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

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №147 (1018)

СЕРЕДА,
28 грудня
2011 року

Про затвердження Статуту комунального підприємства 
Київської міської ради “Телекомпанія “Київ” 

та Редакційного статуту комунального підприємства Київської міської ради
“Телекомпанія “Київ”

Рішення Київської міської ради № 600/6836 від 10 листопада 2011 року
Відповідно до статті 88 Цивільного кодексу України, статті 57 Господарського кодексу України, статті 26 Закону України “Про міс�

цеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про телебачення та радіомовлення”, на виконання рішення Київської міської
ради від 14.07.2011 № 379/5766 “Про реорганізацію комунальних підприємств” та з метою затвердження установчих документів ко�
мунального підприємства Київської міської ради “Телекомпанія “Київ” Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Статут комунального підприємства Київської міської ради “Телекомпанія “Київ” згідно з додатком 1.
2. Затвердити Редакційний статут комунального підприємства Київської міської ради “Телекомпанія “Київ” згідно з додатком 2.
3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) привести свої розпорядження у відповідність до цього рі"

шення.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних

зв’язків та інформаційної політики та постійну комісію Київради з питань власності.
Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток 1
до рішення Київської міської ради

від 10 листопада 2011 року № 600/6836

СТАТУТ
комунального підприємства Київської міської ради 

“ТЕЛЕКОМПАНІЯ “КИЇВ”
(ідентифікаційний код 25195855)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Комунальне підприємство Київської міської ради “Телекомпанія “Київ” (далі — Підприємство) створене в результаті реорганізації державного

комунального підприємства “Телерадіокомпанія “Київ”, створеного на підставі розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.07.97
№ 922 “Про створення державного комунального підприємства “Телерадіокомпанія “Київ”.

1.2. Підприємство є правонаступником усіх майнових прав і обов’язків державного комунального підприємства “Телерадіокомпанія “Київ”.
1.3. Засновником Підприємства є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада (далі — Засновник).
1.4. Підприємство є комунальним комерційним унітарним підприємством, засобом масової інформації Київської міської ради, заснованим на кому"

нальній власності територіальної громади м. Києва і безпосередньо підпорядковується у своїй діяльності Управлінню преси та інформації виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі — Управління).

1.5. Розмір статутного капіталу комунального підприємства Київської міської ради “Телекомпанія “Київ” становить 19 000 000 гривень.
1.6. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, Законами України “Про те"

лебачення і радіомовлення”, “Про інформацію” та іншими законами України, Постановами Верховної Ради України, Указами і Розпорядженнями Пре"
зидента України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями вико"
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та цим Статутом.

1.7. Контроль за додержанням Підприємством вимог законодавства у сфері телебачення і радіомовлення та ліцензійних умов здійснює Національ"
на рада України з питань телебачення і радіомовлення.

1.8. Підприємство є юридичною особою публічного права, діє на засадах господарського розрахунку та самофінансування, має відокремлене май"
но, самостійний баланс, власний знак для товарів і послуг, розрахункові (поточні) та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм наймену"
ванням, кутовий штамп та інші реквізити, встановлені для підприємств. Підприємство має право набувати майнові та особисті немайнові права, нести
обов’язки, бути позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, адміністративних, господарських, спеціалізованих судах усіх інстанцій.

1.9. За погодженням із Засновником Підприємство може входити до складу асоціацій, спілок, холдингів, інших господарських об’єднань та створю"
вати спільні підприємства в установленому порядку.

1.10. Підприємство в межах, встановлених законодавством, самостійно несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому
майна згідно з чинним законодавством. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями держави. Підприємство не несе відповідальності за
зобов’язаннями Засновника та Управління, а Засновник та Управління не несуть відповідальності за зобов’язаннями Підприємства.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
2.1. Повне найменування Підприємства:
Комунальне підприємство Київської міської ради “Телекомпанія “Київ”. Скорочена назва: КП КМР “ТК “Київ”.
Назва англійською мовою:
The communal enterprise of Kievan city advice “Broadcasting company “KYIV”.
Скорочена назва: СЕ КСА “ВС “KYIV”.
2.2. Місцезнаходження підприємства: вул. Хрещатик, 36.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Підприємство здійснює свою діяльність з метою забезпечення постійного та регулярного інформування громадськості про діяльність органів

державної влади та органів місцевого самоврядування, об’єктивне та всебічне висвітлення процесів громадсько"політичного, суспільного, економічно"
го та культурного життя столиці України, забезпечення прав громадян на свободу думки і слова, на отримання повної, достовірної та оперативної ін"
формації, відкрите і вільне обговорення суспільних питань, створення конкурентоспроможної інформаційної продукції.

3.2. Підприємство провадить діяльність на принципах об’єктивності та достовірності інформації, компетентності, гарантування права кожного гро"
мадянина на доступ до неї, вільне висловлювання своїх поглядів та думок, забезпечення ідеологічного і політичного плюралізму, дотримання його пра"
цівниками професійної етики та моралі.

3.3. Для досягнення мети Підприємство здійснює такі види діяльності:
— діяльність у сфері телебачення;
— отримання, збирання, оброблення, підготовка, створення, використання, зберігання, розповсюдження інформації;
— організація телевізійного мовлення, телетрансляцій, кіно" та відеозйомок;
— розповсюдження офіційних повідомлень, оголошень, звернень, роз’яснень рішень органів державної влади та місцевого самоврядування, транс"

ляції сесій, засідань, нарад і т. п.;
— висвітлення актуальних подій громадсько"політичного, економічного та культурного життя в місті Києві, Україні та за її межами;
— організація та проведення трансляцій та ретрансляцій телепередач, ведення соціального телевізійного мовлення;
— створення та трансляція інформаційних, культурно"просвітницьких, спортивних та розважальних програм, художніх, документальних, науково"по"

пулярних теле", кіно" та відеофільмів;
— створення аудіовізуальних творів, власних та національних телепродуктів;
— надання у встановленому законодавством порядку ефірного часу для ведення передвиборної агітації;
— організація та проведення аналітичних та соціологічних досліджень;
— проведення телефестивалів, конкурсів;
— рекламна діяльність, розробка та виготовлення рекламної продукції, проведення рекламних кампаній, виробництво відео" та іншої рекламно"ін"

формаційної продукції;
— організація прес"конференцій, презентацій, “круглих столів”, диспутів, обговорень, слухань, симпозіумів, виставок;
— організація конференцій, семінарів, виставок, громадських заходів тощо;
— створення та організація діяльності кореспондентських пунктів, відділень, представництв;
— ретрансляція продуктів інших компаній;
— проведення навчальних заходів по підвищенню кваліфікації з питань телевізійного мовлення, розробка та дослідження інформаційних систем та

технологій;
— забезпечення діяльності міського прес"центру;
— інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству.
Види діяльності, які потребують ліцензування, Підприємство здійснює лише після отримання відповідної ліцензії у встановленому законом порядку.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
4.1. Підприємство здійснює всі необхідні заходи, спрямовані на реалізацію мети та предмета діяльності, що передбачені цим Статутом.
4.2. Підприємство відповідно до чинного законодавства та в межах повноважень, встановлених цим Статутом, має право:
— здійснювати підбір і розстановку кадрів згідно з предметом своєї діяльності, наймати та звільняти працівників у встановленому чинним законо"

давством України порядку;
— укладати договори та угоди у встановленому чинним законодавством України порядку з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за

її межами;
— самостійно здійснювати розрахунки за своїми зобов’язаннями перед кредиторами, інвесторами, орендодавцями;
— здійснювати захист своїх прав і інтересів у відповідних державних установах та закладах, а також у міжнародних організаціях;
— залучати до виконання робіт інші підприємства, організації та окремих спеціалістів на підставі договорів у встановленому чинним законодавством

України порядку;
— брати участь у вітчизняних та міжнародних проектах щодо телерадіомовлення, здійснювати міжнародне та міжрегіональне співробітництво;
— отримувати наукову, методичну та технічну допомогу для проведення комплексу робіт, передбачених цим Статутом;
— здійснювати навчальну діяльність в галузі телевізійного мовлення, реклами та інформаційних технологій;
— володіти, користуватися та розпоряджатися закріпленим за ним рухомим та нерухомим майном, фінансовими ресурсами та іншими цінностями,

в тому числі інтелектуальними, в межах, визначених чинним законодавством;
— придбавати, утримувати або орендувати рухоме та нерухоме майно, необхідне для здійснення виробничої діяльності;
— направляти працівників Підприємства за рахунок власних та інших коштів на навчання, стажування, конференції;
— отримувати кредити;
— здійснювати операції з цінними паперами;
— вносити подання Засновнику про внесення змін і доповнень до Статуту Підприємства;
— інші права згідно з законодавством України.
4.3. Підприємство зобов’язане:
— забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів згідно з чинним законо"

давством України;
— забезпечувати ефективне використання комунального майна та цільове використання коштів;
— створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил техніки безпеки, обов’яз"

кового соціального страхування;
— забезпечувати виконання робіт та надання послуг згідно з предметом діяльності, а також виконання доручень Засновника та Управління;
— здійснювати оперативний, бухгалтерський облік та вести статистичну звітність згідно з чинним законодавством України;
— звітувати двічі на рік про свою діяльність перед Засновником (Київською міською радою).

5. МАЙНО ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
5.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Під"

приємства.
5.2. Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної громади м. Києва і закріплюється за ним на праві господарського відання. Під"

приємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.
5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
— грошові та матеріальні внески Засновника;
— доходи, одержані від реалізації продукції, послуг;
— доходи від операцій з цінними паперами;
— кредити банків та інших кредиторів;
— безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
— капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
— майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
— інші джерела, не заборонені законодавством України.
5.4. Підприємство має право виключно за згодою власника або уповноваженого ним органу: відчужувати закріплене за ним майно, здавати в орен"

ду, надавати в безоплатне користування (позику), передавати в заставу належні йому нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також
списувати з балансу основні засоби у відповідності до вимог чинного законодавства в установленому порядку.

5.5. Головним узагальнюючим показником господарської діяльності Підприємства є прибуток. З отриманих доходів Підприємство здійснює відра"
хування, сплачує податки, збори та інші обов’язкові платежі в бюджет, обов’язкові внески на соціальне та пенсійне страхування, інші обов’язкові пла"
тежі до державних цільових фондів.

5.6. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та складає статистичну звітність згідно з чинним законодавством України. Підпри"
ємство подає звіт про свою фінансово"господарську діяльність до Головного управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також державним статистичним та контролюючим органам у формі та в терміни, встановле"
ні чинним законодавством України.

5.7. Планування фінансово"господарської діяльності здійснюється підприємством шляхом складання у порядку та за формою, що визначаються ви"

конавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), річних фінансових планів, які затверджуються Головним
управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5.8. Директор та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність бухгалтерського обліку та
статистичної звітності.

6. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
6.1. Підприємство очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади за рішенням Засновника Підприємства за результата"

ми проведеного конкурсу.
6.2. Контроль за фінансовою діяльністю Підприємства здійснюють Засновник та Управління в установленому порядку, інші органи державної влади

та місцевого самоврядування у відповідності до їх повноважень згідно з чинним законодавством.
6.3. Директор Підприємства:
— призначає та звільняє з посад працівників Підприємства;
— здійснює розподіл обов’язків між заступниками;
— діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх підприємствах, установах та організаціях, органах державної влади та місце"

вого самоврядування;
— самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, організовує роботу Підприємства і несе персональну відповідальність за його виробничу та

фінансову діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту;
— здійснює координацію та контроль за діяльністю міського прес"центру;
— в межах, визначених чинним законодавством України, колективним договором та цим Статутом, розпоряджається фінансами, основними засоба"

ми та оборотними коштами, іншими активами і пасивами Підприємства;
— затверджує за погодженням з Управлінням структуру, чисельність та штатний розпис, положення про редакційні ради (колегії), інші колегіальні

та/чи дорадчі органи;
— видає накази, що є обов’язковими для виконання працівниками Підприємства;
— укладає без довіреності договори, контракти, угоди, здійснює інші правочини, укладає трудові договори;
— здійснює інші дії, що випливають із Статуту Підприємства.

7. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ
Трудовий колектив Підприємства утворюють усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (кон"

тракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством. Повноваження трудового колективу визначаються
законодавством.

7.1. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами трудового колективу або профспілковими організаціями (у
разі їх створення) чи іншим уповноваженим трудовим колективом органом.

7.2. Виробничі, трудові та економічні відносини трудового колективу з Засновником Підприємства регулюються колективним договором.
7.3. Трудові спори вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
8.1. Підприємство в установленому законодавством порядку здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
8.2. Виручка Підприємства в іноземній валюті використовується відповідно до чинного законодавства України.
8.3. Кошти в іноземній валюті Підприємство може використовувати на придбання імпортного обладнання, сировини, матеріалів, іншої продукції, не"

обхідних для розвитку виробництва, створення його фондів на зміцнення матеріально"технічної бази і соціально"культурної сфери.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
9.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його реорганізації або ліквідації за рішенням Засновника, суду в порядку, встанов"

леному чинним законодавством України.
9.2. Припинення Підприємства здійснюється комісією з припинення, яка утворюється органом, що прийняв рішення про припинення.
9.3. У разі припинення Підприємства працівникам, що звільняються, гарантуються їх права і інтереси відповідно до чинного законодавства України.
9.4. Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів, використовується за рішенням власника в установленому законодавством по"

рядку.
Заступник міського голови —  секретар Київради Г. Герега

Додаток 2
до рішення Київської міської ради

10.11.2011 № 600/6836

РЕДАКЦІЙНИЙ СТАТУТ
комунального підприємства Київської міської ради 

“Телекомпанія “Київ”
1. Загальні положення

1.1. Редакційний статут комунального підприємства Київської міської ради “Телекомпанія “Київ” (далі — Статут) регулює основи редакційної політи"
ки комунального підприємства Київської міської ради “Телекомпанія “Київ” (далі — Телекомпанія) та основні вимоги до інформації, що створюється та
поширюється Телекомпанією.

1.2. Статут Телекомпанії визначає порядок утворення, діяльності та повноваження Редакційної ради Телекомпанії, основні права та обов’язки Теле"
компанії та її творчого колективу.

1.3. Засновник Телекомпанії не має права втручатися у творчу діяльність Телекомпанії в інший спосіб, ніж через внесення змін до цього Статуту.

2. Вимоги до створення та поширення інформації
2.1. Будь"яка інформація, що розповсюджується Телекомпанією, повинна відповідати чинному законодавству України, внутрішнім документам Теле"

компанії та цьому Статуту.
Телекомпанія не менш, ніж 95 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби веде українською мовою.
2.2. Основні вимоги до забезпечення точності, об’єктивності, неупередженості та збалансованості інформації, що розповсюджується.
Інформація, яка подається у новинах, повинна бути точною, об’єктивною, неупередженою та збалансованою.
Творчий працівник викладає факти добросовісно, зберігаючи їх істинний зміст, і не допускає спотворень. Факти відокремлюються від коментарів та

оцінок.
Творчий працівник максимально використовує свої творчі здібності для того, щоб суспільство отримало достатньо матеріалу для формування точ"

ного уявлення про події.
Сюжети в передачах новин не повинні вириватись з контексту подій, якщо це може спотворити інформацію.
У передачах новин чітко розмежовуються новини та коментарі.
Новини повинні висвітлювати тему всебічно.
Спеціальні матеріали, що ґрунтуються на поглядах автора, його власних висновках та інтерпретації подій, повинні чітко виділятись як такі.
2.3. Вимоги до розповсюдження інформації з обмеженим доступом.
Відповідно до чинного законодавства України інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Інформація, яка відповідно до законодавства України є конфіденційною, може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначено"

му нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законодавством України.
До інформації з обмеженим доступом не можуть бути віднесені такі відомості: про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побу"

ту; про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні ситуації, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці людей;
про стан здоров’я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а
також про соціально"демографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури населення; про факти порушення прав і свобод людини і гро"
мадянина; про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб; інші відомості, доступ
до яких не може бути обмежено відповідно до законів та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України.

2.4. Вимоги до розповсюдження інформації про насильство.
Інформація не може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди

війни, насильства, жорстокості, розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини.
Матеріали, у яких подається інформація про дії насильницького характеру, повинні бути подані так, аби не спонукати і не провокувати глядачів до

подібних насильницьких дій.
При створенні передач та/або сюжетів, в яких акцентується увага глядачів на насильстві, необхідно уникати оприлюднення відвертих сцен насиль"

ства, свідчень фізичного страждання, брутальної лайки та інших шокуючих матеріалів. У разі надзвичайної суспільної значущості оприлюднення таких
матеріалів необхідно повідомити глядачам, що наступний сюжет може завдати їм моральної шкоди.

2.5. Вимоги до розповсюдження інформації про злочини.
При інформуванні населення про події кримінального характеру творчий працівник повинен так сформувати своє повідомлення, аби не нашкодити

репутації як особи, котра постраждала від злочинної діяльності, так і особи, яка вчинила дії злочинного характеру. Окрім того, інформація не повинна
розголошувати таємниці слідства.

Творчий працівник не має права оприлюднювати особисті відомості про жертв злочинів без згоди цих людей чи уповноважених осіб.
При подачі інформації про злочини потрібно ставити акцент, в першу чергу, на його суспільній небезпеці та на тому, як можна уникнути скоєння по"

дібного злочину.
2.6. Вимоги до розповсюдження інформації про різні групи населення (національні та сексуальні меншини, релігійні групи, хворі та інваліди).
Телекомпанія пропагує всезагальні цінності гуманізму, перш за все, мир, демократію, соціальний прогрес, права людини тощо.
Не допускається у сюжетах та передачах Телекомпанії акцентування уваги на привілеях чи обмеженнях осіб за ознаками їх релігійних переконань,

ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження, сексуальної орієнтації, захворювання на
ту чи іншу хворобу.

Заборонено подавати інформацію таким чином, щоб вона могла прямо чи опосередковано провокувати міжнаціональні конфлікти або розпалювати
ворожнечу між різними релігійними конфесіями.

2.7. Вимоги до захисту дітей від негативного впливу інформації, що розповсюджується Телекомпанією.
Передачі, що можуть завдати шкоди фізичному, інтелектуальному, духовному розвитку неповнолітніх, не розповсюджуються.
Не допускається без згоди батьків або осіб, що їх замінюють, розповсюджувати інформацію про неповнолітніх, які вчинили злочин, про злочини,

вчинені щодо неповнолітніх, а також про самогубства неповнолітніх, якщо така інформація дозволяє ідентифікувати особу неповнолітнього.
Телекомпанії слід уникати оприлюднення матеріалів, які можуть призвести до небезпечного наслідування.
У програмах для дітей та підлітків неприйнятним є пропагування паління, вживання алкоголю та наркотиків.
У разі крайньої необхідності включення до програм матеріалів щодо фактів самогубства слід уникати деталей способів вчинення суїциду.
2.8. Вимоги до перевірки достовірності інформації, одержаної від третіх осіб.
Інформація, одержана від третіх осіб, повинна бути детально перевірена творчим працівником, який отримав таку інформацію.
Творчий працівник має підготувати для передачі в ефір лише перевірені факти, в достовірності яких він переконався.
Факти потрібно піддавати перевірці щонайменше з двох джерел інформації. Додаткової перевірки потребують також факти, отримані від публічної

особи, особливо від політиків. Підтвердження слід шукати в інших джерелах, ніж ті, що їх пропонує публічна особа.
2.9. Вимоги до дотримання авторських та суміжних прав при розповсюдженні інформації.
До етичних принципів творчого працівника відносяться повага до інтелектуальної власності, зокрема недопустимість плагіату.
Використання у матеріалах творів інших авторів здійснюється лише за згодою та на умовах, визначених авторами, та відповідно до Закону України

“Про авторське право та суміжні права”.
2.10. Особливості поширення інформації про політичні партії та політиків під час виборчого процесу та поза його межами.
При поширенні інформації про політичні партії, політиків, про підготовку та/або проведення виборів, референдумів під час виборчого процесу та по"

за його межами Телекомпанія повинна забезпечувати права громадян на інформований, свідомий вибір шляхом подання в ефірі правдивої, збалансо"
ваної та неупередженої інформації.

Телекомпанія забезпечує однакові можливості для ведення передвиборної агітації шляхом безкоштовного надання однакового за обсягом і рівно"
цінного ефірного часу.

Під час виборчого процесу творчим працівникам у передачах, не обумовлених угодами, укладеними відповідно до законодавства України, заборо"
няється агітувати за/або проти партій (блоків), висунутих ними кандидатів у депутати чи поширювати інформацію, яка має ознаки політичної реклами,
безоплатно або яка оплачена з джерел, не передбачених законом, а також поширювати будь"яку інформацію з метою спонукання виборців голосува"
ти за/або проти певного суб’єкта виборчого процесу.

Забороняється розповсюдження завідомо недостовірних або наклепницьких відомостей про партію (блок) — суб’єкта виборчого процесу або про
кандидата у депутати.

У період між виборами Телекомпанія для об’єктивного висвітлення процесів та подій, які відбуваються у суспільстві, надає політичним партіям од"
накові можливості для висловлення своїх поглядів.

2.11. Вимоги до реклами та спонсорства.
Час мовлення, відведений на рекламу, не може перевищувати 15 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби.
Частка соціальної реклами повинна становити не менш ніж 10 відсотків загального обсягу часу мовлення, відведеного на рекламу.
Частка реклами протягом кожної астрономічної години фактичного мовлення не повинна перевищувати 20 відсотків.
Реклама повинна розміщуватися у перервах між програмами, передачами, при цьому має бути чітко відокремлена від інших програм, передач на їх

початку і наприкінці за допомогою коментарів ведучих або іншими засобами з використанням слова “Реклама”.
Інформаційний, авторський чи редакційний матеріал, в якому привертається увага до конкретної особи чи товару та який формує або підтримує обі"

знаність та інтерес глядачів щодо цих особи чи товару, є рекламою і має бути вміщений під рубрикою “Реклама” чи “На правах реклами”.
У передачах, які створені і проводяться за участю спонсорів, забороняється наводити будь"яку інформацію рекламного характеру про спонсора

та/або його товари, крім імені або найменування та знака для товарів і послуг спонсорів.
Спонсорство програм і передач новин забороняється.
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Заступник міського голови – секретар Київської міської ради Г. Герега 

2.12. Вимоги щодо недопущення прихованої реклами та одержання творчими працівниками Телекомпанії товарів і послуг безкоштовно або за піль"
говими цінами.

Професійна чесність не дозволяє творчому працівнику отримувати будь"які матеріальні блага від зацікавлених осіб для поширення інформації на ко"
ристь цих осіб.

Творчий працівник не може мати будь"яких обов’язків перед джерелами інформації.
Подарунки, послуги, безкоштовні поїздки, особливий прийом чи привілеї можуть компрометувати моральну чистоту творчих працівників та Телеком"

панії, тому ніхто не повинен приймати коштовні подарунки та послуги.
Творчі працівники не повинні подавати інформацію в новинах про особу чи товар, якщо вона подається з метою реклами та не відповідає суті но"

вин.
Прихована реклама (інформація про особу чи товар у програмі, передачі, якщо така інформація слугує рекламним цілям і може вводити в оману осіб

щодо дійсної мети таких програм, передач) не дозволяється.

3. Порядок утворення, діяльності та повноваження Редакційної ради Телекомпанії
3.1. Редакційна рада Телекомпанії є спеціальним колегіальним наглядовим органом Телекомпанії та входить до складу органів управління Телеком"

панії.
3.2. Редакційна рада складається з 4 (чотирьох) членів (в тому числі голова Редакційної ради). Половина складу Редакційної ради призначається

власником Телекомпанії або уповноваженим ним органом, а половина обирається творчим колективом Телекомпанії.
3.3. Редакційна рада обирається/призначається строком на 2 роки. У випадку закінчення строку повноважень чи непризначення/необрання нового

складу Редакційна рада продовжує свою діяльність на період до призначення/обрання нового складу.
3.4. Члени Редакційної ради беруть участь у засіданнях та ухваленні рішень Редакційною радою.
3.5. Повноваження членів Редакційної ради припиняються:
— у разі закінчення строку повноважень;
— у разі звільнення члена ради з Телекомпанії;
— у разі складання з себе повноважень;
— прийняття власником Телекомпанії або уповноваженим ним органом рішення про відкликання члена ради, який ним призначений.
3.6. Члени Редакційної ради працюють на громадських засадах.
3.7. На час проведення засідання Редакційної ради зі складу присутніх членів Редакційної ради обирається голова, який веде засідання, та секре"

тар, який оформляє протокол засідання. Протокол оформляється у письмовій формі та підписується головою і секретарем.
3.8. Засідання Редакційної ради проводяться не рідше одного разу на півроку. Засідання може бути скликане позачергово на вимогу власника Те"

лекомпанії або уповноваженого ним органу, керівника Телекомпанії одноособово, зборами творчого колективу Телекомпанії, а також на вимогу не менш
як половини складу Редакційної ради.

3.9. Засідання Редакційної ради є повноважним, якщо у ньому бере участь більше половини членів Редакційної ради.
3.10. Редакційна рада ухвалює рішення шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Редакційної ради.

У випадку рівного розподілу голосів голос голови Редакційної ради є вирішальним.
3.11. Рішення Редакційної ради доводяться до відома творчого колективу Телекомпанії та є обов’язковими до виконання.
3.12. На Редакційну раду Телекомпанії покладається здійснення таких функцій:
— контроль за дотриманням творчими працівниками Телекомпанії Редакційного статуту;
— контроль за дотриманням прав творчих працівників;
— контроль за дотриманням вимог щодо заборони цензури та втручання у творчу діяльність Телекомпанії;
— внесення на розгляд органів управління Телекомпанії питання про відсторонення від керівництва Телекомпанією або її окремими підрозділами

осіб, які порушували Редакційний статут та/або вимоги законодавства щодо прав творчих працівників, заборони цензури і втручання у творчу діяль"
ність Телекомпанії, про призначення службового розслідування і звільнення цих осіб відповідно до закону в разі підтвердження наявності зазначених
порушень.

4. Обов’язки Телекомпанії
4.1. Телекомпанія у своїй діяльності реалізує принципи об’єктивності, достовірності інформації, компетентності, гарантування права кожного грома"

дянина на доступ до інформації, вільне висловлювання своїх поглядів та думок, забезпечення ідеологічного та політичного плюралізму, дотримання її
працівниками професійної етики та загальнолюдських норм моралі.

4.2. Телекомпанія, її працівники мають право на одержання від державних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності
необхідної інформації для здійснення своєї статутної діяльності у порядку, передбаченому законодавством України.

4.3. Телекомпанія зобов’язана:
4.3.1. Дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії.
4.3.2. Виконувати рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та судових органів.
4.3.3. Поширювати об’єктивну інформацію.
4.3.4. Не створювати перешкод у передачі та прийманні програм інших телерадіоорганізацій.
4.3.5. Дотримуватися вимог державних стандартів і технічних параметрів телевізійного мовлення.
4.3.6. Виконувати правила рекламної діяльності і спонсорства, встановлені законодавством.
4.3.7. З повагою ставитися до національної гідності, національної своєрідності і культури всіх народів.
4.3.8. Зберігати у таємниці відомості про особу, яка передала інформацію або інші матеріали за умови нерозголошення її імені.
4.3.9. Не поширювати матеріали, які порушують презумпцію невинуватості підсудного або упереджують рішення суду.
4.3.10. Не розголошувати інформацію про приватне життя громадянина без його згоди, якщо ця інформація не є суспільно необхідною.
4.3.11. Розмістити спростування поширеної інформації, визнаної недостовірною, наклепницькою тощо.

5. Права та обов’язки творчого колективу Телекомпанії
5.1. Творчий колектив Телекомпанії має право:
5.1.1. Відстоювати інтереси творчих працівників.
5.1.2. Здійснювати контроль за дотриманням прав журналістів, вимог щодо заборони цензури і втручання у творчу діяльність Телекомпанії.
5.1.3. Проводити збори творчого колективу Телекомпанії, участь у яких мають право брати всі творчі працівники Телекомпанії, що перебувають у

трудових відносинах з Телекомпанією.
5.1.4. Обирати половину складу Редакційної ради Телекомпанії.
5.1.5. Звертатися до Редакційної ради Телекомпанії щодо порушень прав творчих працівників, вимог щодо заборони цензури і втручання у творчу

діяльність Телекомпанії, порушень цього Статуту.
5.1.6. Одержувати від державних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності необхідну інформацію для здійснення

своєї діяльності.
5.2. Творчий колектив зобов’язаний:
5.2.1. Дотримуватися норм чинного законодавства України у сфері інформаційних відносин та телевізійного мовлення.
5.2.2. Дотримуватися положень цього Статуту.
5.2.3. Дотримуватись положень внутрішніх документів Телекомпанії.
5.2.4. Не використовувати неперевірену на достовірність інформацію, інформацію, розповсюдження якої заборонено чи обмежено законодавством.

6. Прикінцеві положення
Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються Засновником Телекомпанії.
6.1. Цей Статут, а також зміни та доповнення до нього підлягають обов’язковому оприлюдненню.
6.2. Копія Редакційного статуту Телекомпанії, а також зміни та доповнення до нього надсилаються до Національної ради України з питань телеба"

чення і радіомовлення протягом семи днів з моменту їх затвердження.
Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Про виключення дошкільного навчального закладу № 392 
на вулиці Анрі Барбюса, 46 з реєстру дошкільних закладів

Рішення Київської міської ради № 392/6608 від 27 жовтня 2011 року
Відповідно до пунктів 5, 6 статті 16 Закону України “Про дошкільну освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.03

№ 305 “Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад”, враховуючи лист�звернення Головного управління
справами Державної адміністрації залізничного транспорту України “Укрзалізниця” від 27.09.11 № ЦН�15/1645, 
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Головному управлінню освіти і науки виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) вирішити питання щодо ви"
ключення дошкільного навчального закладу № 392 на вулиці Анрі Барбю"
са, 46 з реєстру дошкільних закладів.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі"
сію Київради з питань освіти та науки.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про скасування рішення Київради від 28.09.06 № 30/87 
“Про створення комунального підприємства виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації) “Жуків острів”
Рішення Київської міської ради № 393/6609 від 27 жовтня 2011 року

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи, що комунальне підприємство
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) “Жуків острів” не створено, статусу юридичної особи у
встановленому порядку не набуло і його створення є економічно недоцільним, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Скасувати рішення Київської міської ради від 28.09.06 № 30/87 “Про
створення комунального підприємства виконавчого органу Київради (Ки"
ївської міської державної адміністрації) “Жуків острів”.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі"
сію Київради з питань власності.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про внесення змін до рішення Київради 
від 19.07.05 № 821/3396 

“Про затвердження диференційованих нормативів порядку нарахування 
та сплати відрахувань частки прибутку, 

яка підлягає зарахуванню до бюджету міста Києва підприємствами, 
організаціями та установами, 

що належать до комунальної власності міста Києва”
Рішення Київської міської ради № 370/6586 від 27 жовтня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи показники фінансово�господарської діяль�
ності підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київради від 19.07.05 № 821/3396 “Про затвердження диференційованих нормативів порядку нарахування та сплати від"
рахувань частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями та установами, що належать до комуналь"
ної власності міста Києва”, а саме:

— позицію 6 додатка 1 до рішення викласти в такій редакції:

2. Це рішення діє до 01.07.12

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально"економічного розвитку.

Київський міський голова Л. Черновецький

6 Підприємства, організації, установи та інші заклади культури, освіти, пре"
си та інформації, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, соціаль"
ного захисту та природоохоронного значення 
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Про утворення у складі комунального підприємства 
виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації) 
“Столиця” структурного підрозділу 

“Інформаційно�довідкова служба допомоги киянам”
Рішення Київської міської ради № 402/6618 від 27 жовтня 2011 року

Відповідно до статті 29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 23, 24, 64, 78 Господарського кодексу
України, рішення Київради від 30.12.10 № 573/5385 “Про бюджет міста Києва на 2011 рік” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Комунальному підприємству виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) “Столиця” утворити у своєму складі
структурний підрозділ “Інформаційно"довідкова служба допомоги ки"
янам”.

2. Комунальному підприємству “Госпкомобслуговування” передати ко"
мунальному підприємству виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) “Столиця” засоби матеріально"технічного забез"
печення, обладнання та штатну чисельність Служби допомоги Київського
міського голови — киянам “CALL"центр” (0"51)”.

3. Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київ"
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) переда"
ти відповідні бюджетні призначення по КФК 250404 “Інші видатки”
(Забезпечення діяльності CALL"центру) від Київської міської ради
(секретаріат) Головному управлінню з питань внутрішньої політики та
зв’язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) шляхом внесення змін до

рішення Київради від 30.12.10 № 573/5385 “Про бюджет міста Києва
на 2011 рік”.

4. Комунальному підприємству виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) “Столиця”:

4.1. Розробити та затвердити в установленому порядку структуру і по"
рядок роботи “Інформаційно"довідкової служби допомоги киянам” за по"
годженням з Головним управлінням з питань внутрішньої політики та
зв’язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київ"
ської міської державної адміністрації).

4.2. Організувати роботу “Інформаційно"довідкової служби допомоги
киянам”.
5. Це рішення офіційно оприлюднити у газеті Київради “Хрещатик”.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі"

сію Київради з питань власності.
Київський міський голова 

Л. Черновецький

Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

відомчого житлового фонду
Рішення Київської міської ради № 43/6259 від 22 вересня 2011 року

Відповідно до частини другої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Закону України “Про переда�
чу об’єктів права державної та комунальної власності”, рішення Київради від 09.09.2010 № 7/4819 “Про питання організації управ�
ління районами в місті Києві” та звернень Служби безпеки України від 21.01.2011 № 19/10�142, від 21.04.2011 № 19/10�1366 та від
29.06.2011 № 19/10�2023 Київська міська рада вирішила:

1. Прийняти до комунальної власності територіальної громади міста
Києва квартири, які закріплені на праві оперативного управління за Служ"
бою безпеки України, та передати до сфери управління Дарницької, Дніп"
ровської, Оболонської та Печерської районних в місті Києві державних ад"
міністрацій згідно з додатком до цього рішення.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконав"
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі"

ністрації) здійснити в установленому порядку передачу майна, зазна"
ченого у пункті 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі"
сію Київради з питань власності.

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 22 вересня 2011року № 43/6259

ПЕРЕЛІК 
квартир, які закріплені на праві оперативного управління за Службою безпеки України, 

що приймаються до комунальної власності територіальної громади міста Києва 
та передаються до сфери управління Дарницької, Дніпровської, Оболонської 

та Печерської районних в місті Києві державних адміністрацій

№
пп

Підприєм�
ство
(організа�
ція), що
передає

Адреса будинку №
квартири

Кількість
кімнат

Загальна
площа,
кв. м

Житлова
площа,
кв. м

Договір
купівлі�
продажу
(даруван�
ня)

Реєстрацій�
ний номер
БТІ

Примітка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дарницький район

1. Служба
безпеки
України

вул. О. Пчілки, 4 138 3 97,1 52,8 № 3837 
від
22.09.2010

№ 31033028
від 22.11.2010

2. 143 3 97,0 52,7 № 3838 
від
22.09.2010

№ 31032965
від 02.11.2010

3. 292 3 97,0 53,4 № 3839 від
22.09.2010

№ 31033955
від 02.11.2010

4. 377 3 97,4 53,3 № 3840 
від
22.09.2010

№ 31033705
від 02.11.2010

5. 397 3 97,2 53,4 № 3841 
від
22.09.2010

№ 31034417
від 02.11.2010

6. 403 3 96,6 53,0 № 3842 
від
22.09.2010

№ 31048510
від 02.11.2010

7. 467 3 97,4 46,3 № 3843 
від
22.09.2010

№ 31048256
від 02.11.2010

8. вул. О.Пчілки, 4 471 3 97,6 53,3 № 3844 
від
22.09.2010

№ 31048218
від 02.11.2010

9. просп. Миколи
Бажана,7"б

279 3 68,9 41,0 № 1389 
від
22.04.2011

№ 32919736
від 08.06.2011

Усього по Дарницькому району 846,2 459,2

Дніпровський район

1. Служба
безпеки
України

вул. Челябинська,
11

115 1 33,8 16,0 № 6101 від
28.12.2010

№ 32270813
від 20.01.2011

2. просп.
Возз'єднання, 18"а

28 2 43,7 27,0 № 1246 від
14.04.2011

№ 32276258
від 30.05.2011

Усього по Дніпровському району 77,5 43,0

Оболонський район

1. Служба
безпеки
України

вул. Мате Залки,
2/12

29 1 36,6 14,4 № 5723 від
02.12.2010

№ 32112861
від 20.01.2011

2. вул. Зої Гайдай,
12/10

198 2 45,6 26,6 № 145193
від
15.03.2010

№ 32933797
від 17.11.2011

Усього по Оболонському району 82,2 41,0

Печерський район

1. Служба
безпеки
України

бульв. Дружби
народів, 6

36 4 88,4 51,4 № 5166 від
25.10.2010

№31689472
від 06.10.2010

Складає
24/100
частини
квартири
№ 36

2. пров.
Лабораторний,6

151 3 141,0 72,9 Свідоцтво
про право
власності
Головного
управління
житлового
забезпечен"
ня від
19.03.2010

№ 9919 від
05.05.2010

Наказ
Головного
управління
житлового
забезпечен"
ня від
17.03.2010
№ 323"
С/Ю

Усього по Печерському району 229,4 124,3

Разом по місту 15 квартир 1235,3 667,5



Вистав а "Коли ялин а пахла мандаринами" запрош є познайомитися ближче
з традиціями свят вання Ново о ро за радянсь их часів

7

КУЛЬТУРА
Хрещатик 28 грудня 2011 року

Михайло Поплавський 
став героєм книги "Постаті"
В Києві представили сім книг про визначних особистостей країни

Ідея серії "Постаті" виникла у Ва�

силя Пилип’юка у 2001 році під час

поїздки до Словаччини з Романом

Лубківським. "Цього року в мене

вийшла 78�ма книга, але ця серія —

найдорожча, вона відображає життя

неординарних людей, які працюва�

ли і працюють на благо України",—

відзначив лауреат Національної

премії ім. Т. Шевченка Василь Пи�

лип'юк.

Перший том серії "Постаті" ви�

давництва "Світло й Тінь" нази�

вається "Лицар нації", присвячений

талановитому композитору, дири�

генту і педагогу Миколі Колессі. Ге�

роєм другого тому "Чудотворна осо�

бистість" став успішний господар�

ник та професійний менеджер Геор�

гій Кірпа. В третьому томі "Погоня"

розкривається сутність поета Дмит�

ра Павличка через історію станов�

лення української держави. Четвер�

тий том "Завжди вчитель" присвяче�

ний 150�річчю від дня народження

Івана Франка. Ця праця унікальна

тим, що в ній зібрано фотографії чи

не всіх улюблених місць Каменяра.

П’ятий том "Світи Святослава Гор�

динського" оповідає про видатного

українського поета та художника,

який, проживаючи у США, гідно

представляв глущенківську школу

живопису, реставруючи дорогі сер�

цю українські вівтарі та ікони. Шос�

тий том "Сподвижник національної

медицини" присвячений Михайлу

Павловському — провідному вчено�

му в галузі хірургічної ендокриноло�

гії, чиї винаходи та наукові праці

врятували тисячі людських життів. 

"Для цієї серії я обираю людей, які

віддані Україні, які живуть Укра�

їною, які багато зробили для неї", —

запевнив Василь Пилип’юк.

Над сьомим томом "Світ моєї лю�

бові", присвяченому ректору, про�

дюсеру, народному артисту України

Михайлу Поплавському автор пра�

цював два роки. За цей час фотоху�

дожник побував у рідному селі Ми�

хайла Поплавського, в університеті,

на концертах, і всюди відчував по�

шану до свого героя.

Книга "Світ моєї любові" розкри�

ває найяскравіші життєві етапи та

багатогранну діяльність Михайла

Поплавського. Розпочинається аль�

бом з архівних фотографій родини,

дитинства та юності, його служби в

армії та часів студентства. Наступний

розділ — "Університет", який став го�

ловним проектом Михайла Поплав�

ського. Очоливши його у 1990�х ро�

ках, він багато зробив для розкрутки

маловідомого закладу, перетворив

його з інституту, який складався з

двох факультетів, на сучасну освітню

корпорацію з новими інформаційни�

ми та мультимедійними навчальни�

ми центрами, науковими лабораторі�

ями і європейським сервісом. "Уні�

верситет — це моя вічна молодість. А

найзаповітніша мрія — залишити по

собі український Гарвард", — ділить�

ся в книзі Михайло Поплавський.

Наступна сторінка історії змальовує

"ректора, який співає". Окремий роз�

діл присвячений родині Поплав�

ських, адже сімейні цінності завжди

були у героя книги на першому місці.

Сам Михайло Поплавський зізнався,

що найдорожчі для нього світлини в

книзі — це останні фото його матусі.

Гостинність Михайла Михайловича

знають всі, а з його еко�ресторанами

мережі "Батьківська хата", які він за�

снував для збереження і примножен�

ня родинних кулінарних традицій,

знайомить розділ "Ресторатор". Де

зростав і виховувався ректор, показа�

но в розділі "Рідне село", а з ким пра�

цює зараз — "Команда, або загін спе�

ціального призначення". Книга

знайомить з політичною діяльністю,

видатними особистостями, з якими

звела його доля, відпочинком, і, звіс�

но, з науковими та творчими проек�

тами. 

Протягом п’ятнадцяти років Ми�

хайло Поплавський є меценатом, ге�

неральним продюсером, головним

режисером�постановником Все�

українського дитячого телевізійного

конкурсу "Крок до зірок", загально�

національних телевізійних проектів

"Наша пісня" та "Українська пісня

року", щорічних — Шевченківського

вечора "Ми діти твої, Україно!" та

концертної програми "Мамо, вічна і

кохана" до Міжнародного дня Мате�

рі. Кожен його проект — зізнання в

любові Батьківщині, українському

народу, своїй професії. 

"В нас люблять багато говорити,

але існує проблема реалізації ідей, —

вважає Михайло Поплавський. —

Для мене, як для керівника, голов�

не — професійна команда. Завдяки

їй мені вдається втілювати будь�які

сміливі проекти за короткі строки". 

На думку автора серії, Михайло

Поплавський є українцем, який

створив себе сам, став відомим і

досяг успіху. Тож книга може бути

для молоді свого роду підручни�

ком. "Перегорнувши її, ви зрозумі�

єте, як формується постать лідера,

— впевнена редактор видання,

журналістка Львівської обласної

телерадіокомпанії Галина Осадча.

— Книга дає уявлення про повноту

життя і кут зору успішної людини.

Це підручник з успішності, якого в

Україні ще не було. У цьому фото�

альбомі я побачила міць і силу

українського духу, я схиляюся пе�

ред тими людьми, які будували і

продовжують будувати Україну. Во�

ни прийшли в цей світ для того,

щоби сяяли наші очі, щоб надихати

інших на добрі справи, — продов�

жила пані Галина. — Світ є абсо�

лютно гармонійним. І він дарова�

ний кожному з нас для того, щоб

ми відкривали своє абсолютне

творче "я". Михайло Михайлович

робить це блискуче!"

"Мені дуже приємно, що зробили

такі фотонариси про маленького

українця, — поділився Михайло По�

плавський. — З маленьких українців

складається велика держава. Якщо

кожен українець закладе свою цег�

линку у розбудову нашої неньки�

України, то вона буде великою, ба�

гатою європейською державою. Я

хочу, щоб ми всі були будівничими

нашої держави — України"

Михайло Поплавсь ий: "Я що ожен раїнець за ладе свою це лин розб дов нашої нень и-У раїни, то вона б де
вели ою, ба атою європейсь ою державою"

Марія БЄЛЯЄВА
"Хрещатик"

Мин ло о тижня в Державном м зеї і раш и від рила-
ся вистав а ялин ових при рас "Коли ялин а пахла
мандаринами". Т т представлено близь о 1000 е спо-
натів, я і знайомлять з традиціями з стрічі Ново о ро
в Радянсь ом Союзі — то очасними ялин ами, при ра-
сами, і раш ами.

Напередодні Нового року киянам пропонують пригадати ялинку з влас�

ного дитинства, а також дізнатися, чим прикрашали вічнозелену красуню

їхні батьки, дідусі та бабусі. "Всі експонати виставки — з нашої колекції,—

розповіла "Хрещатику" методист музею Юлія Кобас.— Тут представлені іг�

рашки лише до 1960�х років, вони вважаються антикварними, адже тоді не

було масового виробництва, як нині. Прикрашання ялинки усіма членами

родини робить Новий рік справжнім домашнім родинним святом, і ми про�

пагуємо цей звичай".

Традиція новорічного прикрашання ялинки відродилася в Радянському

Союзі у 1935 році, до цього вона вважалася релігійним атрибутом. Спершу

ялинку прикрашали справжніми шишками, целулоїдними та гумовими ди�

тячими іграшками, яблуками, іграшками�саморобками, хлопавками з па�

перу та залишками дореволюційних іграшок. Так, в експозиції представле�

ні іграшки кінця XIX — початку XX сторіч з тисненого картону ("дрезден�

ки") — дівчата, сонечка, дзвіночки, різноманітні тварини, зокрема й екзо�

тична кенгуру,— подаровані музею київською родиною Падерно. Поруч з

ними — старовинні іграшки з вати, картону, паперу, гірлянди та зірки з ме�

талевого дроту ("плющенки"). Дореволюційні іграшки з картону та тканини

є унікальними, адже за традицією вони виготовлялися всією родиною напе�

редодні різдвяних свят.

За радянських часів іграшки на ялинці змінилися. Замість різдвяних ян�

голів та херувимів прийшли фігурки дітей, спортсменів, казкові персонажі,

іграшки з радянською символікою, а замість віфлеємської зірки на верхівці

зеленої красуні засяяла червона п'ятикутна зірка.

У кожний період часу ялинкові прикраси та новорічні атрибути відобра�

жали, чим жила країна. Так, у 1940�х роках виготовляли фігурки мешканців

радянських республік. Із виходом на телеекрани стрічки "Карнавальна ніч",

де Людмила Гурченко співала про п'ять хвилин, популярною прикрасою

став годинник, що показував за п'ять хвилин дванадцяту. Після польоту

Юрія Гагаріна в космос актуальною стала космічна тематика — космонавти,

дирижаблі та ракети з написом "СССР". Також для кінця 1950�1960�х років

характерні іграшки�"кукурузки" та інші овочі, що пояснюється увагою дер�

жави до сільського господарства. У 1960�х роках символом плідної еконо�

мічної співпраці СРСР та НДР стали німецькі ялинкові прикраси, а як по�

дарунки — німецькі хутряні ведмедики, ляльки та електрифіковані залізни�

ці. На виставці своєрідний літопис часу ведуть гірлянди з паперових пра�

порців, різноманітні скляні кульки та фірмові іграшки українських підпри�

ємств. З 1960�х років стали виготовляти масивні скляні іграшки та паперо�

ві прикраси з гофре, паперові гірлянди — ними прикрашали колективні ма�

сові ялинки, палаци культури, гастрономи.

Окрім натуральної запашної ялинки, використовувалися й штучні, ви�

гляд яких також змінювався. Гордістю музею є ялинка 1940�50�х років з ку�

рячого пера, пофарбована зеленкою, виготовлена Софією Зимою. Таких

ялинок в інших музеях немає, хіба що в Чехії є схожа, але з гусячого пера.

Вона стала передвісницею маленьких поліетиленових ялинок з іграшками�

"малютками", які стали особливо актуальними для комунальних та малога�

баритних квартир. Наприкінці 1950�х з'явилася так звана ялинка�палиця з

дерев'яним стовбуром.

Зустрічають та проводжають гостей Діди Морози — персонажі казок, "на�

щадки" Святого Миколая або ж Карачуна — бога зимової холоднечі у дав�

ніх слов'ян. Поруч з ними Снігуроньки, даровані нам XIX століттям. Обо�

в'язкові новорічні персонажі виготовлялися з вати, деревини, пап'є�маше,

прес�маси. Доповнюють виставку новорічні листівки, дитячі календарі, що

містять казки, оповідання та вірші для дітлахів на кожну пору року, серпан�

тин та хлопавки, численні дитячі іграшки — паровозики, літачки, плюшеві

ведмедики, ляльки. Завершує експозицію різдвяна ялинка у слов'янському

стилі з їстівними та саморобними прикрасами — цукерками, бубликами,

пряниками, яблуками. Музей іграшок (Кловський узвіз, 8) запрошує всіх

киян поринути у новорічно�різдвяну атмосферу та згадати дитинство до

кінця лютого, працює він у вівторок — п'ятницю з 10�00 до 18�00, у субо�

ту — з 10�00 до 17�00 (неділя, понеділок вихідні)

Марія БЄЛЯЄВА
"Хрещатик"

У столиці презент вали
семитомни "Постаті" ві-
домо о львівсь о о фото-
х дожни а Василя Пи-
лип’ю а, присвячено о ви-
датним раїнцям. Героєм
сьомо о том "Світ моєї
любові" став Михайло По-
плавсь ий, особистість
я о о роз ривається через
світлини про родин , ро-
мадсь діяльність, захоп-
лення та численні прое ти.

Ялинкова 
ностальгія
У Києві триває виставка новорічних
іграшок минулих сторіч

Відповіді на росворд
По оризонталі: 7. барбарис 9. рит ал 10. раб 11. сирени 12. люч 13.

с бота 15. пієтет 17. а ація 19. бос 21. алина 23. але рі 25. лен 27.
ратер 30. стра с 32. те іла 33. ефес 35. відділ 36. о о 37. метеор 38.
ан стер
По верти алі: 1. василіс 2. абсент 3. артист 4. орбіта 5. сте 6. жалюзі

8. срібло 14. а цент 16. ети ет 18. цар 19. бал 20. сан 22. ара 24. ім нітет
26. епіло 28. рефрен 29. ре орд 30. савана 31. радист 34. степ

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

О олошення про намір передати в оренд державне майно Інстит т фізіоло ії ім. О. О. Бо омольця НАН У раїни

Термін прийняття заяв про оренд 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: 01601, м. Київ, в л. Бо омольця, 4, імн. № 125. Детальна інформація за тел. 256-25-58; 256-24-09.
У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди б де о олошено он рс на право оренди.

Інстит т проблем моделювання в енер етиці ім. Г. Є. П хова НАН У раїни здає в оренд на он рсних засадах наст пні приміщення:

Довід и про мови проведення он рс та перелі необхідних для он рс до ментів можна отримати з 9.00 до 12.00 за адресою:
м. Київ-164, в л. Ген. На мова, 15, за телефоном (044) 424-91-62.

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

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

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

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць ............................6 рн. 50 оп.

на 3 місяці ........................19 рн. 50 оп.

на 6 місяців ......................39 рн. 00 оп.

на 12 місяців ....................78 рн. 00 оп.

на місяць ..........................21 рн. 50 оп.

на 3 місяці ........................64 рн. 50 оп.

на 6 місяців ....................129 рн. 00 оп.

на 12 місяців ..................258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

Передплатні ціни
на місяць ..........................10 рн. 90 оп.

на 3 місяці ........................32 рн. 70 оп.

на 6 місяців ......................65 рн. 40 оп.

на 12 місяців ..................130 рн. 80 оп.

на місяць ..........................40 рн. 90 оп.

на 3 місяці ......................122 рн. 70 оп.

на 6 місяців ....................245 рн. 40 оп.

на 12 місяців ..................490 рн. 80 оп.

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

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

№
п/п

Юридична адреса
балансо трим вача

/телефон
Повна хара теристи а та місцезнаходження об'є та оренди

Реєстр.
номер нер х.

майна

За альна
площа,
в.м

Цільове ви ористання об'є та оренди
Вартість 1 в.м за
нез. оцін ою станом

на 31.10.2011
Ма с. можл.
стро оренди

1 01021, м. Київ,
в л. Бо омольця, 4 Кімната №№ 112, 115-а, 119, 20, 122, 124, 129, 130 АЛК 10301 142,4 офіс 6393,11 2 ро и 11 міс.

2 /----/ Кімнати №№ 1-5 в напівпідвальном приміщенні АЛК 10301 154,0 офіс 4988,96 2 ро и 11 міс.
3 /----/ Кімната № 410-а на 4-м поверсі 16-поверхово о ЛК 10302 14,8 Розміщення бла одійних ор анізацій на площах менше 50 в.м 5793,01 2 ро и 11 міс.

4 /----/ імната № 8 на 2 поверсі ЛBK (ОКП) 10303 14,0 офіс На 31.08.2011
6321,00 2 ро и 11 міс.

5 /----/ імнати № 1-5, 17, 19, 20 на 2 поверсі 2-х поверхово о ЛВК (ОКП) 10303 151,6 офіс 5792,88 2 ро и 11 міс.
6 /----/ Приміщення металево о павільйон 10306 252,0 С лад непродовольчих товарів 2187,30 2 ро и 11 міс.
7 /----/ Приміщення майстерні 10308 48,3 Розміщення майстерень, що здійснюють технічне обсл ов вання автомобілів 1339,54 2 ро и 11 міс.
8 /----/ Приміщення мий и 10309 52,1 Розміщення майстерень, що здійснюють технічне обсл ов вання автомобілів 2080,61 2 ро и 11 міс.
9 /----/ Асфальтний майданчи 10315 422,8 Стоян а 1506,62 2 ро и 11 міс.

10 /----/ Частина приміщення техповерх 16-поверхово о ЛК для розміщення
теле ом ні ац. обладнання та частина дах для розміщення 1 антеномісця 10302 2,0 Розміщення операторів теле ом ні ацій,

розміщення антено-фідерних пристроїв
4250,00
188400,00 2 ро и 11 міс.

11 /----/ Части а приміщення техповерх АЛК для розміщення теле ом ні аційно о
обладнання та частина дах для розміщення 4 антеномісць 10301 5,2 Розміщення операторів теле ом ні ацій, розміщення антено-фідерних

пристроїв
6684,42
77513,75 2 ро и 11 міс.

№ з/п Хара теристи а приміщення Адреса приміщення
Площа приміщ.,

в. м
Можлива мета

ви ористання приміщень
Стартова ціна, рн/ в.м/місяць
(станом на 01.12.2011 р.)

1 Кімн. № 125-а, 126-а на першом поверсі адмін.б дівлі м. Київ - 164, в л. На мова, 15 106,2 в.м Розташ вання офіс 64,13

2 Приміщення техн. поверх адміністративної б дівлі м. Київ - 164, в л. На мова, 15 37,4 в.м Розташ вання обладнання 125,23

3 Дах адміністративної б дівлі м. Київ - 164, в л. На мова, 15 27,0 в.м Розташ вання антен 959,47

Ф
от

о 
Ві

кт
ор

ії 
С

А
П

А
ТО

Ї


