті 3 Закону України “Про приватизацію державного майна” та з метою надхо�
дження коштів до бюджету міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до рішення Київради від 08.02.07 № 62/723 “Про Програму приватизації комунального майна територіальної гро�
мади міста Києва на 2007—2010 роки” такі зміни:

— позицію 417 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва” “Група “А” додатка 4:

викласти у такій редакції:

� позицію 418 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва” “Група “А” додатка 4:
викласти у такій редакції:

� позицію 419 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва”
“Група “А” додатка 4:

417 Нежилий б дино м. Київ, Пар ова доро а, 8, літ. "А" 4 Площа відповідно до даних БТІ

417 Нежилий б дино м. Київ, Пар ова доро а, 8, літ. "А" 4 466,2

418 Нежилий б дино м. Київ, Пар ова доро а, 8, літ. “В” 4 145,4

418 Нежилий б дино м. Київ, Пар ова доро а, 8, літ. “В” 4 Площа відповідно до даних БТІ



викласти у такій редакції:

� позицію 186 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва”
“Група “А” додатка 4:

викласти у такій редакції:

� позицію 576 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва”
“Група “А” додатка 4:

викласти у такій редакції:

� позицію 78 розділу “Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву” “Група “А” додатка 4:

викласти у такій редакції:

— позицію 79 розділу “Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву” “Група “А” додатка 4:

викласти у такій редакції:

— доповнити додаток 4 до рішення переліком об’єктів згідно з додатком.

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

419 Нежилий б дино м. Київ, Пар ова доро а, 8, літ. “Г” 4 Площа відповідно до даних БТІ

186 Нежилі приміщення м. Київ, Пар ова доро а, 8-б 4 Площа відповідно до даних БТІ

186 Нежилий б дино м. Київ, Пар ова доро а, 8-б, літ. “Б” 4 43,1

78 Нежилий б дино
ТОВ “Май ”

м. Київ, в л. Ми ільсь о-Слобідсь а,
7.2

3 240,4

78 Нежилий б дино
ТОВ “Компанія “Па-
ритет-плюс”

м. Київ, в л. Ми ільсь о-Слобідсь а,
7.2

3 240,4

79 Нежилий б дино
ТОВ “Май ”

м. Київ, в л. Ми ільсь о-Слобідсь а,
7 .1

3 609,30

79 Нежилий б дино
ТОВ “Компанія
“Паритет-плюс”

м. Київ, в л. Ми ільсь о-Слобідсь а,
7 .1

3 609,30

576 Нежилі б дівлі та спор ди
Промислово-технічна омпанія ви ляді
ТОВ “А ромат”

м. Київ, в л. Б лаховсь о о, 5 3 15,0
61,9
25,0
450,0
252,0

576 Нежилі б дівлі та спор ди
Промислово-технічна омпанія ви ляді
ТОВ “А ромат”

м. Київ, в л. Б лаховсь о о, 5,
літ. “Д”,
літ. “3”,
літ. “К”,
літ. “Е”, 
літ. “Ж”

3
201,5
13,7
51,3
12,3
455,7

419 Нежилий б дино м. Київ, Пар ова доро а, 8-б, літ.
“Г”

4 54,4

Про внесення змін і доповнень до рішення Київради 
від 19.03.09 № 132/1188 “Про заходи щодо залучення

позички (кредиту) до міського бюджету м. Києва”
Рішення Київської міської ради № 639/1695 від 18 червня 2009 року

Відповідно до статті 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести в додаток до рішення Київради від 19.03.09 № 132/1188 “Про заходи щодо залучення позички (кредиту) до місь�
кого бюджету м. Києва” (із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Київради від 23.04.09 № 319/1375) такі зміни
і доповнення:

— у позиції 3 додатка до рішення цифри “943,80” замінити цифрами “947,60”;
— у позиції 77 додатка до рішення слова “Апеляційний суд Київської області” замінити словами “Судові та правоохорон�

ні органи”, цифри “1562,600” та “400,945” замінити відповідно цифрами “14753,00” та “161917,00”;
— у позиції 78 додатка до рішення слова та цифри “Володимирська, 30/5 літ. А/Золотоворітська” замінити словами та

цифрами “Володимирська/Золотоворітська, 30�5 літ. А”, цифри “765,100” замінити цифрами “769,20”;
— у позиції 128 додатка до рішення цифри “638,900” замінити цифрами 642,40”;
— у позиції 146 додатка до рішення цифри “4906,800” та “16094,400” замінити відповідно цифрами “7120, 40” та “23356,0’’;
— доповнити додаток до рішення позицією 147 такого змісту:

Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

147 МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ
УКРАЇНИ

МИХАЙЛІВСЬКА
ПЛОЩА, 1

АДМІНІСТРАТИВНЕ 18 989,6 10 740,00

Про заходи з погашення заборгованості 
з міського бюджету перед ВАТ “АК “Київводоканал” 
за частковими компенсаціями населення м. Києва 

на оплату послуг з централізованого водопостачання 
та водовідведення відповідно до розпорядження КМДА

від 28.12.06 № 1838
Рішення Київської міської ради № 320/2389 від 8 жовтня 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ”, “Про соціальні послуги”, “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”,
“Про житлово�комунальні послуги”, з метою недопущення зростання заборгованості міського бюджету пе�
ред виробниками комунальних послуг та недопущення погіршення фінансового становища виробників ко�
мунальних послуг Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Головному фінансовому управлінню виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації):

1.1. Перерахувати ВАТ “АК “Київводоканал” 1,2 млн грн,
що є заборгованістю міського бюджету перед ВАТ “АК “Ки�
ївводоканал” за частковими компенсаціями населенню м. Ки�
єва на оплату послуг з централізованого водопостачання та

водовідведення, в термін до 01.11.09.
1.2. Забезпечити поточне фінансування часткових ком�

пенсацій населенню м. Києва на оплату житлово�комуналь�
них послуг згідно з розпорядженням КМДА від 28.12.06
№ 1838 “Про соціальний захист населення міста Києва в
умовах запровадження економічно обґрунтованих цін та та�
рифів на житлово�комунальні послуги”.

2. Це рішення Київської міської ради набирає чинності з
8 жовтня 2009 року.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань житлово�ко�

мунального господарства та паливно�енергетичного ком�
плексу.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про спрямування частки адресної безготівкової 
допомоги окремим категоріям соціально незахищених

верств населення м. Києва, що припадає на вартість 
холодної води як складової частини у вартості гарячої, 

на користь ВАТ “АК “Київводоканал”
Рішення Київської міської ради № 322/2391 від 8 жовтня 2009 року

Відповідно до статті 39 Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік”, постанови КМУ
від 11.01.05 № 20 “Про затвердження Порядку перерахування в 2009 році деяких субвенцій на надання
пільг, субсидій та компенсацій за рахунок надходжень до загального фонду державного бюджету рентної
плати за транзитне транспортування природного газу і за природний газ та газовий конденсат, що видо�
буваються в Україні” (із змінами), Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, поста�
чання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого
постановою КМУ від 10.07.06 № 955, та чинних розпоряджень КМДА Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Головному управлінню соціального захисту населен�
ня КМДА, організаціям та установам, що проводять нараху�
вання платежів населенню за житлово�комунальні послуги,
нарахування адресної безготівкової допомоги окремим ка�
тегоріям соціально незахищених верств населення м. Києва
для відшкодування витрат на оплату житлово�комунальних
послуг:

1.1. Проводити розщеплення адресної безготівкової до�
помоги окремим категоріям соціально незахищених верств
населення м. Києва на холодну воду як складової частини в
вартості гарячої води (ст. “Теплопостачання”) за алгоритмом,
що здійснює КП “ГІОЦ” по розщепленню вартості холодної
води, яка йде на приготування гарячої води.

1.2. Починаючи з 01.11.09 забезпечити щомісячне на�
рахування, розщеплення і спрямування частки адресної без�
готівкової допомоги окремим категоріям соціально незахи�
щених верств населення м. Києва, що припадає на вартість
холодної води як складової частини у вартості гарячої, на

користь ВАТ “АК “Київводоканал” за алгоритмом, що здійс�
нює КП “ГІОЦ” по розщепленню вартості холодної води, яка
йде на приготування гарячої води.

2. АЕК “Київенерго” і ВАТ “АК “Київводоканал” забезпе�
чити здійснення внутрішніх перерахунків щодо частки адрес�
ної безготівкової допомоги окремим категоріям соціально
незахищених верств населення м. Києва, що припадає на
вартість холодної води у вартості гарячої, починаючи з
01.06.09.

3. Це рішення Київської міської ради набирає чинності з
8 жовтня 2009 року.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань житлово�ко�
мунального господарства та паливно�енергетичного ком�
плексу.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про перейменування Київського міського педагогічного
університету імені Б. Д. Грінченка 

в Київський університет імені Бориса Грінченка
Рішення Київської міської ради № 328/2397 від 8 жовтня 2009 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про столицю
України — місто�герой Київ”, Закону України “Про освіту”, Закону України “Про вищу освіту” та з метою
ефективного забезпечення задоволення освітніх потреб мешканців столиці, у тому числі соціально неза�
хищених верств населення, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Перейменувати вищий навчальний заклад Київський
міський педагогічний університет імені Б. Д. Грінченка в Ки�
ївський університет імені Бориса Грінченка.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації) внести відповідні зміни до
контракту з ректором.

3. Ректору Київського університету імені Бориса Грінчен�
ка Огнев’юку В. О.:

3.1. Підготувати та подати на затвердження Київської
міської ради статут Київського університету імені Бориса
Грінченка за погодженням із Міністерством освіти і науки
України.

3.2. Здійснити необхідні заходи, пов’язані із переймену�
ванням вищого навчального закладу та переоформленням
відповідних ліцензій, згідно з чинним законодавством Укра�
їни.

3.3. Внести відповідні зміни до структури, внутрішніх
та реєстраційних документів вищого навчального закла�
ду.

3.4. Внести відповідні зміни до контрактів, договорів, ін�
ших облікових документів студентів та трудових книжок пра�
цівників.

3.5. Організувати виготовлення печаток, штампів та блан�
ків вищого навчального закладу.

3.6. Проінформувати Київську міську раду до 01.03.10
про вжиті заходи щодо виконання цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань освіти та на�
уки.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.07
№ 62/723 “Про Програму приватизації комунального

майна територіальної громади міста Києва 
на 2007—2010 роки”

Рішення Київської міської ради № 41�1/2110 від 17 вересня 2009 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, частини четвертої статті 3 Закону України “Про приватизацію державного майна” та з метою надхо�
дження коштів до бюджету міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до рішення Київради від 08.02.07 № 62/723 “Про Програму приватизації комунального майна територіальної гро�
мади міста Києва на 2007—2010 роки” такі зміни:

— позицію 446 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)” “Група “А” додатка 4

викласти у такій редакції:

� позицію 481 розділу “Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)” “Група “А” додатка 4 до рішення

викласти у такій редакції:

� доповнити додаток 4 до рішення переліком об’єктів згідно з додатком до цього рішення.
Київсь ий місь ий олова Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

446 Нежила спор да ТОВ “Інвестиційне місто-
б д вання”

м. Київ, в л. Пар ова доро а, 6а, літ.
“А”

3 115,9

446 Нежила спор да ТОВ “Градо-інжинірин ” м. Київ, в л. Пар ова доро а, 6а, літ. “А” 3 115,9

481 Нежилий б дино м. Київ, в л. О. Гончара, 84 4 1845,0

481 Нежилі приміщення м. Київ, в л. О. Гончара, 84 4 938,0
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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 2049
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Ïðîâ³íö³àëè 
âñåóêðà¿íñüêîãî çíà÷åííÿ
Çàâòðà â Êèºâ³ âèñòóïèòü ×åðí³ã³âñüêèé 
ñèìôîí³÷íèé îðêåñòð

Ëþáîâ ÌÎÐÎÇÎÂÀ
“ÒÎÏ 10”, 
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У цьом році Черні івсь о-
м а адемічном симфо-
нічном ор естр “Філар-
монія” виповнюється 10
ро ів. На честь ювілею
х дожній ерівни і олов-
ний дири ент ор естр
Ми ола С ач під от вав
ціл серію свят ових он-
цертів. Адресовані вони
я черні івсь ій, та і иїв-
сь ій п бліці.

Ôåíîìåí íèí³øíüî¿ êóëüòóðíî¿
ñèòóàö³¿ â ×åðí³ãîâ³ ïîÿñíþºòüñÿ
âèíÿòêîâî äîáðîñîâ³ñíîþ ïðàöåþ
öüîãî îðêåñòðó ³ éîãî äèðèãåíòà.
Ó 1999 ðîö³, â óìîâàõ ïîâñþäíî-
ãî ðîçâàëó ³ áàéäóæîñò³, ïàí Ñó-

êà÷ ðèçèêíóâ “ç íóëÿ” ñòâîðèòè
íîâèé îðêåñòð (ì³æ ³íøèì, â³ä-
ìîâèâøèñü â³ä çàïðîøåííÿ îñ³ñ-
òè â îäíîìó ç³ ñòîëè÷íèõ êîëåê-
òèâ³â). Éîãî ïî÷èíè øâèäêî óâ³í-
÷àëèñÿ óñï³õîì çàâäÿêè ïðîäóìà-
í³é ñòðàòåã³¿ é ñòàâö³ íà ïîñò³é-
íå çðîñòàííÿ âèêîíàâñüêîãî ð³â-
íÿ îðêåñòðó, çîêðåìà ðîáîò³ ç
íàéêðàùèìè çàïðîøåíèìè äèðè-
ãåíòàìè ³ ñîë³ñòàìè. Ìèêîëà Ñó-
êà÷ çóì³â íàëàãîäèòè äîâ³ð÷ó àò-
ìîñôåðó ðåïåòèö³é, äîì³ãøèñü
ð³äê³ñíî¿ ñâîáîäè âèêîíàííÿ ³,
îäíî÷àñíî, â³äïîâ³äàëüíîñò³ îð-
êåñòðó çà òâîð÷èé ïðîöåñ. Öèìè
ñàìèìè ïðèíöèïàìè äèðèãåíò
êåðóºòüñÿ ³ ùîäî ïóáë³êè: êîæåí
âèñòóï â³í íåçì³ííî ïåðåäóº
âëàñíîþ ðîçïîâ³ääþ ïðî âèêîíó-
âàíó ïðîãðàìó. Ó íèí³øí³é ìó-
çè÷í³é ñèòóàö³¿ ×åðí³ãîâà íåìàº
íàâ³òü íàòÿêó íà ïðîâ³íö³éí³ñòü:
êîíöåðòè ïðîõîäÿòü ïðè àíøëà-
ãàõ, à áàãàòî ñîë³ñò³â ó ñòîëèöþ

ïîòðàïëÿþòü óæå ï³ñëÿ òîãî, ÿê
ïîáóâàþòü ó ×åðí³ãîâ³.

Íà öåé ðàç äëÿ ñï³ëüíîãî âèñòó-
ïó ç îðêåñòðîì çàïðîøåí³ ïðè-
âàòí³ ãîñò³ ×åðí³ã³âñüêî¿ ô³ëàð-
ìîí³¿, äâà âåäó÷èõ ï³àí³ñòè ïîêî-
ë³ííÿ ñîðîêàð³÷íèõ: ðîñ³ÿíèí Âà-
äèì Ðóäåíêî ³ óêðà¿íåöü, ùî íè-
í³ ìåøêàº â Êåëüí³, Îëåã Ïîëÿí-
ñüêèé. Îáèäâà ó ìèíóëîìó — âè-
ïóñêíèêè Ìîñêîâñüêî¿ êîíñåðâà-
òîð³¿, ëàóðåàòè áàãàòüîõ êîíêóð-
ñ³â ³ íà äàíèé ìîìåíò íàäçâè÷àé-
íî çàòðåáóâàí³ ó âñüîìó ñâ³ò³ âè-
êîíàâö³. Ðàçîì ç îðêåñòðîì ñî-
ë³ñòè âèêîíàþòü òâîðè Ïåòðà
×àéêîâñüêîãî ³ Ñåðã³ÿ Ðàõìàí³-
íîâà. À âèêîíóþòü âîíè öþ ìó-
çèêó òàê ïðîíèêëèâî ³ çëàãîäæå-
íî, ÿê ìàëî õòî ³íøèé

29 жовтня, 19.00
Національна філармонія
У раїни
в л. Володимирсь ий звіз, 2

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Íà á³ëüøîñò³ òåðèòîð³¿ ÷à-

ñîì äîù. Â³òåð çàõ³äíèé, ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðà-
òóðà âäåíü +8...+12°Ñ, âíî÷³ +4...+8°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî
+16°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +10...+13°Ñ, íà ñõîä³ êðà-
¿íè +8...+10°Ñ, âíî÷³, +2...+4°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+6...+8°Ñ, âíî÷³ +4...+6°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì äîù. Â³òåð çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåì-
ïåðàòóðà âäåíü +7...+8°Ñ, âíî÷³ +5...+7°Ñ

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 28 æîâòíÿ
ОВНИ, обставини зажадають від вас не лише а тивних дій, сміли-

вості, а й міння мір вати, аналіз вати. В ба атьох про ин ться здіб-
ності дете тива, дослідни а, психоло а. Др а половина дня — ч до-
вий час для почат самостійної роботи в за ритій станові, принай-
мні ваша діяльність має б ти під по ривом таємничості без п блічно-
о роз олос .
ТЕЛЬЦІ, зран др жньо поспіл йтеся з оточенням, заб вши про

чини, ре алії, сл жбов ієрархію. Др а половина дня промайне на
хвилі ч тливості, прони ливості, за лопотаності майб тнім. Емоцій-
ний онта т з др зями, однод мцями допоможе спо ійно адапт ва-
тися до змін обстанов и, а інт їція під аже, я обійти найнебезпеч-
ніші повороти. Б дьте важнішими до шлюбних та ділових партне-
рів. Зважайте на їхнє за острене самолюбство, досл хайтеся ри-
ти и.
Для БЛИЗНЯТ ар’єрна тема нині найа т альніша. Постарайтеся

поєднати приємне з орисним. Зосередьтеся на роботі, що дар є
творч насолод і дає ідний приб то . Нала одж йте теплі, емоцій-
ні стос н и в оле тиві, разі потреби надайте оле ам психоло іч-
н допомо . В ритичн мить ваша підтрим а (інформаційна чи ін-
ша) вир чить шефа і зміцнить ваш авторитет. Дбайте та ож про здо-
ров’я, се рет т т простий: армонія в д ші — запор а ч дово о са-
мопоч ття!
РАКИ, не аразди відходять неб ття (хай їм рець!), на особисто-

м небосхилі сходить щаслива зоря. Не зволі айте, а нама айтеся пе-
ред сім влашт вати сердечні справи, зарядити життєвий а м лятор
бла одатною енер ією. Розвійтеся, відпочиньте, порозважайтеся, втіль-
те творчі зад ми і неодмінно вип стіть на волю сво о романтично о
джина! Не пожал єте, адже любовні захоплення подар ють яс раві
незаб тні враження.
ЛЕВИ, я що олова ма ітриться від домашніх лопотів — це нор-

мально, адже сил нині хоч реблю ати. А тивно працюйте разом з
домочадцями, ремонт йте, прибирайте. Лише дотрим йте слова, не
дозволяйте собою маніп лювати, боріться за незалежність, страте ія
дій має баз ватися на знаннях людсь ої психоло ії, і т т ви майстер!
ДІВИ, б дьте ч йними, милосердними, опанов йте фах психоло а.

Це допоможе про ласти мости мир з оточенням, зба н ти потреби
партнерів, прорах вати мотивацію їхньої поведін и та за ласти міц-
ний ф дамент для ділової співпраці. Можна підписати таємн од ,
дістати неофіційн онс льтацію.
ТЕРЕЗАМ випаде вдалий шанс реор аніз вати повся денн працю,

що поля ає в іншом ставленні до сл жбових та фахових обов’яз ів,
адапт ванні до ново о психоло ічно о мі ро лімат . Можливі зміни
мов співпраці та оплати. Особисті потреби різ о зростають, тож не
бійтеся наново об оворити з роботодавцями вартість своїх посл . Ви
не он’юн т рщи , а майстер на всі р и — творчий, ори інальний,
тож і зарплата має б ти відповідною.
СКОРПІОНИ переб ватим ть відмінній фізичній формі, наснаж -

ватим ть п блі веселим настроєм, зачаров ватим ть протилежн
стать. Творча ява вир ватиме, тож б де можливість реаліз вати свої
таланти в любленій справі, арно заре оменд вати себе на роботі.
А ось ди таторсь о о они а ліпше залишити на припоні!
СТРІЛЬЦІ, за вашою спиною вир є б рхливе життя, таємні воро и

плет ть інтри и, затівають авантюри. Я що ви вважаєте, що стоїте на
міцном підґр нті,— то вели ий самообман. Плани та надії мож ть
зр йн ватися, я арт овий б диночо . Аби безпечитися від біди, по-
просіть порад рідних, проаналіз йте мин ле, сл хайте олос підсві-
домості...
КОЗОРОГИ, для відновлення емоційної рівнова и поспіл йтеся з

др зями, однод мцями, висловте все, що на ипіло на д ші. Вас зро-
з міють і не ос дять. Інформаційні джерела сьо одні до ваших посл ,
задовольняйте інтеле т альні апетити, опанов йте царин на и.
ВОДОЛІЇ, енер орес си, приб т и, на опичення — ці сфери най-

динамічніші. Т т ви, на щастя, ле о здолаєте різні проблеми. Примі-
ром, я що заплан єте ризи овані витрати, взяття редит , ви орис-
тання нових джерел заробіт . Не проґавте шанс об оворити з е-
рівництвом питання зарплатні.
РИБИ, сміливо по ладайтеся на вн трішні відч ття і пливіть за те-

чією подій, тоді не зіб’єтеся з форт нно о напрям . Головне — не
сидіти на одном місці. Адаптація до нової обстанов и блис ча. Р -
хайтеся, подорож йте, нала одж йте зар біжні зв’яз и, насич йте д -
ш свіжими враженнями. На ова, релі ійна, юридична, літерат рна
сфери нині найплідніші

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло

На честь десятиріччя Черні івсь ий а адемічний симфонічний ор естр “Філармонія” під от вал серію свят ових онцертів
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хрещатик

Передплатні ціни

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.

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

З достав ою азети поштов с ринь

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.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2009 РІКПЕРЕДПЛАТА НА 2010 РІК

2209461308

У КАТАЛОЗІ ПЕРЕДПЛАТНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ НА 2010 РІК СТОР. 22


