
Співпраця між Києвом 
та Стокгольмом триватиме
Голова КМДА Олександр Попов із робочим візитом відвідав столицю Швеції

Перші плюси медичної 
реформи
Кияни отримають якісні послуги, а медики — більші зарплати та гарантії 
на доступне житло
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Реформ вання ал зі охорони здоров’я
столиці набирає обертів. Та , двох пі-
лотних районах столиці — Дарниць ом
та Дніпровсь ом — завдя и впровадже-
ним змінам вже вдалося с оротити час
ви ли “швид их” на 30 %. Майже вдві-
чі т т зросла і зарплата лі арів первинної
лан и. Про подальше поширення медич-
ної реформи на інші райони столиці, за-
безпечення лі арів достойним рівнем
оплати праці та житлом йшлося на засі-
данні Комітет з е ономічних реформ за
часті олови КМДА Оле сандра Попова.

Відповідно до моделі, яку на засіданні представив на�

чальник ГУ охорони здоров’я Віталій Мохорєв, у кож�

ному районі столиці буде створено по дві юридичні осо�

би — центр первинної медико�санітарної допомоги,

який об’єднає діяльність амбулаторій та консультатив�

но�діагностичного центру, останньому підпорядковува�

тимуться всі служби з надання вторинної медичної до�

помоги.

“Ця модель створена з урахуванням міжнародного до�

свіду і була опрацьована на рівні головного управління.

Її основні переваги — створення чіткої системи взаємо�

дії між фахівцями різних рівнів із надання медичної до�

помоги. Запровадження такої моделі призведе до зни�

ження завантаженості столичних стаціонарних закладів

і в той же час дозволить зберегти профільність самих ме�

дичних установ”,— розповів “Хрещатику” Віталій Мо�

хорєв.

Зазначимо, що протягом 2011�2012 років у Києві було

створено 74 амбулаторії загальної практики сімейної

медицини. Всього їх у місті функціонує 103. До кінця

року планують відкрити ще 21 подібний заклад.

Торкнуться зміни і взаємодії між пацієнтом та ліка�

рем. Так, вже в тестовому режимі працює портал “Мій

лікар” (http://www.103.com.ua), де кожен охочий зможе

обрати медичний заклад та сімейного лікаря, записати�

ся на прийом до фахівця. За словами радника голови

КМДА з питань реалізації Стратегії розвитку міста Ки�

єва до 2025 року Дмитра Турчака, враховуючи, що не всі

кияни мають доступ до Інтернету, були розроблені спе�

ціальні інформаційні плакати, які на даний час уже роз�

міщені в 63 поліклініках та 45 амбулаторіях.

“На порталі буде створений електронний запис на

кожного лікаря, де пацієнт зможе не лише ознайомити�

ся з інформацією про медика, а й у подальшому зали�

шити відгуки щодо лікування. Ми намагаємося зроби�

ти життя киян більш комфортним та зручним, а така

система дозволить досить швидко отримати весь необ�

хідний обсяг інформації про лікувальні заклади та ліка�

рів, не виходячи з дому”,— відзначив Дмитро Турчак.

Окрім того, планується введення електронного рецеп�

ту, що не лише спростить придбання рецептурної групи

ліків, а й дозволить здійснювати контроль за їх обігом.

Наразі фахівці працюють і над стимуляцією роботи

лікарів. Так, у згаданих пілотних районах зарплата пра�

цівників первинної ланки вже зросла майже вдвічі. За

даними Віталія Мохорєва, якщо середня зарплата ліка�

ря в травні складала близько 3 тис. грн, то сьогодні вона

становить 5 тис. 700 грн залежно від кваліфікаційної ка�

тегорії, стажу, а також якісних та кількісних показників

діяльності. 

Також міська влада працює над розробкою програми

стимулів для медичних працівників на місцевому рівні,

яка серед іншого передбачає для них 20 % надбавку, на�

дання їм безкоштовного проїзду в громадському транс�

порті, забезпечення працівників первинної ланки мо�

більним зв’язком.

“Ми запустили в роботу механізм стимулювання сі�

мейних лікарів, або лікарів первинної ланки, і вже

маємо перші конкретні результати. Що ж стосується

вузькопрофільних фахівців, то над цією моделлю сти�

мулювання ще треба добре попрацювати. Це може бу�

ти, скажімо, преміювання за виконані роботи — у

будь�якому разі стимулювання буде пов’язане з якіс�

тю наданих послуг. Бо наші лікарі мають постійно

працювати над підвищенням свого професійного рів�

ня, освоювати найновіші технології. Такий механізм

ми розробимо і запропонуємо на погодження Мініс�

терству охорони здоров’я”,— зауважив Олександр

Попов.

Та одним із пріоритетів для столичної влади залишає�

ться забезпечення медичного персоналу житлом — це і

надання службових квартир, і можливість взяти участь у

пільгових програмах будівництва.

За словами начальника ГУ житлового забезпечення

Володимира Денисенка, на квартирному обліку перебу�

ває 1554 сім’ї медпрацівників, із яких 824 родини бажа�

ють отримати житло за пільговою вартістю. За два

останніх роки медикам було виділено безкоштовно 17

квартир, ще 71 родина отримала помешкання за програ�

мою “Доступне житло”.

Як відзначив голова КМДА Олександр Попов, місто і

надалі активно працюватиме над будівництвом та при�

дбанням житла для медиків. За його словами, міська

влада запропонує лікарям вторинної ланки ще одну мо�

тивацію до підвищення рівня обслуговування пацієн�

тів — за програмою “Доступне житло” медичні праців�

ники зможуть придбати квартири із суттєвою знижкою.

Так, КП “Спецжитлофонд” уже оформлено право ко�

ристування земельною ділянкою на вул. Підвисоцько�

го, 4�В у Печерському районі. На часі — опрацювання

питання будівництва житла на вул. Крамського, 10.

Також, на виконання соціальних ініціатив Президен�

та України, у Києві реалізується програма здешевлення

вартості іпотечних кредитів громадянам, які потребують

поліпшення житлових умов. Відповідно до неї, медики

та інші працівники бюджетної сфери столиці отрима�

ють реальну можливість пришвидшити придбання влас�

ного помешкання

У двох пілотних районах столиці - Дарниць ом та Дніпровсь ом - завдя и впровадженим змінам, же вдалося с оротити
час ви ли «швид их» на 30 %

Профілактика краще лікування 

Вихідними ияни вимірювали артеріальний тис на
Хрещати
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У столиці відкрили пам’ятник
польському поетові Юліушу
Словацькому 
Мон мент встановили поряд із остелом Свято о
Ми олая
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Вартість проїзду на новій лінії
метро буде такою, як і на інших 

Київ реаліз є б дівництво метро на Троєщин за
принципом державно-приватно о партнерства
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Україна може отримати до 1 млрд
дол. кредитів від Світового банку
Про це повідомив міністр е ономічно о розвит і

тор івлі У раїни Петро Порошен о на з стрічі з пре-
зидентом Чорноморсь о о бан тор івлі та розвит-

Андрієм Конда овим. “20 вересня б ло прийняте
для нас д же важливе рішення про почато пере о-
ворів по новом редит для забезпечення дорож-
но о б дівництва і безпе и р х . Об’єм редит для
цієї цілі — 450 млн дол. Ми план ємо, що в наст п-
ном році розмір редит від Світово о бан для
У раїни може становити від 550 млн дол. до 1 млрд
дол.”,— зазначив Порошен о. За йо о словами,
Світовий бан відзначає надвичайно висо ий відсо-
то освоєних редитних оштів, я і брала У раїна

У МОЗ презентували нові 
реанімобілі
МОЗ У раїни отримало 11 реанімобілів “Форд” ти-

п С. Найближчими днями авто надійд ть до пілотних
ре іонів — Вінниць ої, Дніпропетровсь ої, Донець ої
областей та Києва. Фахівцями МОЗ б ло о лян то
реанімобілі на відповідність національним стандар-
там. У о ляді, зо рема, взяли часть: заст пни мініс-
тра охорони здоров’я Оле сандр Толстанов, фахівці
відділ е стреної медичної допомо и та медицини
атастроф департамент реформ і розвит медич-
ної допомо и МОЗ У раїни. Б ло оцінено можливості
та перева и арет швид ої медичної допомо и дано-
о лас . “Най оловнішою відмінністю автомобілів
тип С від В є їхнє облашт вання, я е дає можливість
надавати всю необхідн реанімаційн допомо хво-
рим на місці,— відзначив заст пни міністра охорони
здоров’я У раїни Оле сандр Толстанов.— Це не
просто машина для транспорт вання хворо о — це
автомобіль вищо о лас , що, в перш чер , підтри-
м є основні життєві онстанти потерпіло о, я ий пе-
реб ває навіть в рай важ ом стані"

Прем’єр$міністр оглянув 
вітчизняний швидкісний потяг
Прем’єр-міністр У раїни Ми ола Азаров, переб -

ваючи на Полтавщині, о лян в новий швид існий
двосистемний міжре іональний еле тропоїзд ви-
робництва ПАТ “Крю івсь ий ва оноб дівний за-
вод”. “Я о лян в новий поїзд виробництва рю ів-
сь о о завод та навіть на ньом проїхав. Нам по-
трібно 400-500 та их поїздів, щоби модерніз вати
наш залізницю. Я прихильни то о, аби все, що
можна виробляти в У раїні, ви отовлялось нас”,—
зазначив Ми ола Азаров. При цьом він під реслив,
що обов’яз овою мовою для раїнсь о о маши-
ноб д вання повинна б ти її он рентоздатність

У суботу у Київській фортеці 
відбудеться фестиваль 
“Осінь Середньовіччя”
Ор анізатори пропон ють сім охочим дол чити-

ся до відновлення традицій старо о Києва та повер-
нення їх до с часної льт ри, взявши часть свят-
ванні візантійсь о о Ново о ро . Відвід вачів

фестивалю вразить не лише олоритна м зи а та
середньовічні танці, а й ори інальні презентації і
спеціальні мистець і а ції. Свої творчі дар н и ос-
тям фестивалю от ють знавці стародавньої иїв-
сь ої доби: джаз-бенд “Забава”, Тарас Компанічен-
о, Ан еліна Моня , Назар Сав о і Годо. Крім то о,
ияни та ості міста змож ть посл хати ансамбль
стародавньої м зи и Костянтина Чечені, оле тив
“Хорея озаць а”, Ілларію, Оле а С рип та Нін
Матвієн о. “Осінь Середньовіччя” має свою ба ато-
річн історію. Кіль а разів фестиваль проходив на
Контра товій площі, 2011-м — в Софії Київсь ій,
а 2012- о ро відб ватиметься за адресою: в л.
Госпітальна, 24 Київсь ій фортеці. Вхід є вільним
для всіх відвід вачів. Захід проходитиме з ініціативи
Оле а С рип и та за підтрим и КМДА

В Стокгольмі відбувся двосторонній економічний

форум, метою якого була презентація шведським ін�

весторам потенціалу та туристичних можливостей Ки�

єва.

“Київ та Стокгольм виявилися навіть ближче один до

одного, аніж ми гадали. Нас об’єднує не лише спільна

історія, але й ще свіжі, теплі спогади про перебування

шведських гостей у нашому місті. Водночас ми вже має�

мо дуже позитивний досвід економічної співпраці. Сьо�

годні в Україні успішно працюють близько сотні швед�

ських компаній, абсолютна більшість із яких зареєстро�

вана в Києві. Чемпіонат Євро�2012 закінчився, а спів�

праця Києва та Стокгольма тільки починається”,— на�

голосив, відкриваючи форум, голова КМДА Олександр

Попов.

У заході взяли участь представники понад 20 по�

тужних шведських компаній, серед яких — провідні

туристичні оператори, зацікавлені у співпраці з Ки�

євом. Саме тому особливе місце у форумі посідає пре�

зентація туристичних можливостей української сто�

лиці. Із боку Києва їх представляють ГУ туризму

КМДА та провідні приватні київські туроператори.

Також під час форуму відбулося підписання угод про

співпрацю між туроператорами Києва та Стокгольма

і проведення спільного молодіжно�спортивного що�

річного фестивалю на Трухановому острові “Рок�

січ”, автором та ініціатором якого виступив відомий

музикант та громадський діяч Олег Скрипка.

Окрім цього, Олександр Попов оглянув один із райо�

нів Стокгольма Хаммарбю та ознайомився зі швед�

ським досвідом утилізації й переробки побутових відхо�

дів, проектом реконструкції кварталів міста 1970�х ро�

ків забудови. Також очільник КМДА провів низку пере�

говорів із потенційними інвесторами.

У рамках візиту відбулася зустріч Олександра Попова

із представниками асоціації шведських футбольних

уболівальників. Останнім було офіційно вручено сер�

тифікат про встановлення рекорду із найбільшого кем�

пінгу за весь час проведення чемпіонатів Європи з фут�

болу.

Нагадаємо, під час Євро�2012 Київ відвідали близько

15 тисяч уболівальників зі Швеції. Більшість із них про�

живали у фан�кемпінгу на Трухановому острові. Під час

матчу Україна�Швеція у наметовому містечку одночас�

но мешкали 5 тисяч 453 уболівальники, що й стало офі�

ційним рекордом
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Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

23-24 вересня олова КМДА Оле сандр Попов здійснив робочий візит до столиці Ко-
ролівства Швеція. Під час поїзд и Сто ольмі відб лася з стріч очільни ів Києва та
Сто ольма, б ло підписано до овір про нові напрями співпраці, ор анізовано двосто-
ронній е ономічний фор м. Під час йо о роботи представни ам шведсь их бізнес- іл
б ло запропоновано низ інвестиційних прое тів Києва. Крім то о, иївсь а деле а-
ція вивчала досвід Сто ольма застос ванні с часних енер озбері аючих і сміттєпе-
реробних техноло ій та провела попередні пере овори щодо можливості їхньо о за-
стос вання в раїнсь ій столиці за часті інвесторів зі Швеції.
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Новини

У столиці стартував осінній місячник 
із благоустрою
Вчора столиці старт вав осінній місячни із бла о строю, озе-

ленення та поліпшення санітарно о стан міста. Перше виїзне засі-
дання, під час я о о відповідна омісія інспе т ватиме Солом’ян-
сь ий та Святошинсь ий райони, відб деться вже цьо о тижня — 26
вересня. У день об’їзд олови районних омісій з проведення осін-
ньо о місячни а спільно з представни ами ом нальних сл жб
ознайомлять членів омісії з основними проблемами в ал зі бла-
о строю районів та прозвіт ють щодо проведених робіт. Серед
найбільш важливих завдань, що мають б ти ви онані під час місяч-
ни а з бла о строю: відновлення в лично-шляхово о осподарства
та зовнішньо о освітлення, роботи з озеленення, санітарна очист-
а міста, а та ож ремонт вхідних р п (піддаш ів, сходів, дверей),
дитячих і спортивних майданчи ів, очищення бере ових см тощо.
До часті ви онанні запланованих заходів зал чатим ть працівни-
ів підприємств, станов та ор анізацій район , а та ож ромад-
сь ість. На адаємо, що 3 жовтня інспе т ватим ть Дніпровсь ий і
Деснянсь ий; 10 жовтня — Оболонсь ий і Подільсь ий; 17 жовт-
ня — Голосіївсь ий та Дарниць ий; 24 жовтня — перевірятим ть
Шевчен івсь ий та Печерсь ий райони. Підс м ове засідання від-
б деться 14 листопада, під час я о о омісія із бла о строю за-
твердить рез льтати рейтин ів районних держадміністрацій, олов-
них правлінь та ом нальних підприємств

Місту повернуть будівлю митців 
на Андріївському узвозі
Про рат ра столиці до Господарсь о о с д м. Києва заявила по-

зов про повернення ом нальн власність двоповерхової б дівлі
площею 245 м2 на Андріївсь ом звозі, 22-а, повідомили "Хрещати-
" відділі зв'яз ів зі ЗМІ відомства. Я відомо, з 2004 ро та до цьо-
о час нежитлові приміщення ви ористов ються ГО "Асоціація арт а-
лерей У раїни" та БФ "Асоціація діячів с часно о мистецтва У раїни"
на підставі ладено о з КМДА до овор оренди.
Я з’яс валося, 2007 році б дівля б ла неза онно відч жена без ві-

дома КМДА та з одом ще тричі перепродана омерційним стр т рам.
Наразі її власни ом є іноземна омпанія "Бредал Холдин Лімітед" (Ве-
ли обританія). Вищим осподарсь им с дом У раїни за асаційною
с ар ою про рат ри Києва од півлі-продаж ом нально о май-
на визнано недійсною. Наст пним ро ом про рат ри стало звернен-
ня до с д з позовом до омпанії про повернення приміщення столич-
ній ромаді

"Київенерго" замінила майже три кілометра
тепломереж на вул. Сабурова
Фахівці ПАТ "Київенер о" замінили 2,8 м мереж централізовано-
о опалення та арячо о водопостачання Деснянс ом районі сто-
лиці. Вони проля ають від ЦТП до житлових б дин ів на в л. Саб -
рова, 5, 11 і 11-а. Ре онстр ція розподільчих мереж (діаметром від
57 до 219 мм) поля ала їхній повній заміні з ви ористанням с час-
них техноло ій. Зо рема, мережі арячо о водопостачання пере ла-
дені пласти овими тр бами, опалення — попередньо ізольованими
тр бами (ПІТ-техноло ія). За альна вартість робіт становить понад
6,5 млн ривень (без ПДВ). На приб дин ових територіях же част-
ово відновлений бла о стрій. Мережі до цих 3-х б дин ів б ли про-
ладені в інці 1980-х ро ів період масової заб дови Троєщини.
Застосовані тоді техноло ії про ладення інженерних ом ні ацій та
намивні піщані ґр нти призвели до швид ої орозії та зношеності
тр б. Та , протя ом 2008—2011 ро ів на них за алом сталося 82 по-
ш одження.
"Критичний стан мереж на в л. Саб рова особливо виявився під час

старт мин лорічно о опалювально о сезон . Тоді при зап с тепло-
носія пош одження траплялися по де іль а разів на доб . Компле сна
заміна мереж, я омпанія здійснила цьо оріч, дасть позитивний ре-
з льтат, я ий ияни відч ють же за іль а тижнів", — пере онаний
перший заст пни технічно о дире тора — оловний інженер ПАТ "Ки-
ївенер о" Юрій Гладишев

За продаж неповнолітнім 
пива та цигарок 
податківці анулювали 
понад 90 ліцензій на торгівлю
У січні — серпні поточно о ро працівни и ре іонально о правлін-

ня Департамент онтролю за виробництвом та обі ом спирт , ал о-
ольних напоїв і тютюнових виробів ДПС У раїни Києві виявили 95
пор шень із продаж ал о ольних напоїв та тютюнових виробів осо-
бам, я і не дося ли 18-річно о ві . Про це повідомила Голова ДПС
м. Києві Ірина Носачова під час з стрічі з представни ами бізнес , а
саме — власни ами тор овельних мереж. "Особливо небезпечними є
наслід и вживання орілчаної та тютюнової прод ції молоддю, том
вітчизняне за онодавство забороняє її продаж особам, я і не дося ли
18-річно о ві . Проте це не стає на заваді підприємцям, я і свідомо
пор ш ють за онодавство, спричиняючи за роз життю та здоров’ю
підліт ів. За в азані правопор шення с б’є тів осподарювання ош-
трафовано на 639 тис. рн та ан льовано 91 ліцензію на право роз-
дрібної тор івлі ци ар ами та ал о ольними напоями", — зазначила
оловний подат івець столиці

У Пирогові пройшов 
фестиваль української 
кухні та напоїв
Вихідними Національном м зеї народної архіте т ри та поб т

У раїни (с. Пиро ів) відб вся Фестиваль традиційної раїнсь ої хні
та напоїв. Гості свята мали на од спроб вати страви національної
хні, а та ож с шт вати традиційні раїнсь і напої. На фестиваль

завітали фоль лорні оле тиви з Києва, Броварів, Ми олаївсь ої, Чер-
ась ої та Черні івсь ої областей. На Співочом полі м зею відб лося
театралізоване дійство, де б ли представлені тематичні інсталяції
мистець их ст дій, он рси, презентації виробни ів напоїв та лі арів-
травни ів, різноманітні майстер- ласи. Завершився фестиваль етно-
дис оте ою просто неба

Цифра дня

8 110 400 000 
гривень, на таку суму виконано обсяг робіт столичними
будівельниками в січні—серпні 2012 року
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Велосипедна інфраструктура
запрацює на повну потужність

Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Усе більше європейців від-
мовляються їздити на ро-
бот автомобілем. Вони
пересідають із власно о
авто в ромадсь ий транс-
порт або ж на велосипед.
В раїнсь ій столиці та-
ож а тивно працюють над
по ращенням велоінфра-
стр т ри. Днями відб ла-
ся з стріч із німець ими
е спертами, я і поділилися
досвідом впровадження
подібно о прое т в Мюн-
хені. За важимо, саме це
місто вважається одним із
най ращих Європі за рів-
нем розвит велосипедної
інфрастр т ри.

Німецькі фахівці ознайомили

українських колег із планом дій

міських транспортних систем країн

Європейського Союзу, розповіли

про планування інтегрованої транс�

портної системи та розробку плану

розвитку велоінфраструктури. За�

уважимо, у Мюнхені понад 17 % на�

селення постійно користується ве�

лотранспортом, передбачається,

що у цьому році цей показник сяг�

не 20 %.

Як зазначив голова сектору

стратегій та управління мобільніс�

тю відділу дорожнього руху Мюн�

хену Мартін Шрайнер, щоб досяг�

ти таких показників, місту знадо�

билося 10 років. "Аби заохотити

людей відмовитись від авто, було

введено чіткі адміністративні за�

борони. Також ми проводили по�

пуляризацію велотранспорту серед

мешканців. Наприклад, у школах

були запроваджені уроки мобіль�

ності, де ми вчимо дітей користу�

ватися велосипедами", — розповів

пан Шрайнер.

На сьогодні 80 % населення в

Мюнхені мають щонайменше один

велосипед на родину. Сформувалась

у місті й система громадського вело�

транспорту. "Взяти велосипед на�

прокат можна прямо на вулиці, цією

послугою активно користуються ту�

ристи. Один день користування

коштує від 6 до 10 євро, або ж 2 євро

за годину",— відзначає координатор

проекту популяризації велотранс�

порту в Мюнхені Вігард вон Сассен.

Загалом Мюнхен усе більше пере�

творюється на місто для людей, а не

для авто. Тут обмежено швидкість

руху автомобілем до 30 км/год., та�

кож діє розгалужена велоінфра�

структура — 25 тис. місць на вело�

парковках, окремі з них — навіть

двоповерхові. Окрім того, прокладе�

но 1 тис. 200 км велодоріжок, із них

500 км — відокремлено, ще 500 км —

прокладено вулицями, інші — у пар�

кових зонах.

Незабаром Київ стане не менш

зручним для велосипедистів. Адже,

відповідно до Стратегії розвитку

Києва до 2025 року, планується по�

кращити велосипедну інфраструкту�

ру столиці, що дозволить пересісти

на велосипеди майже 10 % киян.

"Київська влада надає значну увагу

організації велосипедного руху. У

нас вже діє програма щодо впрова�

дження понад 17 велосипедних мар�

шрутів на основних магістралях, а

також облаштування велосипедних

трас у парках і скверах. Крім того, на

всіх вулицях і автошляхах, які зараз

капітально ремонтуються, будують�

ся або проектуються, в обов’язково�

му порядку передбачається облаш�

тування велосипедних смуг. Разом із

тим, незабаром ми організуємо по�

над 400 безкоштовних велопарковок

у місті", — розповів перший заступ�

ник начальника ГУ транспорту та

зв’язку Іван Шпильовий.

Нагадаємо, близько місяця тому

в столиці було відкрито велосипед�

ні доріжки на просп. Бажана та

вул. Здолбунівській

Профілактика краще лікування
Вихідними кияни вимірювали артеріальний тиск на Хрещатику

ГУ охорони здоров’я КМДА інформує, що

наразі гіпертонічну хворобу діагностовано май�

же у 15 млн українців, а серед киян близько 700

тис. мають цей недуг. Розповсюдженість артері�

альної гіпертензії, а це — 45 % серед усіх серце�

во�судинних захворювань, за останні роки

збільшується. Саме тому медики наголошують

на профілактиці та ранньому діагностуванні за�

хворювання, аби запобігти ускладненням.

"Гіпертонічна хвороба — це національна проб�

лема, тому не випадково в державі й у Києві зок�

рема була ухвалена програма профілактики сер�

цево�судинних захворювань,— зазначив "Хреща�

тику" начальник ГУ охорони здоров’я Віталій

Мохорєв. — Адже чим швидше ми виявимо це за�

хворювання на ранніх стадіях, тим ефективніше

зможемо запобігти ускладненням і тим менше в

місті буде інфарктів та інсультів".

Останні сім років медичні працівники лікуваль�

них закладів під час інформаційно�оздоровчих ак�

цій безкоштовно вимірювали артеріальний тиск

усім охочим. Зауважимо, для столиці стали уже

традиційними вимірювання тиску на вулиці. Такі

заходи проводять щонайменше чотири рази на

рік. Виміряти свій тиск й отримати консультацію

лікаря можна було цими вихідними на Хрещатику.

Як розповіла "Хрещатику" лікар Антигіпертен�

зивного центру Дніпровського району Людмила

Гринь, кияни активно звертались до медиків. "Ба�

гато людей не знають, що у них проблеми з тис�

ком, і на таких акціях ми надаємо їм відповідні

рекомендації. Звичайно, більш детальне обсте�

ження можна зробити тільки в лікувальних закла�

дах, але загальні консультації, які стосуються здо�

рового способу життя чи дієти, ми можемо нада�

ти прямо на вулиці", — розповідає пані Гринь.

І справді, охочих виміряти тиск було чимало.

Так, менеджер Андрій Петрів, прогулюючись

Хрещатиком, без вагань долучився до акції. "Са�

мому сходити до лікаря не вистачає часу, а тут

можна перевіритись відразу та ще й отримати

консультацію від лікаря. Це цікаво й дуже потріб�

но", — розповідає чоловік.

Додамо, такі акції сприяють ранньому виявлен�

ню артеріальної гіпертензії і вже дали певні пози�

тивні результати. "Поступово серед киян зни�

жується захворюваність на інфаркт міокарда, іше�

мічну хворобу серця. Зменшуються також показ�

ники смертності в результаті хвороб системи кро�

вообігу", — відзначив Віталій Мохорєв

У столиці відкрили пам'ятник польському
поетові Юліушу Словацькому
Монумент встановили поряд із костелом Святого Миколая

Як зазначив професор КНУ ім. Т. Шевченка

Ростислав Радишевський, відкриття у столиці мо�

нумента Юліушу Словацькому — торжество спра�

ведливості. Адже у 2002 році між Україною та Рес�

публікою Польща була досягнута домовленість

про встановлення в Києві пам'ятника Юліушу

Словацькому, а у Варшаві — пам'ятника Тарасу

Шевченку. У польській столиці пам’ятник уста�

новили майже відразу, а у Києві цей процес затяг�

нувся на роки.

Пам’ятник мав з'явитися ще до 200�літнього юві�

лею митця. І тільки через три роки за сприяння

КМДА його встановили. Додамо, скульптура поета

була виготовлена в Польщі й перевезена до Києва.

Автор пам'ятника — польський скульптор Ста�

ніслав Радванський вважає за честь, що саме йо�

му довірили увічнення у Києві пам’яті Юліуша

Словацького. "Думаю, кожен митець мав би за

честь спорудити пам’ятник саме Словацькому.

Це, наприклад, як у театрі зіграти роль Гамлета",

— зазначив "Хрещатику" пан Радванський.

Літературознавці зазначають, що пам’ятник

дуже близький до образу поета. До того ж, він

гарно вписується у міський ландшафт і стоїть у

місці, уже відзначеному польським акцентом —

біля костелу Святого Миколая. Опікуватися мо�

нументом буде Київське національно�культурне

товариство поляків. Тут уже сформувалася група

людей, що зголосилась слідкувати за благоустро�

єм території навколо пам'ятника. Зауважимо, хо�

ча у Києві поет не був ні разу, та у своїх творах він

тепло й патріотично відгукувався про столицю

України

Такі акції у столиці сприяють
ранньому виявленню артеріальної

гіпертензії і вже дали певні
позитивні результати

Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Днями в рам ах проведення Все-
раїнсь о о тижня онтролю артері-

ально о тис ияни мали змо от-
римати онс льтацію лі аря щодо
профіла ти и іпертонії та інших
серцево-с динних захворювань пря-
мо на Хрещати , біля б дівлі мерії.
За важимо, під час проведення а ції
представни Кни и Ре ордів У раїни
зафі с вав ре ордн іль ість вимі-
рювань артеріально о тис — про-
тя ом чотирьох ро ів лі арями та
волонтерами по всій У раїні б ло
здійснено 1 млн 200 тис. вимірю-
вань.

Київ вивчає досвід Мюнхена з організації екологічно чистого 
транспорту

Незабаром Києві з'явиться понад 400 без оштовних велопар ово

Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Днями столиці від рили пам’ятни відомом польсь ом поет з раїн-
сь им орінням Юлі ш Словаць ом . Мон мент привезли із Польщі та
встановили поблиз остел Св. Ми олая (в л. Вели а Василь івсь а, 75).
Вшан вати пам’ять видатно о митця прийшли десят и поцінов вачів йо о
творчості.
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Ділові новини

Київрада виділила землю
під будівництво житла 
для олімпійців
Київрада хвалила рішення що-

до виділення спортсменам- и-
янам, я і стали чемпіонами й
призерами ХХХ літніх Олімпій-
сь их і ор і ХIV літніх Паралімпій-
сь их і ор, що пройшли в Лондо-
ні, 1,3 а землі для б дівництва
житла. За хвалення відповідно о
рішення про олос вали 78 деп -
татів при мінімально необхідном
61. Це рішення прийнято з метою
заохочення видатних иївсь их
спортсменів. Зо рема земділян-
и виділено 5 чемпіонам і призе-
рам Олімпіади й 8 чемпіонам і
призерам Паралімпіади, ожно-
м — по 10 сото землі

Україна зацікавлена в участі
польських компаній у трьох
національних проектах
Про це с азав Президент Ві -

тор Ян ович під час раїно-
польсь о о е ономічно о фор -
м . “Особливий а цент хотів би

зробити на тих прое тах, рам-
ах я их ми хотіли б бачити поль-
сь их омпаньйонів: це “LNG-
Термінал”, що передбачає б дів-
ництво термінала с раплено о
аз , “Інд стріальні пар и” —
створення 10 пілотних інд стрі-
альних майданчи ів різних ре-
іонах У раїни, і прое т “Зелені
рин и”, я им заплановано розви-
то мережі оптових рин ів сіль-
сь о осподарсь ої прод ції”,—
с азав Президент. Ві тор Ян о-
вич повідомив, що 1 жовтня
Варшаві відб деться презентація
національних і інвестиційних про-
е тів У раїни

У столиці відбудеться 
ярмарок кар’єри 
та вакансій
Сьо одні о 10.00 Київсь ом

палаці дітей та юнацтва відб -
деться ярмаро ар’єри та ва-
ансій “Молодь Києва — майб т-
нє столиці!”. За інформацією ор-
анізаторів, відвід вачі заход от-
римають змо ознайомитись із

від ритими ва ансіями робото-
давців, що співпрацюють зі сл ж-
бою зайнятості, дізнатися про іс-
н ючі пропозиції навчальних за-
ладів, спеціальності та додат о-
ві можливості підвищення валі-
фі ації. Та ож сі охочі змож ть
про онс льт ватись із фахівцями
Київсь о о місь о о центр зай-
нятості з питань особливостей
рин праці, техні и пош ро-
боти, юридичних аспе тів праце-
влашт вання тощо. У заході візь-
м ть часть близь о 60 підпри-
ємств та 30 навчальних за ладів
Києва. З детальною про рамою
можна ознайомитись на сайті:
www.dcz.gov.ua/kie

Податкова міліція виступила
з ініціативою створення 
”фінансового Інтерполу”
У раїнсь а подат ова міліція

ініціює створення спеціально о
фор м — ор ан оперативної
співпраці між сл жбами фінан-
сових розслід вань різних раїн.
Про це заявив перший заст п-

ни олови ДПС У раїни — на-
чальни подат ової міліції Ан-
дрій Головач: “У разі підтрим и
нашої ініціативи, ми поставимо
питання про створення робочої
р пи, я а я омо а швидше на-
працює принципи та інстр мен-
ти та о о фор м . По с ті, він
має стати своєрідним фінансо-
вим Інтерполом, я ий зведе на-
нівець міжнародн е ономічн
злочинність”. Раніше повідомля-
лося, що У раїна та ож ініціюва-
тиме створення міжнародної
еле тронної бази даних е оно-
мічних злочинців

НБУ попереджає банки 
про можливі ризики

Національний бан попереджає
омерційні бан и про ризи и
співробітництва з Bank of Kunlun
(Китай) і Elaf Islamic Bank (Іра )
через застос вання щодо них
сан цій з бо США. Про це с а-
зано в листі НБУ № 48-204/2061-
9068 від 19 вересня. “Відповідно
до за он США про всеосяжні

сан ції стосовно Іра , США вве-
ли сан ції проти зареєстровано о
в Китаї бан “К нл н” і іра сь о-
о бан “Елаф Ісламі Бан ”,—
зазначається в листі. НБУ за ли-
ає бан и врахов вати цю інфор-
мацію в роботі та звертає їх ва
на необхідність забезпечення на-
лежно о ви онання вимо За он
“Про запобі ання й протидію ле-
алізації доходів, отриманих зло-
чинним шляхом” і Положення про
здійснення бан ами фінансово о
моніторин , повідомляють У ра-
їнсь і новини

Майданчик 
Чиказької біржі 
працюватиме в Україні
Міністр а рарної політи и та

продовольства Ми ола Присяж-
ню розрахов є на від риття тор-
овельно о майданчи а Чи азь ої
товарної біржі в У раїні першо-
м півріччі наст пно о ро . “У
першій половині наст пно о ро
план ється від риття тор овель-
но о майданчи а Чи азь ої то-

варної біржі в У раїні. Пра тично
вся р па зернових льт р, я і
вирощ ються в У раїні, б де
представлена на провідній товар-
но-сировинній біржі світ ”,— с а-
зав пан Присяжню . На д м мі-
ністра, вдале співробітництво
У раїни із Чи азь ою біржею мо-
тив є виробництво зернових
раїні

На Теремках з’явиться 
ринковий комплекс

Київрада хвалила рішення
щодо передачі ТОВ “Терем и-2”
земельної ділян и 0,3553 а для
облашт вання й ор анізації рин-
ово о омпле с на в лиці Ля-
тошинсь о о, 14 Голосіївсь о-
м районі. За хвалення відпо-
відно о рішення про олос вали
76 деп татів при мінімально не-
обхідном 61. Ділян передано
омпанії орот остро ов
оренд на 5 ро ів. На ділянці
вже розташовані тор овельні па-
вільйони, я і належать ТОВ “Те-
рем и-2”

Іван МАРЕК
“Хрещатик”

Б дівництво четвертої лінії метрополітен стане першим
масштабним при ладом приватно-державно о партнер-
ства в У раїні. Це б де інфрастр т рний прое т, я ий
фінанс ватиметься за ошти інвестора і позбавить міс-
то необхідності позичати ошти. Про це заявив заст п-
ни олови КМДА Р слан Крамарен о. Він зазначив, що
та е партнерство визнане світі одним із найефе тив-
ніших.

“Закон, що регулює такі відносини, прийнятий два роки тому, проте за

цей час ніхто не спромігся реалізувати у країні масштабний проект за схе�

мою приватно�державного партнерства. Адже це — дуже кропітка робота,

яка потребує детальних прорахунків і дуже чіткої та прозорої взаємодії з ін�

вестором. Київ буде першим. Ми ретельно працюємо над проектом будів�

ництва метрополітену за рахунок інвестора — у лютому було оголошено

конкурсні торги із визначення консультанта. Шість компаній подали свої

пропозиції на право виступити фінансовим консультантом. У липні відбу�

лося розкриття тендерних пропозицій, переможцем визнано ВАТ “Феде�

ральний центр проектного фінансування”. Наразі готується договір із кон�

сультантом та технічне завдання до нього”,— розповів Руслан Крамаренко.

За його словами, до кінця року компанія надасть на розгляд дві фінансо�

ві моделі будівництва та роботи нового метрополітену. Вони будуть ретель�

но розглянуті фахівцями та представлені на розгляд громаді. Обидві моде�

лі — за принципом державно�приватного партнерства. Перша буде схемою

концесії — при такому підході інвестор повертатиме вкладені кошти за ра�

хунок виручки від проданих квитків і отриманої різниці в тарифі від міста

(адже вартість проїзду сьогодні нижча за економічно обґрунтований та�

риф), при цьому експлуатантом буде виступати приватна компанія. Друга

фінансова схема — це договір життєвого циклу. У такому випадку інвестор

буде отримувати грошові кошти з міського бюджету протягом 15�20 років, а

експлуатантом буде виступати КП “Київський міський метрополітен”. Од�

нак хто б не експлуатував нову лінію метро — приватна компанія чи місто —

вона залишатиметься у власності територіальної громади Києва. Руслан

Крамаренко окремо наголосив, що при цьому вартість проїзду на новій лі�

нії буде такою ж, як і на інших.

Також він зазначив, що напередодні виборів питання будівництва метро

на Троєщину є дуже політизованим. “Сьогодні більшість учасників вибор�

чого процесу активно критикують проект будівництва, навіть не вникаючи

у зміст самого поняття — державно�приватне партнерство. Через це з’яв�

ляються заяви щодо можливих величезних боргів міста та непомірних від�

сотків для їхнього обслуговування. Хоча навіть студент�економіст розуміє

різницю між кредитами та інвестиціями. Мені прикро, що задля отриман�

ня політичних балів політики вводять в оману киян”,— заявив Руслан Кра�

маренко
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За Київським часом
Стрілки годинника "закрутилися" між двома проектами законів 
і чотирма проектами постанов
Віктор ЛІСОВСЬКИЙ
спеціально для “Хрещатика”

28 жовтня стріл и один-
ни а мають поверн ти на
один назад. Наразі тема
обчислення час широ о
об оворюється ромадсь і-
стю, причом із застос -
ванням найрізноманітніших
ар ментів: від е ономії
еле троенер ії до охорони
здоров’я нації. Проте, на
жаль, цей процес і досі
відб вається поза межами
відповідно о за он й без
рах вання різних один-
них поясів.

Проблеми вибору
Торік народні депутати проголо�

сували за перехід на літній час, але

потім це рішення скасували. Пізні�

ше уряд запропонував закріпити зи�

мовий час, але через проведення Єв�

ро�2012 вирішили діяти за тради�

цією — перейти на літній час. Куди

ж переведуть стрілки годинника

знову? Відповідь на це запитання

намагаються дати творці чотирьох

проектів постанов і двох законопро�

ектів.

Так, позафракційний депутат

Анатолій Семинога пропонує влас�

ний варіант: “Запровадити на тери�

торії України такий порядок обчис�

лення часу: час другого годинного

поясу (київський час) з переведен�

ням щорічно годинникової стрілки

в останню неділю березня о 3�й го�

дині на 1 годину вперед і в останню

неділю жовтня о 4�й годині на 1 го�

дину назад” (проект постанови

№ 9287). Дещо іншу позицію має

Вадим Колесніченко (Партія регіо�

нів): “З метою приведення у відпо�

відність діючого часу на території

України до другого часового поясу

міжнародної системи часових по�

ясів після прийняття цієї постанови

перевести один раз годинник на од�

ну годину назад” (проект постанови

№ 9287�1).

Бютівець Степан Давимука і поза�

фракційний Тарас Чорновіл теж

пропонують свої проекти постанов

(№ 9287�2 і № 9287�3 відповідно). У

їхніх варіантах майже однаковий

текст: “Установити з 30 жовтня на

території України час другого годин�

ного поясу”. У свою чергу, бютівець

Сергій Терьохін виступає з іншою

ідеєю: “Запровадити на всій терито�

рії України літній час, який розпо�

чинається з третьої години остан�

ньої неділі березня та закінчується зі

спливом третьої години останньої

неділі жовтня” (законопроект

№ 9186).

Проте жодну з цих ідей не підтри�

мав профільний парламентський

комітет з питань науки і освіти. Згід�

но з його рішенням усі депутатські

проекти потрібно відхилити. А нато�

мість вони пропонують ухвалити

урядовий законопроект № 10125

“Про порядок обчислення часу на

території України”. Очевидно, саме

цей документ і має найбільше шан�

сів на життя.

За задумом урядовців варто вико�

ристовувати григоріанський кален�

дар, а обчислення часу здійснювати

відповідно до другого годинного по�

ясу (який має стати “єдиним для

всієї території України”). У такому

разі київський час “обчислюється

шляхом збільшення на 2 години ча�

су за національною шкалою коорди�

нованого часу”.

Як сказано в урядовому законо�

проекті, “національна шкала коор�

динованого часу України UTC

(UA) — шкала часу, що відтворюєть�

ся державним первинним еталоном

одиниць часу й частоти та синхроні�

зована зі шкалою Всесвітнього ко�

ординованого часу UTC”. Тобто ос�

кільки всесвітній відлік часу розпо�

чинається з нульового меридіана

(який проходить через Гринвіцьку

обсерваторію в Британії), то Лондон

відстає від Києва на цілих дві годи�

ни.

Нагадаємо, що нині порядок об�

числення визначається урядовою

постановою № 509 — стрілки годин�

ника щорічно переводять на годину

вперед (в останню неділю березня) і

на годину назад (в останню неділю

жовтня). Проте наразі урядовці про�

понують інший підхід: ввести “час

другого годинного поясу (київський

час) без щорічного переведення го�

динникової стрілки”.

Десинхронізація з Європою
Якщо народні депутати підтрима�

ють проект уряду, то новий закон

(згідно з прикінцевими положення�

ми) “набирає чинності з 1 листопада

2012 року”. Таким чином, в останню

неділю жовтня мають скасувати дію

літнього часу, а весною годинникову

стрілку вже не чіпатимуть. Тобто за�

провадять другий пояс (київський час)

без щорічного переведення стрілки.

У такому разі ми узаконимо зимо�

вий час назавжди і повернемося до

схеми, яка діяла в 1924�1930 роки,

коли українці жили за другим го�

динним поясом (UTC+2). Тобто

влітку в Києві після третьої години

ночі вже розвиднятиметься, а взим�

ку — аж о восьмій ранку. А сутеніти�

ме — о 20�й і 16�й годині відповідно.

Отже, чималу частину світлої пори

(4�5 годин) улітку ми “вбиватиме�

мо” в ліжку, а коли взимку буде хо�

лодно й темно, ходитимемо на робо�

ту, повертатимемося додому й відпо�

відно витрачатимемо значно більше

електроенергії, ніж зазвичай.

Нині час в Україні цілковито син�

хронізований майже з усіма країна�

ми ЄС (тому що перехід на літній та

зимовий час відбувається в Європі

одночасно). Проте, за задумом авто�

рів урядового проекту, ми маємо до�

повнити список тих країн, які вже

не використовують літній час. Це —

Ісландія, Білорусь, Росія, Грузія та

Вірменія.

Отже, все йде до того, що ми “де�

синхронізуємося” з європейським

життям. Хоча наші виробничо�біз�

несові відносини з ЄС відбувати�

муться в некомфортних годинних

умовах. Але це ще не все. Як ствер�

джують учені й лікарі, умовний реф�

лекс на стрілки має велике значення

й для чіткої роботи біологічного го�

динника людини та планування сво�

го трудодня. Особливо, коли вона

зайнята роботою, що залежить від

природного освітлення

Близь о 95 % території У раїни
розташовано в др ом одинно-
м поясі, в першом — невели а
частина За арпаття, а в третьо-
м — Л анщина, частина Хар ів-
щини та майже вся Донеччина.
Перші спроби втр чання в хід
одинни ів зафі совані ще в цар-
сь і часи: вони стос валися ви-
нят ово залізниць (за часом пе-
терб рзь о о во зал , я ий від-
повідав східноєвропейсь ом о-
динни овом пояс — UTC+2). Це
більш-менш відповідало ео ра-
фічном розташ ванню раїн-
сь их територій, що входили до
с лад Російсь ої імперії.
Після про олошення УНР пе-

рейшли на середньоєвропей-
сь ий час: опівдні 1 березня 1918
ро одинни и перевели на одн
один назад. Тобто запровадили
перший пояс (UTC+1). 1919 ро
запан вав же мос овсь ий час,
я ий тоді відповідав третьом о-
динном пояс (UTC+3), а з трав-
ня 1924 ро до червня 1930 ро-

раїнці жили за часом др о-
о пояс (UTC+2). Над Києвом
найраніше сонце сходило о 3 од.
46 хв., найпізніше — о 7.59, захо-
дило — о 15.54 і 20.14 (відповід-
но). 20 червня 1930 ро ( зв’яз-

з де ретним часом) УРСР зно-
в “переселилася” до третьо о

пояс . А в ро и війни стріл и
раїнсь их одинни ів (я і на

всій о пованій частині Європи)
перевели з ідно з берлінсь им
часом (середньоєвропейсь ий
пояс). Гітлерівсь а Німеччина ви-
ористов вала безперервний літ-
ній час із вітня 1940- о до листо-
пада 1942- о, а в 1943-1945 ро-
ах літній час же став щорічним
(з останньо о понеділ а березня
до першо о понеділ а жовтня).
Після визволення У раїна повер-
н лася до третьо о одинно о по-
яс (UTC+3).
З 1945 до 1980 ро стріло о-

динни а не переводили (цілоріч-
но діяв час, що на одн один
випереджав поясний). У 1981 ро-
ці в СРСР вперше запровадили
літній час: в У раїні він аж на дві
одини випереджав поясний (до-
рівнював UTC+4). До осені 1984
ро на літній час переходили на
період з 1 вітня до 1 жовтня, а з
осені 1984 терміни змінили — з
останньої неділі березня до
останньої неділі вересня.
У 1990 році перейшли від час

де ретно о до поясно о. А на-
при інці вересня 1991- о (з ідно
з рядовою постановою) літній
час відмінили шляхом переве-
дення стріл и одинни а на оди-
н назад. Через півро (6 берез-

ня 1992 р.) парламент хвалив
постанов про повернення до літ-
ньо о час (UTC+3): з останньої
неділі березня до останньої неді-
лі вересня.
Восени 2011- о парламентарії
хвалили постанов “Про змін
поряд обчислення час на те-
риторії У раїни”: відмінили пере-
хід на літній час і встановили
др ий часовий пояс із додаван-
ням однієї одини (тобто знов
перейшли до третьо о одинно о
пояс — UTC+3). Проте після
ритичних вист пів чених, деп -
татів обласних рад і навіть МНС
зазначен постанов відмінили. У
рез льтаті вперше за тривалий
час вини ла досить істотна часо-
ва різниця між Києвом, Мінсь ом
і Мос вою (з білор сами — на
одн один , з росіянами — на
дві).
Нинішньо о ро рядовці за-

пропон вали парламентаріям іще
раз перейти на літній час: мов-
ляв, не треба створювати незр ч-
ностей для часни ів фінальної
частини чемпіонат Європи з
ф тбол . Отож ніч з 24 на 25 бе-
резня наші одинни и знов пе-
ревели на один вперед, повер-
н вшись до різниці в одн один
зі столицею Росії та с міжними
раїнами Євросоюз

З історії питання

Вартість проїзду 
на новій лінії 
метро буде такою, 
як і на інших
Київ реалізує будівництво метро 
на Троєщину за принципом 
державно�приватного партнерства
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 25 вересня 2012 року

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Адміністрація та педа о-
ічний оле тив спеціалі-
зованої СШ № 137 приді-
ляють вели ва фор-
м ванню он рентоспро-
можної творчої особисто-
сті, я а здатна до самови-
значення, самореалізації
та самовдос оналення. У
навчальном за ладі діти
мають змо оволодіти
трьома іноземними мова-
ми, навчатися мовою
П ш іна, засвоювати ро-
и м жності в М зеї бойо-
вої слави та ці авій
формі вивчати правила
дорожньо о р х .

“Школа — це вогнище вихован�

ня, сила морального, ідейного

впливу старшого покоління на під�

ростаюче, центр багатогранного

духовного життя...”,— так писав

педагог�новатор Василь Сухо�

млинський. Ми маємо справу з ін�

дивідуальністю, самобутністю, то�

му повинні допомогти кожному

вихованцеві визначитись не лише

ким бути, а як жити, як улаштува�

ти свій індивідуальний спосіб бут�

тя, як реагувати на успіхи та невда�

чі, вважають педагоги школи.

Учні опановують
три іноземні мови 

та можуть навчатися 
російською

У спеціалізованій СШ № 137 з

поглибленим вивченням англій�

ської мови з 5 класу викладаються

німецька та французька, спецкур�

си та факультативи: технічний пе�

реклад, ділова англійська мова,

країнознавство тощо. Для учнів

початкової школи працюють 3

групи подовженого дня, гуртки та

спортивні секції.

У 2011 році було відкрито клас з

російською мовою навчання з ме�

тою виховання школяра, який

вільно володіє не тільки держав�

ною мовою, але й мовою Пушкі�

на, Толстого та Чехова.

Учні школи беруть активну

участь у районних та міських олім�

піадах з базових та спеціальних

дисциплін, конкурсах, спортивних

змаганнях та отримують нагороди

за призові місця: грамоти, дипло�

ми, подяки, цінні подарунки та

відзнаку “Гордість СШ № 137”, яка

вручається на традиційній лінійці

наприкінці навчального року.

У школі працює Музей 
бойової слави 
та поглиблено вивчають
правила дорожнього руху

Серцевиною виховної роботи в

школі є національне та патріотич�

не виховання, музейна педагогіка.

Музей бойової слави — осередок

освіти та виховання, який сприяє

формуванню в учнів навчального

закладу національної свідомості,

забезпеченню духовної єдності

поколінь. Окрема експозиція му�

зею присвячена членам Ради вете�

ранів “Русанівка�І”, з якими по�

стійно співпрацює школа, а також

родичам та близьким учнів, вчите�

лів. Протягом року в музеї прово�

дяться Уроки мужності, виховні

години, екскурсії, які готують уч�

ні старших класів для молодших

школярів та гостей школи. Юні

екскурсоводи третій рік поспіль

займають І місце у районному

конкурсі та стають фіналістами

міського конкурсу музейних екс�

курсоводів при навчальних закла�

дах м. Києва.

Одним із важливих напрямків

виховної роботи в школі є вивчен�

ня правил дорожнього руху. Вихо�

ванці гуртка юних інспекторів руху

поглиблено вивчають правила до�

рожнього руху. Вони проводять ви�

ховні заходи, рольові ігри, брейн�

ринги, театралізовані вистави для

учнів молодших та середніх класів.

Команда “Форсаж” спеціалізова�

ної СШ № 137 у 2012 році стала пе�

реможцем у Київському міському

XXXV огляді (конкурсі) загонів

юних інспекторів руху “ЮІР за

безпеку дорожнього руху”.

За словами заступника директо�

ра з виховної роботи Тамари Кос�

тюк, педагогічний колектив спе�

ціалізованої школи № 137 з по�

глибленим вивченням іноземних

мов спрямовує свою діяльність на

виховання справжніх самовизна�

чених громадян, діями яких керу�

ють благородні почуття та прин�

ципи, яких об’єднує відповідаль�

ність і обов’язок

Постійно Плащаниця Пресвятої Богородиці

знаходиться в Єрусалимі, у подвір’ї Гефсиман�

ської обителі, так званій Малій Гефсиманії, роз�

ташованій навпроти входу до Храму Гроба Гос�

поднього. В цьому невеликому храмі вона збері�

гається праворуч біля вівтаря.

Плащаниця Пресвятої Богородиці стала про�

тотипом для багатьох відомих нам її зображень.

Докладний опис самої Плащаниці та місця її

зберігання ми знаходимо в архімандрита Леоніда

(Кавеліна, Ж1891): “Ікона ця являє собою виріза�

ну по контуру фігуру Божої Матері, яка лежить у

гробі, і з обох боків обкладена срібною позолоче�

ною оправою; вінець прикрашений коштовним

камінням; є багато підвісок. Риза на ній — дар ро�

сійської Меланії, графині Анни Олексіївни Ор�

лової�Чесменської”.

Біля цієї плащаниці служать в “успенські дні” па�

ракліси�молебні та акафісти з ранку до глибокої но�

чі, а о третій годині після обіду відправляється ве�

чірня”.

У Гефсиманії у дні святкування Успіння Божої

Матері благочестиві прочани знов переживають усі

ті події, про які згадується у піснеспівах і молитвах

свята: шлях, яким апостоли та “свічконосці Діви”

проводжали пречисте тіло Богоматері від Сіону до

Гефсиманії; покладання Плащаниці на святе ложе,

на якому Чесніша Херувимів зволила спочити і

звідки невидимо переселилася в небесні обителі, та

й сама Її свята Плащаниця — нагадує віруючим про

славне Успіння й вознесіння на небо Божої Матері.

Всі ці враження безмежно дорогі кожному щиро ві�

руючому християнину й назавжди закарбовуються

в його серці.

Існує традиція протягом післясвята Успіння що�

денно прикладатися до Плащаниці. В день віддання

свята, 23 серпня (5 вересня за н. ст.), знову відбуває�

ться урочиста хода. Назад свята Плащаниця Прес�

вятої Богородиці переноситься духовенством на чо�

лі з настоятелем — архімандритом Гефсиманії

Інформацію надано Синодальним 
відділом Української 
православної церкви

В Україні перебуває Плащаниця 
Пресвятої Богородиці

Новини районів
В Голосіївській РДА відбулось
засідання Громадської ради
Під час чер ово о засідання Громадсь ої ра-

ди при Голосіївсь ій РДА йшлося про ви онан-
ня Місь ої про рами “Карт а иянина” та ор а-
нізацію роботи за ладів освіти в 2012—2013
навчальном році.
Начальни Управління освіти В. Телевний

розповів, що всі ш оли і дитсад и район
вчасно та я існо під от валися до 1 вересня. Цьо оріч за парти оло-
сіївсь их ш іл сіло 1970 першо ласни ів. У 2012—2013 навчальном
році мережа ЗНЗ район не змінилась: День знань 41 ш ола остин-
но від рила свої двері для чнів. Для дош ільнят працює 61 садочо ,
серед них — 56 ДНЗ та 5 навчально-виховних омпле сів. Додат ово
від рито 6 спеціальних р п для дітей з особливими потребами. В
цьом році вперше за часів незалежності розпочали робот 2 дитячі
садоч и в стонаселених мі рорайонах “Терем и-І” та “Терем и-ІІ”.
Наразі заверш ється під отов а за ладів освіти до опалювально о се-
зон .
Заст пни начальни а Управління праці та соціально о захист насе-

лення Н.Пилипен о поінформ вала про заходи щодо реалізації Місь ої
про рами “Карт а иянина”. Станом на 20 вересня вже видано 1173
арт и. До слова, Голосіївсь ий район серед лідерів по забезпеченню
ними меш анців, я і мають право на отримання “Карт и иянина”

У Шевченківському районі 
вшанували колишніх партизан
З на оди відзначення Дня партизансь ої

слави Шевчен івсь ом районі вшан вали
олишніх партизан і підпільни ів, сіх, хто зі
зброєю в р ах боронив рідн землю, хто во-
ював на о пованих воро ом територіях.
На розі в лиць Бо дана Хмельниць о о та

Олеся Гончара відб вся “Рит ал пам’яті”,
часть я ом взяли Голова Шевчен івсь ої РДА Сер ій Зімін, ветера-
ни — олишні партизани та підпільни и ро и ВВВ 1941—1945 ро ів,
ромадсь ість район , ш олярі. О рім цьо о, частина ветеранів-шев-
чен івців поб вала на місь их заходах Пар партизансь ої слави на
Дарниці.
Учасни и районно о свят вання по лали віти до пам’ятни а Зої

Космодем’янсь ої та пом’ян ли олишніх побратимів хвилиною мов-
чання.
“Ми нама аємося, щоб ці дні ніхто не залишився заб тим чи обді-

леним. Том при от вали подар н и для Вас. У цей день Ви можете
поспіл ватися один з одним, з адати фронтових др зів, побратимів.
У територіальних центрах меди о-соціальної допомо и район для Вас
влаштовано вистав и, ор анізовано пере ляд фільми воєнної темати-
и. Ми робимо і робитимемо се від нас залежне, щоб Вам жилося
раще”,— зазначив, звертаючись до ветеранів, Сер ій Зімін

У санаторній школі3інтернаті
№ 19 відбувся 
Олімпійський урок
За частю олови Подільсь ої РДА Петра

Матвієн а, народно о деп тата У раїни, ба а-
торазово о чемпіона світ , чемпіона Олімпій-
сь их і ор в Афінах з вільної боротьби, засл -
жено о майстра спорт Ельбр са Тедеєва,
представни ів Київсь о о національно о олім-

пійсь о о омітет та інших почесних остей для чнів санаторної ш о-
ли-інтернат № 19 б ло проведено Олімпійсь ий ро .
“Нещодавно за інчилися Олімпійсь і та Паралімпійсь і і ри в Лондо-

ні. Серед призерів почесне місце займає вип с ниця санаторної ш о-
ли-інтернат № 19 Катерина Істоміна, я а виборола на Паралімпій-
сь их і рах срібн медаль з плавання” — зазначив олова РДА.
До слова, районі щорічно проводиться спарта іада ш олярів, я а

в лючає зма ання з ф тбол , бас етбол , волейбол , настільно о те-
ніс , шахів та шашо .
Для вихованців ш іл Подол вже традиційними стали Все раїнсь і

зма ання “Козаць ий арт”, “Старти надій”, “Олімпійсь е лелеченя”,
Все раїнсь і зма ання з ф тбол на призи л б “Ш іряний м’яч”, де
оманди чнів займали призові місця на місь их етапах т рнірів.
За алом районі від рито 63 спортивних майданчи и, 12 ф тболь-

них полів, 4 басейни, 12 стрілець их тирів, 26 спортзалів, 50 примі-
щень для фіз льт рно-оздоровчої роботи, обладнані тренажерами
12 залів, 2 тенісних орти

Деснянці взяли участь 
у Марші миру
У рам ах відзначення Міжнародно о дня ми-

р ветерани та чнівсь а молодь Деснянсь о о
район взяли часть традиційном Марші
мир , я ий пройшов за частю представни ів
місь ої влади, ГО ветеранів війни, праці,
збройних сил, олишніх в’язнів фашистсь их
онцтаборів, дітей війни, інвалідів, воєнних
онфлі тів.

Учасни и заход по лали віти до пам’ятни а воїнам-аф анцям і
пройшли свят овою ходою до Національно о м зею історії Вели ої
Вітчизняної війни 1941—1945 ро ів, під стінами я о о відб вся рочис-
тий мітин . Ветерани ділилися спо адами про воєнні лихоліття, вра-
женнями від перемо и, за ли али бере ти мир.
На адаємо, що Міжнародний день мир відзначається відповідно

резолюції Генеральної Асамблеї ООН щоро 21 вересня. Цьо о дня
всіх часни ів воєнних онфлі тів за ли ають припинити во онь і від-
мовитися від насильства. Марш Мир — це можливість для людей
сіх національностей, льт р та ідеоло ій виразити отовність
об’єднати з силля для встановлення міцно о мир . У Європі Марш
мир підтрим ють 25 раїн. В У раїні та а рочиста хода відб ваєть-
ся вчетверте

Школа, в якій вільно 
спілкуються трьома мовами
У спеціалізованій СШ № 137 учнів навчають англійської, 
німецької, французької та виховують патріотів

На прохання Блаженно о Митропо-
лита Київсь о о і всієї У раїни Во-
лодимира та з бла ословення Пат-
ріарха Єр салимсь о о Феофіла III
з 19 вересня по 19 жовтня в У раїні
переб ватиме Плащаниця Пресвятої
Бо ородиці.

У спеціалізованій СШ № 137 з по либленим вивченням ан лійсь ої мови з 5 лас ви ладаються німець а та франц зь а
мови, спец рси та фа льтативи

Учні ш оли бер ть а тивн часть районних та місь их олімпіадах з базових та спеціальних дисциплін, он рсах,
спортивних зма аннях та отрим ють на ороди за призові місця: рамоти, дипломи, подя и, цінні подар н и

До уваги потерпілих, 
які отримують страхові виплати
у Фонді ССНВВ, інформація 
про перехід з пенсії 
по інвалідності на пенсію 
за віком 

— У разі настання страхового ви�

падку Фонд соціального страхуван�

ня від нещасних випадків на вироб�

ництві та професійних захворювань

України у встановленому законо�

давством порядку відшкодовує пра�

цівникові внаслідок ушкодження

його здоров'я щомісячну страхову

виплату та пенсію по інвалідності

внаслідок нещасного випадку на

виробництві або професійного за�

хворювання. 

3 метою соціального захисту по�

терпілих передбачено, якщо потер�

пілий замість пенсії по інвалідності

внаслідок нещасного випадку на

виробництві або професійного за�

хворювання перейшов на пенсію за

віком, то з дати переходу на інший

вид пенсії щомісячна страхова вип�

лата проводиться у розмірі, без ура�

хування суми пенсії по інвалідності. 

При цьому у разі переходу з пенсії

по інвалідності на пенсію за віком

зберігаються виплати на догляд, са�

наторно�курортне лікування, до�

даткове харчування, а також на ме�

дичні та соціальні послуги, передба�

чені висновком МСЕК. 

Управління ВД ФССНВ 
у м. Києві 

http://fsnv.kiev.ua
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Про капітальний ремонт 
мереж зовнішнього освітлення прибудинкових територій м. Києва

Розпорядження № 1272 від 21 липня 2012 року
Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 5 Закону України “Про благоустрій насе


лених пунктів”, підпункту 7 пункту 5 Порядку використання у 2012 році коштів для здійснення м. Києвом функцій столиці, у тому
числі будівництва метрополітену до житлових масивів Троєщина, Теремки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 18.01.2012 р. № 40, зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 р. № 375, Порядку проведення
ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету з питань житлово

комунального господарства від 23.09.2003 р. № 154, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Комунальному підприємству електромереж зовнішнього освітлення
м. Києва “Київміськсвітло”:

1.1. виступити замовником робіт з капітального ремонту мереж зов�
нішнього освітлення прибудинкових територій м. Києва без врахування їх
балансової належності згідно з додатком;

1.2. забезпечити проведення капітального ремонту мереж зовнішньо�
го освітлення прибудинкових територій м. Києва в строк до 31 грудня
2012 року в обсягах, що забезпечують відновлення та покращення їх екс�
плуатаційних характеристик і визначені за дефектними актами;

1.3. у встановленому порядку здійснити експертизу кошторисної час�
тини проектної документації.

2. Взяти до відома, що фінансування видатків у сумі 51500 тис. гри�
вень на виконання робіт, зазначених у п.1.1. цього розпорядження, буде
здійснюватись за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті
для здійснення містом Києвом функцій столиці.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків забезпечити висвітлення в засобах масової інфор�
мації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників го�
лови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Виконуючий обов’язки голови О. Мазурчак

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

Про схвалення концепції 
“Міського енергетичного плану Києва”

Розпорядження № 831 від 18 травня 2012 року
Відповідно до підпунктів 2, 5 пункту “а” статті 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядження Кабі


нету Міністрів України від 15.03.2006 № 145
р “Про схвалення енергетичної стратегії України на період до 2030 року”, з урахуван

ням Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва в рамках технічної допомоги для розвитку фінансово життєздатної
та стабільно працюючої галузі міського теплозабезпечення, укладеного в липні 2011 року між виконавчим органом Київської місь

кої ради (Київською міською державною адміністрацією), Проектом “Реформа міського теплозабезпечення в Україні” та ТОВ
“ДТЕК”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2011
№ 2126 “Про утворення Дорадчого комітету з питань сталого енергетичного розвитку м. Києва”, розпорядження виконавчого орга

ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.11.2011 № 2086 “Про утворення робочих груп в рамках
Проекту “Реформа міського теплозабезпечення в Україні”, в межах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

1. Схвалити концепцію “Міського енергетичного плану Києва”, що додаєть�
ся.

2. Дорадчому комітету з питань сталого енергетичного розвитку м. Ки�
єва та Робочій групі з розробки довгострокового міського енергетичного
плану забезпечити розробку “Міського енергетичного плану Києва” відпо�
відно до концепції.

3. Головному управлінню енергетики, енергоефективності та енерго�
збереження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) подати для затвердження “Міський енергетич�
ний план” у встановленому порядку.

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов’язків забезпечити висвітлення в засобах масової ін�
формації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого за�
ступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака О. В.

Голова О. Попов

Про організаційно
правові заходи 
щодо ліквідації комунального підприємства “Житловик”

Розпорядження № 868 від 25 травня 2012 року
Відповідно до статей 105, 111, 112 Цивільного кодексу України, 59, 60 Господарського кодексу України, Закону України “Про дер


жавну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”, на виконання рішення Київської міської ради від 16.02.2012
109/7446 “Про ліквідацію комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) “Житловик”:

1. Утворити ліквідаційну комісію комунального підприємства “Житло�
вик” та затвердити її склад, що додається.

2. Ліквідаційній комісії комунального підприємства “Житловик”:
2.1. Здійснювати повноваження щодо управління справами комуналь�

ного підприємства “Житловик”.
2.2. Забезпечити проведення інвентаризації та оцінки майна комуналь�

ного підприємства “Житловик”.
2.3. В установленому законодавством порядку попередити працівників

комунального підприємства “Житловик” про їх наступне вивільнення та
забезпечити дотримання їх соціально�правових гарантій у порядку та на
умовах, визначених законодавством.

2.4. Скласти проміжний ліквідаційний баланс комунального підприєм�
ства “Житловик” та подати його в установленому порядку на затверджен�
ня Київській міській раді.

2.5. Скласти ліквідаційний баланс комунального підприємства “Житло�

вик” та подати його на затвердження виконавчому органу Київської місь�
кої ради (Київській міській державній адміністрації).

2.6. Забезпечити виконання заходів з ліквідації комунального підпри�
ємства “Житловик” в термін не пізніше одного року.

3. Встановити двомісячний строк заявлення кредиторами своїх вимог
до комунального підприємства “Житловик” з дати публікації повідомлен�
ня про рішення щодо ліквідації цього підприємства у спеціалізованому
друкованому засобі масової інформації.

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

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

Голова О. Попов

Про благоустрій території для створення Всеукраїнського парку 
пам’яті борців за свободу і незалежність України 

у Деснянському районі та будівництво об’єктів рекреації 
та обслуговування населення біля просп. Генерала Ватутіна 

та р. Десенка у Деснянському районі
Розпорядження № 900 від 31 травня 2012 року

Відповідно до законів України “Про основи містобудування”, “Про охорону культурної спадщини”, статей 31, 32 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 11.06.2008 № 249
“Про затвердження державних будівельних норм”, рішення Київської міської ради від 26.02.2010 № 417/3855 “Про надання Голов

ному управлінню культури і мистецтв виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) зе

мельної ділянки для створення Всеукраїнського парку пам’яті борців за свободу і незалежність України у м. Києві із будівництвом
об’єктів рекреації та обслуговування населення біля просп. Генерала Ватутіна та р. Десенка у Деснянському районі м. Києва”, з ме

тою облаштування парку для влаштування дозвілля мешканців та гостей міста:

1. Здійснити роботи з благоустрою території для створення Всеукраїн�
ського парку пам’яті борців за свободу і незалежність України у Деснян�
ському районі та будівництва об’єктів рекреації та обслуговування насе�
лення біля просп. Генерала Ватутіна та р. Десенка у Деснянському районі.

2. Визначити Головне управління культури виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) замовником
проектування та виконання робіт з благоустрою території для створення
Всеукраїнського парку пам’яті борців за свободу і незалежність України у
Деснянському районі та будівництва об’єктів рекреації та обслуговування
населення біля просп. Генерала Ватутіна та р. Десенка у Деснянському
районі.

3. Замовнику:
3.1. Одержати вихідні дані на проектування зазначених у пункті 1 цьо�

го розпорядження робіт.
3.2 Забезпечити розробку та затвердження в установленому законо�

давством порядку проектно�кошторисної документації. Проект розробити
з врахуванням результатів конкурсу “Дніпровські перлини” та статусу те�
риторії (зона охоронюваного ландшафту).

3.3. Роботи здійснювати лише після розроблення історико�містобудів�
них обгрунтувань і за проектами, погодженими з Головним управлінням
охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та Головним управлінням міс�

тобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).

3.4. Визначити генеральну проектну та генеральну підрядну організа�
ції згідно з чинним законодавством.

3.5. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�
конання будівельних робіт.

4. Головному управлінню культури виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) подати в установлено�
му порядку до Головного управління економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
інвестиційні пропозиції щодо включення передпроектних робіт, необхід�
них для проведення інвестиційного конкурсу по об’єкту, зазначеному у п.
1 цього розпорядження, при внесенні змін до Програми соціально�еконо�
мічного розвитку м. Києва на 2012 рік або до проектів програм соціаль�
но�економічного розвитку м. Києва на 2013 рік та наступні роки.

5. Взяти до відома, що фінансування робіт, передбачених у пункті 1 цьо�
го розпорядження, буде здійснюватись за рахунок коштів інвесторів, визна�
чених на конкурсних засадах у порядку, затвердженому рішенням Київської
міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 (зі змінами та доповненнями).

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників го�
лови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про внесення змін та доповнень до додатків 3, 5 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 28.04.2012 № 696
Розпорядження № 904 від 31 травня 2012 року

Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про благоустрій населених
пунктів”, Розпорядження Президента України від 14.07.2001 № 190/2001
рп “Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі

людей на водних об’єктах”, наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від на

слідків Чорнобильської катастрофи від 03.12.2001 № 272 “Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах Укра

їни”, наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 “Про затвердження Правил роботи дріб

нороздрібної торговельної мережі”, ДСТУ 4303:2004 “Роздрібна та оптова торгівля”, ДСТУ 4281:2004 “Заклади ресторанного гос

подарства”, рішень Київської міської ради від 26.05.2005 № 393/2968 “Про встановлення Правил користування водними об’єкта

ми для плавання на маломірних (малих) суднах у м. Києві”, від 22.01.2009 № 38/1093 “Про використання земель водного фонду та
прибережних захисних смуг у м. Києві”, від 21.05.2009 № 462/1518 “Про запровадження принципу організаційної єдності з видачі
дозволів на розміщення тимчасових споруд”, від 24.02.2011 № 56/5443 “Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової
участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва та внесення
змін до деяких рішень Київської міської ради”, від 26.01.2012 № 2/7339 “Про деякі питання здійснення підприємницької діяльності
в тимчасових спорудах”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 30.03.2012 № 512 “Про проведення заходу “Офіційна фан
зона турніру УЄФА ЄВРО
2012 в м. Києві на Майдані Незалежності та
по вул. Хрещатик (від вул. Інститутської до вул. Богдана Хмельницького)”, з метою уточнення адресного розміщення літніх май

данчиків для харчування біля закладів ресторанного господарства та поліпшення організації літнього відпочинку киян і гостей сто

лиці на міських пляжах, зонах відпочинку біля води та водних об’єктах, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.04.2012 № 696
“Про заходи щодо організації сезонної торгівлі в м. Києві на 2012 рік”:

1.1. Доповнити додаток 3 розпорядження згідно з додатком 1;
1.2. Доповнити додаток 5 розпорядження згідно з додатком 2.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків та голів районних у місті Києві державних адміністрацій.

Голова О.Попов

Про капітальний ремонт металевої огорожі, 
малих архітектурних форм, поливо
зрошувальної мережі 
і мощення пішохідної частини бульвару Тараса Шевченка 

у Шевченківському районі на ділянці 
від вул. Хрещатик до вул. Володимирської

Розпорядження № 925 від 5 червня 2012 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунктів”, розпорядження

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.05.2011 № 770 “Про капітальний ре

монт бульвару Тараса Шевченка у Шевченківському районі”, з метою покращення санітарно
технічного стану бульвару Тараса
Шевченка у Шевченківському районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити капітальний ремонт металевої огорожі, малих архітектур�
них форм, поливо�зрошувальної мережі і мощення пішохідної частини
бульвару Тараса Шевченка у Шевченківському районі на ділянці від вул.
Хрещатик до вул. Володимирської.

2. Визначити Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва та
експлуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд” (далі — КО “Київзе�
ленбуд”) замовником виконання робіт, зазначених в пункті 1 цього розпо�
рядження.

3. КО “Київзеленбуд” забезпечити виконання робіт, зазначених в пунк�
ті 1 цього розпорядження, до 11.06.2012 року.

4. Роботи виконати згідно з Правилами благоустрою міста Києва, за�

твердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (із змінами та доповненнями).

5. Головному управлінню екології та охорони природних ресурсів вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) здійснити фінансування робіт, зазначених в пункті 1 цього роз�
порядження, в межах бюджетних призначень, затверджених в бюджеті
міста Києва на капітальний ремонт об’єктів благоустрою на 2012 рік.

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

Голова О. Попов

Про затвердження змін та доповнень
до Статуту комунального підприємства“Група впровадження проекту 

з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва” 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 986 від 9 червня 2012 року
Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, статті 17 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з ме


тою приведення Статуту комунального підприємства “Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і гро

мадських будівлях м. Києва” виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у відповід

ність до вимог законодавства України та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни та доповнення до Статуту комунального підпри�
ємства “Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністра�
тивних і громадських будівлях м. Києва” виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого
розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 02.06.2004
№ 933, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Комунальному підприємству “Група впровадження проекту з енерго�

збереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва” виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в
установленому порядку зареєструвати зміни та доповнення до Статуту.

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

Виконуючий обов’язки голови О. Мазурчак

Про затвердження Статуту комунального 
позашкільного навчального закладу 

“Київські державні курси іноземних мов “Інтерлінгва”
Розпорядження № 830 від 18 травня 2012 року

Відповідно до Господарського кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про
освіту”, Закону України “Про позашкільну освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433 “Про затвердження
переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад”; підпункту 1.9 пункту 1, пунк

тів 5 та 6 рішення Київської міської ради від 31.03.2011 № 102/5489 “Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, що на

лежать до комунальної власності територіальної громади м. Києва та передаються до сфери управління Голосіївській районній в
місті Києві державній адміністрації” (із змінами і доповненнями) та з метою приведення Статуту комунального позашкільного на

вчального закладу “Київські державні курси іноземних мов “Інтерлінгва” у відповідність до вимог законодавства України, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Статут комунального позашкільного навчального закла�
ду “Київські державні курси іноземних мов “Інтерлінгва”, що додається.

2. Комунальному позашкільному навчальному закладу “Київські дер�
жавні курси іноземних мов “Інтерлінгва” в установленому порядку зареєс�
трувати Статут в органах державної реєстрації.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно

з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

Про проведення організаційно
правових заходів 
щодо реорганізації спортивно
оздоровчого закладу 

“Спортивний комплекс управління по фізичній культурі і спорту” 
в комунальне підприємство виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
“Спортивний комплекс”

Розпорядження № 814 від 16 травня 2012 року
Відповідно до статей 26, 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 105, 107 Цивільного кодексу України,

рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1011/7247 “Про реорганізацію спортивно
оздоровчого закладу “Спортивний ком

плекс управління по фізичній культурі і спорту” в комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) “Спортивний комплекс”, з метою здійснення організаційно
правових заходів, пов’язаних з реор

ганізацією спортивно
оздоровчого закладу, у межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Провести організаційно�правові заходи щодо реорганізації спортив�
но�оздоровчого закладу “Спортивний комплекс управління по фізичній
культурі і спорту” в комунальне підприємство виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Спортивний
комплекс”.

2. Утворити комісію з реорганізації спортивно�оздоровчого закладу
“Спортивний комплекс управління по фізичній культурі і спорту” в кому�
нальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) “Спортивний комплекс” (далі – Комісія)
та затвердити її склад, що додається.

3. Комісії:

3.1. Здійснювати управління справами спортивно�оздоровчого закла�
ду “Спортивний комплекс управління по фізичній культурі і спорту” з на�
данням права найму та звільнення працівників, розпорядженням май�
ном, у порядку, передбаченому його статутом та іншими повноваження�
ми згідно із законодавством України до моменту завершення його реор�
ганізації.

3.2. У триденний термін після підписання розпорядження повідомити
відповідного державного реєстратора про прийняте рішення щодо реор�
ганізації спортивно�оздоровчого закладу “Спортивний комплекс управ�
ління по фізичній культурі і спорту” та подати необхідні документи для
внесення запису до Єдиного державного реєстру.
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Про реконструкцію та будівництво об’єктів 
Київського зоологічного парку 
загальнодержавного значення

Розпорядження № 800 від 16 травня 2012 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудування”, “Про регулювання місто


будівної діяльності”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, Закону України “Про природно
заповідний фонд
України”, законів України “Про тваринний світ”, “Про захист тварин від жорстокого поводження”, з метою вирішення питання
створення необхідних умов для функціонування зоопарку як установи зі збереження рідкісних та зникаючих видів тварин, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

3.3. Провести інвентаризацію основних засобів, нематеріальних акти�
вів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, розрахунків та затвер�
дити результати інвентаризації в установленому порядку.

3.4. Скласти передавальний акт та подати його у встановленому по�
рядку на затвердження виконавчому органу Київської міської ради (Київ�
ській міській державній адміністрації).

3.5. Підготувати та подати у встановленому порядку до Єдиного дер�
жавного реєстру необхідні документи щодо припинення діяльності спор�
тивно�оздоровчого закладу “Спортивний комплекс управління по фізичній
культурі і спорту”.

4. Встановити строк пред’явлення кредиторами вимог до спортивно�
оздоровчого закладу “Спортивний комплекс управління по фізичній куль�
турі і спорту” два місяці з дня опублікування повідомлення про рішення
щодо припинення зазначеної юридичної особи.

5. Визначити адресу приймання вимог кредиторів до спортивно�оздо�
ровчого закладу “Спортивний комплекс управління по фізичній культурі і
спорту”: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 12.

6. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
забезпечити закріплення у встановленому порядку за комунальним під�

приємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) “Спортивний комплекс” на праві господарського
відання майна, що залишилось після реорганізації спортивно�оздоровчо�
го закладу “Спортивний комплекс управління по фізичній культурі і спор�
ту”.

7. Головному управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) в межах загальних асигнувань, передбачених йому в бюджеті міста
Києва на 2012 рік по галузі “Фізична культура і спорт”, забезпечити утри�
мання комунального підприємства виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) “Спортивний комплекс”
та щорічно враховувати видатки на його утримання при складанні бю�
джетного запиту.

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

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

1. Визначити Київський зоопарк загальнодержавного значення за�
мовником технічного переоснащення “Острову звірів”, павільйону
“Пташник”, реконструкції лев’ятника під павільйон для утримання дріб�
них хижаків та будівництва літніх експозиційних вольєрів, реконструкції
1�ї — 6�ї секцій павільйону “Примати”.

2. Київському зоопарку загальнодержавного значення:
2.1. Забезпечити розробку та затвердження в установленому поряд�

ку проектно�кошторисної документації.
2.2. Одержати в установленому порядку вихідні дані на проектуван�

ня.
2.3. Визначити в установленому порядку генеральні проектну та під�

рядну організації для виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього роз�
порядження.

2.4. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо
порядку виконання будівельних робіт.

2.5. При укладанні договору підряду на будівництво об’єкта обов’яз�

ково передбачити умови щодо надання підрядником гарантії якості ви�
конаних робіт та встановити гарантійні строки об’єкта.

3. Взяти до відома, що фінансування проектних робіт на об’єктах, за�
значених у пункті 1 цього розпорядження, буде здійснюватися відповідно
до показників, передбачених Програмою соціально�економічного розвит�
ку м. Києва на 2012 рік.

4. Головному управлінню екології та охорони природних ресурсів вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) подати в установленому порядку до Головного управління еко�
номіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) пропозиції щодо включення робіт, зазна�
чених у пункті 1 цього розпорядження, до проектів програм соціально�
економічного розвитку м. Києва на 2013 рік та наступні роки.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників го�
лови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про передачу функцій замовника 
реконструкції дошкільного навчального закладу № 224 

на вул. Попова, 7 в Оболонському районі
Розпорядження № 828 від 18 травня 2012 року

Відповідно до статті З1 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про столицю України — міс

то
герой Київ”, рішення Київської міської ради від 01.03.2001 № 217/1194 “Про створення комунального підприємства з утримання
та експлуатації житлового фонду спеціального призначення “Спецжитлофонд”, з метою створення належних умов для виховання
та навчання дітей, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Передати функції замовника реконструкції дошкільного навчального
закладу № 224 на вул. Попова, 7 в Оболонському районі від Оболонської
районної в місті Києві державної адміністрації до комунального підприєм�
ства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призна�
чення “Спецжитлофонд” (далі — КП “Спецжитлофонд”) у встановленому
законодавством порядку.

2. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному
управлінню житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), Оболонській районній в
місті Києві державній адміністрації та КП “Спецжитлофонд” вирішити у
встановленому порядку питання оформлення права користування зе�
мельною ділянкою за адресою, зазначеною у пункті 1 цього розпоря�
дження.

3. Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації на дого�
вірних засадах передати КП “Спецжитлофонд” розроблену в установлено�
му порядку проектно�кошторисну та іншу наявну документацію щодо ре�
конструкції дошкільного навчального закладу, зазначеного у пункті 1 цьо�
го розпорядження.

4. КП “Спецжитлофонд” після виконання пункту 3 цього розпоряджен�
ня в установленому порядку:

4.1. На конкурсній основі визначити генеральні проектну та підрядну
організації.

4.2. Розробити та затвердити проектно�кошторисну документацію.
4.3. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�

конання будівельних робіт.

5. Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати у
встановленому порядку до Головного управління економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з реконструк�
ції дошкільного навчального закладу, зазначеного у пункті 1 цього розпо�
рядження, до програм соціально�економічного розвитку міста Києва на
2012 рік та наступні роки.

6. Після завершення реконструкції дошкільного навчального закладу
№ 224 на вул. Попова, 7 в Оболонському районі витрати, понесені на ре�
конструкцію об’єкта, балансоутримувачу, визначеному у встановленому
порядку, відобразити у бухгалтерському обліку відповідно до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”.

7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 06.05.2011 № 671 “Про реконструкцію дошкільного навчального за�
кладу № 224 на вул. Попова, 7 в Оболонському районі”.

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

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків та голову Оболонської районної в місті Києві державної адмі�
ністрації.

Голова О. Попов

Про розробку проектно
кошторисної документації 
на виконання реконструкції систем централізованого 

гарячого водопостачання та опалення
Розпорядження № 813 від 16 травня 2012 року

Відповідно до підпункту 2 пункту “а” статті 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської місь

кої ради від 29.12.2011 № 1099/7335 “Про Програму соціально
економічного розвитку м. Києва на 2012 рік” та в межах здійснення
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити замовником робіт з розробки проектно�кошторисної до�
кументації на виконання реконструкції систем централізованого гарячого
водопостачання та опалення комунальне підприємство “Група впрова�
дження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських бу�
дівлях м. Києва” виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) (далі — КП “ГВП”), згідно з додатком.

2. КП "ГВП":
2.1. Визначити проектну організацію з розробки проектно�кошторис�

ної документації на виконання реконструкції систем централізованого га�
рячого водопостачання та опалення у встановленому порядку.

2.2. Забезпечити розробку і затвердження у встановленому порядку
проектно�кошторисної документації на виконання реконструкції систем
централізованого гарячого водопостачання та опалення.

3. Взяти до відома, що фінансування робіт, зазначених у пункті 1 цьо�
го розпорядження, буде здійснюватись відповідно до показників Програ�

ми соціально�економічного розвитку міста Києва на 2012 рік та наступні
роки.

4. Головному управлінню енергетики, енергоефективності та енерго�
збереження за необхідності подати до Головного управління економіки та
інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт,
зазначених у пункті 1 цього розпорядження, до проектів програм соціаль�
но�економічного розвитку міста Києва на 2013 рік та наступні роки.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 07.11.2011 № 2043 “Про здійснення робіт з проектування реконструк�
ції систем централізованого гарячого водопостачання та опалення”.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака О. В.

Голова О. Попов

Про утворення робочої групи з питань розроблення 
довгострокових механізмів реалізації 
Регіональної програми модернізації 

комунальної теплоенергетики та системи теплопостачання 
м. Києва на 2011–2015 роки

Розпорядження № 829 від 18 травня 2012 року
Відповідно до підпункту 2 пункту “а” статті 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 2 статті 28 Зако


ну України “Про місцеві державні адміністрації”, абзацу третього статті 13 Закону України “Про теплопостачання”, з метою відпра

цювання інституційних та фінансових механізмів реалізації Регіональної програми модернізації комунальної теплоенергетики та
системи теплопостачання м. Києва на 2011–2015 роки, затвердженої рішенням Київради від 29.12.2011 № 1007/7243, враховуючи
звернення Українського центру сприяння розвитку публічно
приватного партнерства від 14.02.2012 № 12/163:

1. Утворити робочу групу з питань розроблення довгострокових меха�
нізмів реалізації Регіональної програми модернізації комунальної тепло�
енергетики та системи теплопостачання м. Києва на 2011–2015 роки (да�

лі — робоча група), як консультативно�дорадчий орган, та затвердити її
склад, що додається.

2. Робочій групі підготувати та надати на затвердження голові Київської

Про виготовлення 
проектно
кошторисної документації 

на будівництво тролейбусної лінії Київ
Ірпінь
Розпорядження № 992 від 12 червня 2012 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, доручення прем’єр
міністра України Азарова
М. Я. від 19.01.2012 № 2633/0/1
12 та з метою поліпшення транспортного сполучення між містом Києвом та містом Ірпінь, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити замовником розробки проектно�кошторисної документа�
ції на будівництво тролейбусної лінії Київ�Ірпінь комунальне підприємство
“Київпастранс” (далі — КП “Київпастранс”).

2. КП “Київпастранс”:
2.1. Забезпечити розробку і затвердження в установленому порядку

проектно�кошторисної документації на будівництво тролейбусної лінії Ки�
їв�Ірпінь.

2.2. Визначити генеральну проектну організацію на розробку проект�
но�кошторисної документації на будівництво тролейбусної лінії Київ�Ір�
пінь згідно з чинним законодавством.

3. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати до
Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) пропозиції
щодо включення робіт з розробки проектно�кошторисної документації на
будівництво тролейбусної лінії Київ�Ірпінь до Програми соціально�еконо�
мічного розвитку м. Києва на 2012 рік за рахунок перерозподілу коштів, в
межах загальних асигнувань по головному розпоряднику бюджетних кош�

тів — Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації), передба�
чених Програмою соціально�економічного розвитку м. Києва на 2012 рік.

4. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у встанов�
леному порядку подати до Головного управління економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з розробки
проектно�кошторисної документації на будівництво тролейбусної лінії Ки�
їв�Ірпінь до програм соціально�економічного розвитку м. Києва на 2013
та наступні роки.

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

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

Голова О. Попов

Про будівництво “Центру захисту тварин” 
на вулиці Автопарковій 
у Дарницькому районі

Розпорядження № 993 від 12 червня 2012 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудування”, “Про регулювання місто


будівної діяльності”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про захист тварин від жорстокого поводження”, з
метою вирішення питання щодо регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. Визначити комунальне підприємство “Притулок для тварин” (далі —
КП “Притулок для тварин”) замовником проектування та будівництва “Цен�
тру захисту тварин” на вулиці Автопарковій у Дарницькому районі м. Києва.

2. КП “Притулок для тварин”:
2.1. Забезпечити в установленому порядку оформлення права корис�

тування земельної ділянкою.
2.2. Забезпечити розробку та затвердження в установленому порядку

проектно�кошторисної документації.
2.3. Одержати в установленому порядку вихідні дані на проектування.
2.4. Визначити в установленому порядку генеральні проектну та під�

рядну організації для виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпо�
рядження.

2.5. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо по�
рядку виконання будівельних робіт.

2.6. При укладанні договору підряду на будівництво об’єкта обов’язко�
во передбачити умови щодо надання підрядником гарантії якості викона�
них робіт та встановити гарантійні строки об’єкта.

3. Взяти до відома, що фінансування проектних робіт з будівництва
об’єкта, зазначеного у пункті 1 цього розпорядження, буде здійснювати�
ся відповідно до показників, передбачених Програмою соціально�еконо�
мічного розвитку м. Києва на 2012 рік.

4. Головному управлінню екології та охорони природних ресурсів ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) в установленому порядку подати до Головного управлін�
ня економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) пропозиції щодо включення
робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, до проектів програм
соціально�економічного розвитку м. Києва на 2013 рік та наступні ро�
ки.

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

Голова О. Попов

Про реконструкцію котелень
Розпорядження № 969 від 6 червня 2012 року

Відповідно до підпункту 1 пункту “а” статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про ре

гулювання містобудівної діяльності”, рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1099/7335 “Про Програму соціально
еконо

мічного розвитку м. Києва на 2012 рік” та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Передати функції замовника розробки проектно�кошторисної доку�
ментації для реконструкції котелень комунальному підприємству “Група
впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громад�
ських будівлях м. Києва” виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) (далі — КП “ГВП”), згідно з перелі�
ком, що додається.

2. Визначити КП “ГВП” замовником реконструкції котелень, відповідно
до переліку, зазначеного у пункті 1 цього розпорядження.

3. Головному управлінню енергетики, енергоефективності та енерго�
збереження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) у встановленому порядку вжити організаційно�
правові заходи, пов’язані з пунктом 1 розпорядження, в тому числі пере�
дати КП "ГВП" документи, пов’язані з розробкою проектно�кошторисної
документації та реконструкцією котелень.

4. КП “ГВП” після виконання пункту 3 розпорядження:
4.1. Забезпечити розробку та затвердження у встановленому порядку

проектно�кошторисної документації.
4.2. Визначити генеральну підрядну організацію для реконструкції ко�

телень в установленому порядку.
4.3. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�

конання будівельних робіт.
4.4. При укладанні замовником договору підряду реконструкції коте�

лень обов’язково передбачати умови щодо надання підрядником гарантій
якості виконання робіт та встановити гарантійні терміни експлуатації вста�
новленого обладнання.

5. Взяти до відома, що фінансування виконання робіт, зазначених у
пунктах 1 та 2 цього розпорядження, буде здійснюватись відповідно до

показників програм соціально�економічного розвитку міста Києва на 2012
рік та наступні роки.

6. Головному управлінню енергетики, енергоефективності та енерго�
збереження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) подати до Головного управління економіки та ін�
вестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт,
зазначених у пунктах 1 та 2 цього розпорядження, до проектів програм
соціально�економічного розвитку міста Києва на 2013 рік та наступні ро�
ки.

7. Взяти до відома, що майно та витрати після завершення робіт, за�
значених у пункті 2 цього розпорядження, зараховуються до комунальної
власності територіальної громади міста Києва.

8. Доручити Головному управлінню комунальної власності м. Києва ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) забезпечити у встановленому порядку списання демонтова�
ного майна та зарахування до комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва встановленого майна та витрат.

9. Виключити позиції 20�25 додатка до розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 30.11.2010 № 1028 “Про розробку проектно�кошторисної документа�
ції для реалізації проекту “Реконструкція систем теплозабезпечення з
впровадженням енергозберігаючих технологій в бюджетній та комуналь�
ній сфері міста”.

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака О. В.

Голова О. Попов

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 16.07.2008 № 966 “Про реконструкцію вулиці Дмитрівської”

Розпорядження № 803 від 16 травня 2012 року
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

Про затвердження змін до Статуту Поліклініки № 4 
Шевченківського району м. Києва

Розпорядження № 811 від 16 травня 2012 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядження виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.02.2011 № 130 "Про питання діяльності амбулаторно
поліклінічних закла

дів охорони здоров’я міста Києва” та з метою приведення установчих документів у відповідність до вимог законодавства України,
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Затвердити зміни до Статуту Поліклініки № 4 Шевченківського району
м. Києва, затвердженого розпорядженням Київської міської державної
адміністрації від 29.03.2002 р. № 665 "Про затвердження Статуту Поліклі�

ніки № 4 Шевченківського району м. Києва”, виклавши його в новій ре�
дакції, що додається.

Голова О. Попов

міської державної адміністрації Попову О. П. План діяльності робочої гру�
пи у строк десять днів після її першого засідання,

3. Надати голові робочої групи право при необхідності залучати до роботи в
ній фахівців органів виконавчої влади, державних підприємств, установ та орга�
нізацій (за погодженням з їх керівниками), одержувати в установленому поряд�
ку від органів виконавчої влади документи та матеріали, необхідні для її роботи.

4. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення цього розпо�
рядження в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака О. В.

Голова О. Попов

1. Визначити таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) від 16.07.2008 № 966 “Про реконструкцію вулиці Дмитрівської”.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

Голова О. Попов
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 25 вересня 2012 року

"Золотий вік" у сукнях
У місті представлено старовинне вбрання початку XIX та ХХ століть
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

У М зеї історії міста Києва
від рилася нова е спозиція
"Відродження — Золотий
ві ", я а демонстр є с ні
та жіночі а сес ари —
апелюш и, с моч и, па-
расоль и, я і б ли модні в
мин лих століттях. Усі е с-
понати — з особистої о-
ле ції Марини Іванової і
охоплюють ціл епох єв-
ропейсь ої жіночої моди.

У XIX сторіччі в моді панувала

вишукана жіночність — тонкі "оси�

ні" талії, об’ємні спідниці, крино�

ліни та турнюри. Сукні щедро при�

крашали ручною роботою: вишив�

ками, бісером, паєтками, бантами.

Як одягалися тогочасні модниці,

нині дає змогу уявити виставка, на

якій демонструють особисту колек�

цію Марини Іванової. Вона є про�

довжувачем родинних традицій:

бабуся, Клавдія Косякова, була чу�

довою кравчинею, мала своє ате�

льє, де сама розробляла фасони,

малювала картини. Свої знання і

колекцію Клавдія Гаврилівна пере�

дала у спадок онучці. Марина Іва�

нова працювала в Москві, в Ахту�

бінську, де проводила курси крою

та шиття, там вона почала збирати і

реставрувати костюми для своїх уч�

нів, з якими організувала театр мо�

ди. Захоплення переросло у

справжню колекцію, експонати до

якої пані Марина вишукує на ан�

тикварних ринках та аукціонах. Це

сукні, капелюшки, взуття, сумочки

та інші неодмінні жіночі атрибу�

ти — парасольки, віяла. "Всі експо�

нати унікальні та потребують спе�

ціального догляду, мають зберіга�

тися в темному приміщенні за пев�

ної вологості",— розповідає Мари�

на Іванова.

У колекції кілька десятків розкіш�

них дамських суконь, які ілюстру�

ють європейську моду від початку

XIX до ХХ століття і призначені для

різних випадків — прогулянкові, ве�

сільні, візитні (нещодавно колекція

поповнилася дитячими сукнями),

близько сотні старовинних сумочок

вишуканої роботи (срібних, бісер�

них, вишитих), капелюшків, мере�

живних парасольок, пар взуття та ін�

ших "історичних дрібниць". Геогра�

фія цих предметів — від Західної Єв�

ропи до Америки. Всі речі справжні

і гарно збережені. До багатьох су�

конь та костюмів додається "пас�

порт" — біографії речей, які є невід'�

ємною частиною життєписів їх ко�

лишніх власників.

Відчути дух старовини кияни мо�

жуть у Музеї історії міста Києва. У

вбранні простежується ціла історія

тогочасної моди — епоха криноліну,

пишних спідниць, шлейфів і драпу�

вань, епоха турнюру — це спеціаль�

на подушечка, яку підкладали під

жіночу сукню позаду талії і в такий

спосіб створювали "лебединий" си�

лует. Попри вишуканість, красуні

часто страждали від незручностей

модних суконь — цим і пояснюють�

ся їх "напівлежачі" спокусливі пози,

по�іншому позувати було важко. На

виставці представлені й сукні пізні�

ших часів, прозоріші та вільніші.

Образ тогочасної модниці допов�

нюють капелюшки з пір’ям і сіточ�

ками, мереживні рукавички, пара�

сольки для прогулянок, мантії, ві�

яла, прикраси, взуття та різнома�

нітні сумки, прикрашені бісером,

паєтками тощо. Є в колекції й кіль�

ка особливих раритетів. Напри�

клад, найстаріший експонат — ліф

1830 року зі спущеними плечима та

шнуруванням ззаду. А весільна сук�

ня з тафти "Зелене яблуко", в якій у

1870 році вінчалася англійка, рані�

ше експонувалася в музеї Лондона.

Деякі вбрання мають відомих гос�

подарів — невеличка червона су�

мочка колись належала графині

Броницькій, яка мешкала в Білій

Церкві, а велика шкіряна сумка —

коханці Гітлера Єві Браун. Експо�

зиція триває до 14 грудня

У художньому музеї 
оселяться "Мамайчуки"

Герої робіт Анатолія Мельника Мамайчуки —

це сьогоднішні українці, нащадки відомого коза�

ка Мамая, без прикрас, як їх відчуває автор. Вони

постали перед потужними соціальними пробле�

мами та деформаціями, але, незважаючи ні на

що, не втрачають любові до життя. "Козаку Ма�

маю не одне сторіччя. Зараз більш актуальні його

діти — Мамайчуки. Роботи стосуються соціаль�

них проблем, які турбують українське суспіль�

ство, — розповідає автор. — Це іронія до певних

типажів українців та суспільних ситуацій, в які

вони потрапляють. Але мені здається, я маю на

неї право як українець та як громадянин. Врешті�

решт, питання корупції, нещирості, зради, життя

не за законом є вічними та властиві усім суспіль�

ствам в усі часи". Анатолій Мельник звернувся до

образу "Козака Мамая", адже цей лицар бароко�

вої доби уособлює риси української вдачі, бачен�

ня народом самого себе, коли героїзація та по�

етичність поєдналися з гумором та самоіронією.

Виставка "Чотири погляди поза часом. Ма�

майчуки" пройде з 28 вересня по 28 жовтня у

Національному художньому музеї України (вул.

М. Грушевського, 6), який, до речі, Анатолій

Мельник очолював 12 років поспіль. В експози�

ції буде представлено близько 50 робіт митця

У Київ на гастролі приїжджає
Малий театр
Столичним театралам покажуть три класичні вистави

На сьогодні Малий театр під ке�

рівництвом народного артиста

СРСР Юрія Соломіна є чи не єди�

ним хранителем істинних традицій

російського психологічного театру.

Його постановки відрізняються

прекрасним відчуттям стилю і

жанру, точною відповідністю пред�

ставленої епохи, декорацій і кос�

тюмів, і, звичайно ж, найвищим

виконавським рівнем. За кількістю

зоряних артистів ця трупа впевне�

но посідає перше місце серед ко�

лег.

"Лихо від розуму" — це традиційне

і в той же час новаторське представ�

лення хрестоматійного твору, коме�

дії Грибоєдова, яка, як відомо, май�

же вся розійшлася на прислів'я. У

постановці Малого театру велике

значення надається не тільки соці�

альній гостроті п'єси, але і ліричній

темі першого кохання. "На всякого

мудреця досить простоти" — одна з

тих п'єс, які у всі часи звучать гостро

і актуально. Яким шляхом можна

зробити кар'єру і вибитися в люди?

Як створюються і гинуть людські ре�

путації? Островський і Малий театр

відповідають на ці питання, розпові�

даючи історію молодої людини на

прізвище Глумов, який вирішив

будь�яким чином досягти високого

становища у суспільстві. В центрі

"Спадкоємців Рабурдена" — гроші, а

також їх відсутність, що можуть

сильно впливати на людські відно�

сини. Еміль Золя описує сімейну

ідилію, що панує в будинку літнього

пана Рабурдена, який користується

ніжною любов'ю своїх рідних і

близьких. Всі ці милі люди вважа�

ють, що дядечко слабкий здоров'ям і

казково багатий.

У всіх спектаклях, кожен з яких у

столиці покажуть двічі, зайняті про�

відні артисти прославленого театру:

Юрій Соломін, Юрій Каюров, Люд�

мила Полякова, Ірина Муравйова,

Борис Клюєв, Олександр Потапов,

В’ячеслав Єзепов, Едуард Марце�

вич, Людмила Титова та інші

Анатолій Мельник представляє роботи, присвячені 
сучасним українцям

Нова е спозиція в М зеї історії міста Києва дозволяє відч ти д х старовини та побачити, я одя алися модниці
мин лих століть

Герої робіт Анатолія Мельни а Мамайч и – це
сьо однішні раїнці, нащад и відомо о оза а Мамая,
змальовані з іронією та сар азмом

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

28 вересня Національний х дожній м зей У раїни презент є вистав х -
дожни а Анатолія Мельни а "Чотири по ляди поза часом. Мамайч и".
Відвід вачі матим ть можливість побачити артини з нащад ами оза а
Мамая — Мамайч ами, соняшни ами і раїнсь ими пейзажами.

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

З 27 вересня до 2 жовтня в театрі російсь ої драми
імені Лесі У раїн и вист патиме провідний драматичний
театр Російсь ої Федерації — Малий театр Росії. До ре-
перт ар астролей війшли відомі омедії — "Лихо від
роз м " Грибоєдова, "На вся о о м дро о достатньо
простоти" Островсь о о та "Спад оємці Раб рдена" за
твором Еміля Золя.
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Шановні власни и вартир та нежитлових приміщень
б дин №23 по в л. Урлівсь а!

3 11 вересня 2012 ро розпочинається обсл ов вання новоб дівлі №23 по
в л. Дра оманова Дарниць ом районі м. Києва ом нальним підприємством з
е спл атації і ремонт житлово о фонд "Житло-сервіс". Обсл ов вання б де
проводитися з періодичністю та стро ами надання посл відповідно до
розпорядження КМДА від 09.03.2011 №307.

Нарах вання за надані посл и б де проводитися за тарифом на посл и з
тримання б дин ів і спор д та приб дин ових територій, я ий розраховано
відповідно до вимо постанови КМУ від 01.06.2011 №869, подано на роз ляд та
затвердження до Управління цінової політи и КМДА та становить 3,61 рн /м2.

Адміністрація КП "Житло-сервіс" т. 281-44-01.

Шановні власни и вартир та нежитлових приміщень
б дин №23-А по в л. Урлівсь а!

3 11 вересня 2012 ро розпочинається обсл ов вання новоб дівлі №6/1 по
в л. Дра оманова Дарниць ом районі м. Києва ом нальним підприємством з
е спл атації і ремонт житлово о фонд "Житло-сервіс". Обсл ов вання б де
проводитися з періодичністю та стро ами надання посл відповідно до
розпорядження КМДА від 09.03.2011 №307.

Нарах вання за надані посл и б де проводитися за тарифом на посл и з
тримання б дин ів і спор д та приб дин ових територій, я ий розраховано
відповідно до вимо постанови КМУ від 01.06.2011 №869, подано на роз ляд та
затвердження до Управління цінової політи и КМДА та становить 3,54 рн/м2.

Адміністрація КП "Житло-сервіс" т. 281-44-01.

Шановні власни и вартир та нежитлових приміщень
б дин №6/1 по в л. Дра оманова!

З 21 вересня 2012 ро розпочинається обсл ов вання новоб дівлі №6/1 по
в л. Дра оманова Дарниць ом районі м. Києва ом нальним підприємством з
е спл атації і ремонт житлово о фонд "Житло-сервіс". Обсл ов вання б де
проводитися з періодичністю та стро ами надання посл відповідно до
розпорядження КМДА від 09.03.2011 №307.

Нарах вання за надані посл и б де проводитися за тарифом на посл и з
тримання б дин ів і спор д та приб дин ових територій, я ий розраховано
відповідно до вимо постанови КМУ від 01.06.2011 №869, подано на роз ляд та
затвердження до Управління цінової політи и КМДА та становить 3,66 рн /м2.

Адміністрація КП "Житло-сервіс" т. 281-44-01.

ОГОЛОШЕННЯ
У зв'яз з вводом в е спл атацію нових житлових б дин ів, ДП "Дарниця-1"

повідомляє, що тарифи на посл и з тримання б дин ів і спор д та приб дин ових
територій, розраховані з ідно з Поряд ом, затвердженим постановою КМУ від 01.06.2011
№869, подані до Київсь ої місь ої державної адміністрації на встановлення. Стр т ра,
періодичність та стро и надання посл відповідають вимо ам розпорядження
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) від
09.03.2011 №307 та розміщені на інформаційних стендах під'їздах б дин ів.

За важення і пропозиції приймаються на адрес : м. Київ, в л. Урлівсь а, 36 та
в л. Дніпровсь а Набережна, 26-Б до 10.10.2012 р.

Державним підприємством з питань поводження
з відходами я вторинною сировиною "У ре о-
рес рси" 21.09.2012 проведено он рс на право
оренди державно о майна, а саме: лінії
сорт вальної мобільної МСЛ-1 пот жністю 50 тис.
тонн на рі , про проведення я о о оп блі овано в
азеті "Хрещати " від 31.08.2012 № 119.
Переможцем визнано ПП "Новий ПЕТ".

Дарниць ий районний с д повідомляє про те, що 28 вересня 2012 ро
о 09.00 відб деться роз ляд цивільної справи за позовом ПАТ "Про Кредит
Бан " до Рабодзей Оль и Іванівни, Демчен о Ірини Анатоліївни про стя нення
забор ованості за редитним до овором.
Рабодзей Оль а Іванівна, що проживає: м. Київ, в л. О. Пчіл и, 4, в. 34,

Демчен о Ірина Анатоліївна, що проживає: м. Київ, в л. О. Пчіл и, 3-Б, в. 210,
необхідно з'явитись до Дарниць о о районно о с д м. Києва за адресою:
м. Київ, в л. Севастопольсь а, 14, аб. 25 для часті роз ляді справи.
Наслід ом неяв и може б ти заочний роз ляд справи!
Обов'яз ово випад неяв и останній зобов'язаний повідомити с д про

причини неяв и!
С ддя О.Р. Л жець а

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає я відповідачів —
приватне а ціонерне товариство "У раїнсь а е оло ічна страхова омпанія"
(остання відома адреса: м. Київ, в л. Димитрова, 5-б) та Нестерен о
Р слана Васильовича (адреса: м. Київ, в л. Лись івсь а, 4, в. 10) справі
за позовом Семенова О.І. до Нестерен о Р.В., ПрАТ "У раїнсь а е оло ічна
страхова омпанія" про відш од вання майнової та моральної ш оди,
завданої в рез льтаті дорожньо-транспортної при оди в с дове засідання,
я е відб деться 04 жовтня 2012 р. о 10.30 за адресою: м. Київ, в л. М. Гай-
цана, 4, аб. 413, олов ючий с ддя Со олов О.М. У разі неяв и відповіда-
чів справа б де роз лян та їх відс тність. Відповідачі зобов'язані
повідомити с д про причини неяв и.

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Смирнова-
Ласточ іна, 10-Б, ( аб. № 51), ви ли ає на 18.10.2012 ро о 12.00 відповідач
Юдін Наталію Андріївн по справі за позовом Юдіної Валентини Станіславівни до
Юдіної Наталії Андріївни про визнання особи та ою, що втратила право орист вання
житловим приміщенням .

Відповідач а ви ли ається с дове засідання, разі її неяв и справа
роз лядатиметься її відс тність.

С ддя Савиць ий О.А.

Втрачено свідоцтво про право власності на житло, видане Хар івсь ою
райдержадміністрацією м. Києва 07.02.1996 р. (розпорядження № 9892)
за адресою: в л. П. Тичини, 11-А, в. 2 на ім'я Залізню Людмили
Степанівни вважати недійсним.

Втрачений ст дентсь ий вито на ім'я Малишева Оле сія Володимировича,
виданий Київсь им інд стріальним оледжем від 01.09 2010, вважати недійсним.

Е К З А Р Х І С Т И Н А

С А Д О Р А Н Т А

П И М О Н Е Н К О Т У Ш

А І Щ У Р Н А Т О

Д О Ж А Е Л А Т И В

Р Ж М У Т Т И Т У Л

О Л Я Ш И К П’ Я У

Н Л У К З А К И С

Відповіді на сканворд 

№ п/п Адреса б дин Розмір тариф , рн/ в.м

1
в л. Алма-Атинсь а, 109-В 3,49

тариф для першо о поверх 2,69

2 в л. Дніпровсь а Набережна, 26-І 3,49

3
в л. Урлівсь а, 38 3,70

тариф для першо о поверх 2,59

Інформація щодо намірів б дівництва
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБОЛОНЬ"

що розташоване за адресою: 04655, м. Київ-655, в л. Бо атирсь а, 3,
повідомляє про намір б дівництва "Установ и по е оло ічном отриманню енер ії
з ор анічних стічних вод ПАТ "Оболонь".

Головним напрям ом діяльності ПАТ "Оболонь",
є: виробництво пива, безал о ольних напоїв, міне-
ральної води та солод .

Даним прое том передбачається б дівництво с-
танов и по е оло ічном отриманню енер ії, з метою
ви ористання біо аз я ості альтернативно о пали-
ва та зменшення ви идів СО2 в нав олишнє середо-
вище.

Очищення виробничо-поб тових сто ів б де ви-
он ватись анаеробно-аеробним методом.
В с лад станов и по е оло ічном отриманню

енер ії з ор анічних стічних вод входять три спор ди:
- бло механічної очист и;
- біоло ічний бло з отримання біо аз ;
- аналізаційно-насосна станція.

Прое том передбачається встановлення парово о
отла спалювання біо аз , з метою отримання тепло-
вої енер ії для потреб підприємства.

Від впровадження дано о прое т додат ово вво-
дяться три стаціонарних джерела ви ид з за аль-

ним миттєвим ви идом 0,287 /с.
Вплив на водне середовище — в межах дозволе-

них рівнів. За альна іль ість сто ів підприємства за-
лишається без змін та знаходиться в межах дозво-
лених нормативів.

Б дівництво проводиться в межах існ ючих площ,
та им чином знесення зелених насаджень не перед-
бачається.

Реалізація прое тних рішень не спричинить не а-
тивний вплив на стан здоров'я місцево о населення
і на різні с ладові дов ілля водойми і р нт, флор і
фа н .

Підприємство ви он є заходи з охорони дов ілля
з ідно з щорічним поточним планом роботи з питань
охорони нав олишньр о природно о середовища.

Конта тний тел.: 412-80-48 Пропозиції та за ва-
ження щодо намір б дівництва надсилати до Обо-
лонсь ої РДА, відділ охорони нав олишньо о при-
родно о середовища та е оло ічної безпе и: м. Київ,
в л. Тимошен а, 16, аб. 302, тел.: 419-31-86.
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Спортивні новини

Спортивні арени. НСК “Олімпійський” 
співпрацюватиме з найкращими 
стадіонами світу
НСК “Олімпійсь ий” війшов до Європейсь ої асоціації стадіонів та

безпе и (ESSMA). Ор анізація має на меті поширення обмін досвідом
з правління техні ою безпе и і до ляд за спортивними аренами на
європейсь ом рівні. Тож ціл ом за ономірно, що після олосально о
досвід , отримано о “Олімпійсь им” під час під отов и та проведення
ЄВРО-2012, стадіон одраз отримав запрошення повноправно о
членства в ESSMA. Співпраця “Олімпійсь о о” та ESSMA розпочалася
ще задов о до від риття арени. Представни и асоціації не раз відвід-
вали оловний спортивний об’є т У раїни для надання ре омендацій
з ор анізації безпе и та роботи стадіон . За навчальними про рамами
ESSMA от валися працівни и сл жби безпе и та стюарди “Олімпій-
сь о о”. Відтепер НСК зможе обмінюватися но -ха з ращими май-
данчи ами Європи. “Проведення ЄВРО-2012 дало нам ба ато пра -
тично о досвід , і ми залюб и поділимося ним з іншими спортивними
аренами”,— зазначив Генеральний дире тор ДК “У рспортарени” Во-
лодимир Генінсон. Поштовхом до створення асоціації ESSMA 1995
році стали тра ічні події на стадіонах “Ейзель” та “Хілсборо”, після я их
УЄФА ардинально пере лян ла стандарти безпе и спортивних об’є -
тів. Засновни ом та першим президентом асоціації став олишній ди-
ре тор стадіон “Parc des Prince” в Парижі Ліонель Дре слер. У 2008
році Джон Бітті, дире тор стадіон Emirates Stadium, б в призначений
на посад ново о Генерально о президента асоціації. Нині цю посад
обіймає Дмитро Гюй енс. Наразі до с лад ESSMA входять 300 час-
ни ів, я і працюють в інд стрії стадіонів, серед я их менеджери Б н-
деслі и, франц зь ої Лі и 1, ор омітет Євро-2016, “Амстердам Аре-
ни”, “Уемблі”, “Емірейтс Стеді м”, ф тбольних л бів “Порт ”, “Челсі”,
“Арсенал”, “Манчестер Сіті” та інші

Бойові єдиноборства. Українські спортсмени 
вибороли 16 нагород на чемпіонаті світу
з тайського боксу
У Сан т-Петерб рзі відб вся чемпіонат світ з тайсь о о бо с . На

зма аннях б ло представлено 88 раїн, за алом — 840 спортсменів.
Т рнір проходив одраз двох ві ових ате оріях: дорослій та юніор-
сь ій, повідомляє офіційний сайт Держсл жби сім’ї, молоді та спорт .
У раїнсь а збірна по азала висо і рез льтати в обох залі ах, здоб в-
ши 16 на ород. Серед дорослих чемпіонами стали І ор Любчен о ва-
овій ате орії 63,5 та Цотне Ро ова ате орії +91 . Срібні меда-
лі отримали Костянтин Трішин (ва ова ате орія 48 ), Михайло Васі-
ліо ло (60 ) та Оле сандр Про да (57 ), бронз виборов Оле -
сандр Олійни ва овій ате орії 91 . Наші юніори не відстають від
старших оле — них 10 медалей. Золото Леоніда Ко ана (91 ) та
Аліма Набієва ( спарин ), срібло Артема Яцен о (54 ), Оле а Г -
та (42 ), Арсена Жаботинсь о о (71 ), а бронзові на ороди Андрія
Картавен а (48 ), Ма сима Сенчива (67 ), Валерія Мац а (54 ),
Анастасії Шармонової (57 ) та Анастасії К лініч (51 )

Температура +13°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 70 %

Температура +21°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 58 %

Температура +16°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 83 %

Прогноз погоди на 25 вересня 2012 року

ОВНИ. Спрям йте енер ію в р сло ори інальних справ, а тиві-
з йте оле тивн діяльність, беріть часть спортивних заходах,
походах, омандних і рах. Роз віт бізнес пропорційно залежить
від дипломатично о мистецтва, втілення новітніх про ресивних
техноло ій.
ТЕЛЬЦІ. Доб вання та витрачання рошей — ваша рідна стихія.

Можна вдало придбати еле трообладнання, засоби зв’яз , поб -
тов техні . Нові ділові онта ти, свіжі джерела інформації спри-
ятим ть спішном пош ви ідної роботи, де можна реаліз вати
творчі неординарні зад ми.
БЛИЗНЯТА. Для вас ціл ом природно і орисно діяти зла о-

ді з др зями або з їх подачі чи при їх енер ійній підтримці. Задо-
волення подар є а тивна динамі а б ття життя (заняття спор-
том, подорожі, ділові пере овори, оперативний обмін інформа-
цією).
РАКИ. У ролі літератора, х дожни а, м зи анта, педа о а, на-
овця ви б дете неперевершені, продемонстр єте ні альні при-

родні здібності і зійдете на олімп поп лярності. Можливий вдалий
поворот подій в та их сферах, я р пні апіталов ладення, часть
незвичайних прое тах, новаторсь их дослідженнях, релі ійній ді-

яльності.
ЛЕВИ. Ви відмінній бойовій формі, сяєте се с альними чара-

ми, що сприятиме спіх на п блічній арені. Цін йте ромадсь
д м , з пова ою ставтеся до ч жо о авторитет , пере онань парт-
нерів. Запропон єте сприяння і підтрим своїм с противни ам —
ваша ідність від цьо о не постраждає, а лише ви рає.
ДІВИ. Ч довий час для др жньо о спіл вання вільній невим -

шеній формі. Відб дов йте мости розхитаних стос н ів з родича-
ми, оле ами по роботі, др зями, товаришами по бізнес . Є від-
мінна можливість проявити зна и ва и до людей, близь им вам
по рові, д х — або отримати анало ічні зна и лояльності від них.
Я що ви зазнаєте тр днощів в професійній реалізації і вам б де
незатишно в рам ах офіційно о спіл вання, цей день може стати
справжньою відд шиною для ваших поч ттів і вселити вір в май-
б тні трі мфи.
ТЕРЕЗИ. Присвятіть себе мистецтв , а цент ючись на незви-

чайних, аван ардних темах. Знайти спонсорів, стати знаменитістю
б де ле о, самоствердж йтеся та ріплюйте вн трішню впевне-
ність собі. Намічається а тивізація ділових онта тів з іноземця-
ми, робота по розповсюдженню знань, ор анізація ре ламних а -
цій.
СКОРПІОНИ. Для енер ійних домашніх переб дов, нововве-

день, півлі доро их предметів інтер’єр , орисних поб тових
інстр ментів — золота пора. Я що вини н ть тр днощі, ви не б -
дете залишені бать ами, членами сім’ї, земля ами, співвітчизни а-
ми, а та ож др зями і однод мцями наодинці. Можна запросити
остей та ор аніз вати др жню вечір в рідних пенатах.
СТРІЛЬЦІ. Щедрість, привітність, широта д ші і др желюбність,

проявлені вами, здатні миттю переманити на свою сторон он -
рента. Коли ж примирення в принципі неможливе і навіть не роз-
лядається сторонами я щось реальне, то ви ористайте тимчасо-
ве перемир’я з метою зробити щось разом, в одном напрямі. Це
плідний день для п блічних вист пів, перспе тивних знайомств,
спішно о зміцнення онта тів з начальством, але за мови, що ви
проявите дипломатичність.
КОЗОРОГИ. Я що ви налаштовані ба ато і прод тивно працю-

вати, не заци люючись на дрібницях, рошей заробите достатньо,
аби придбати омріяні по п и. До оджайте апетитам а ратно,
аби не пор шити баланс “приб т и-витрати”. Є віро ідність непе-
редбачених рошових надходжень — напри лад, з незвичайно о,
е спериментально о джерела. При певній обережності і дотри-
манні за он обіцяють спіх валютні, бан івсь і операції.
ВОДОЛІЇ. С ромність нині вам не товариш! Б дьте поперед ,

самоствердж йтеся, презент йте себе! Втім, не обійдеться і без
двозначних моментів — напри лад, ваша поп лярність, чарівність,
талановитість мож ть стати предметом прихованої або явної заз-
дрості з бо партнера (с перни а). Щоб не створювати онфлі т-
них сит ацій і не позбавлятися яс раво о ідно о союзни а, запро-
пон йте своєм візаві не с перництво, а співпрацю — бажано в
я ій-неб дь творчій області.
РИБИ. Ваше самопоч ття може постраждати від надмірно о за-

хоплення я ою-неб дь діяльністю чи підвищеної непомірної а тив-
ності. День армічний, не беріть всі ф н ції на себе, навіть я що
вони вам д же до вподоби. Постарайтеся розділити з др зями і
обов’яз и, і радощі. Робота неформально о, таємно о або творчо-
о хара тер принесе значно більше задоволення

Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог

Г О Р О С К О П
Н А  2 5  В Е Р Е С Н Я

ранок день вечір

Київське "Динамо" вибуло 
з боротьби за Кубок України
Столичний клуб поступився донецькому "Шахтарю" з рахунком 1:4
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Цьо о ї -енд відб лися
ф тбольні матчі в рам ах
1/16 розі раш К б а
У раїни. У центральном
протистоянні на полі “Дон-
бас-Арени” з стрічалися
донець ий “Шахтар” і и-
ївсь е “Динамо”. Гра за-
вершилася роз ромом сто-
лично о л б з рах н ом
4:1. За осподарів олами
відзначилися Л їс Адріано,
Але с Тейшейра, Фернан-
діньо та Даріо Срна. Єди-
ний ол с ладі иян про-
вів Тайє Тайво. Та им чи-
ном, динамівці зазнали
четвертої пораз и в п’яти
офіційних матчах.

До поєдинку у Донецьку команди

підійшли з різним настроєм. “Гірни�

ки” у середу вдало провели матч

проти “Нордшелланда” у рамках

групового етапу Ліги чемпіонів, обі�

гравши данський клуб з рахунком

2:0, натомість кияни на виїзді посту�

пилися “Парі Сен�Жермен” з рахун�

ком 1:4. Крім того, звітна гра була

чудовою нагодою для столичного

клубу, аби реабілітуватися за поразку

від донеччан, якої “біло�сині” зазна�

ли на початку вересня з рахунком

1:3. Втім, як продемонстрував матч,

динамівці були далекі від поставле�

ної мети, що красномовно підтвер�

див остаточний рахунок.

“Шахтар” з перших хвилин узяв

гру під свій контроль, і вже на 5 хви�

лині матчу господарі поля мали чудо�

ву нагоду відзначитися. Алекс Тей�

шейра, який отримав точний пас від

Олександра Кучера, з кількох метрів

пробив у штангу. Не минуло й 5 хви�

лин, як виникла нова небезпека у

штрафному майданчику “Динамо”.

Однак Олександр Шовковський

вчасно вискочив із рамки і зміг від�

бити удар Генріха Мхітаряна після

передачі з правого флангу. А на 21

хвилині кияни невдало пішли в атаку

і втратили м’яч на своїй же половині

поля. Футболісти донецького клубу

швидко організували атаку вперед по

лівому флангу, Вілліан добіг майже

до лицьової лінії і прострілив на

ближній кут воротарського майдан�

чика, куди вчасно прилетів Луїс Ад�

ріано і, зігравши на випередження,

забив м’яч у сітку воріт суперника.

Рахунок став 1:0, і все було законо�

мірно, оскільки динамівці поки що

нічого небезпечного не створювали,

часто припускаючись помилок як в

обороні, так і на інших позиціях.

Однак інтрига несподівано повер�

нулася. Гості вдало провели атаку лі�

вим флангом, і м’яч опинився у Тайє

Тайво, який, не довго думаючи, що�

сили спрямував його повз голкіпера

“гірників”. Рахунок став 1:1, і гра

значно пожвавішала, тепер уже мо�

менти виникали як біля одних, так і

біля інших воріт, однак першим но�

мером продовжували діяти футболіс�

ти донецького клубу. За 5 хвилин до

кінця першого тайму Алекс Тейшей�

ра знову вивів свою команду вперед.

У другому таймі колективи про�

довжили демонструвати цікаву гру.

Наставники проводити замін не ста�

ли, залишивши на полі стартові

склади. Першими почали діяти ки�

яни, однак динамівці увесь час по�

спішали і тому припускалися грубих

помилок. У свою чергу “гірники” по�

чали ловити суперника на контрата�

ках, які виходили дуже гострими. В

одному з таких випадів Тейшейра

відкрився на правому фланзі атаки,

дістався штрафного майданчика і

пробив у дальній кут воріт, але м’яч

просвистів у сантиметрах від штанги. 

На 64 хвилині Вілліан мав можли�

вість збільшити перевагу своєї

команди, але Олександр Шовков�

ський у своєрідному тандемі зі стій�

кою відклав взяття воріт ще на 10

хвилин. Зняв усі питання про пере�

можця Фернандіньо, який після ро�

зіграшу кутового обіграв двох захис�

ників “Динамо” і відправив м’яч у

верхній кут воріт. За сім хвилин до

кінця матчу фінальну крапку поста�

вив Даріо Срна, який відзначився

точним ударом зі штрафного. Фі�

нальний свисток головного арбітра

зустрічі зафіксував перемогу до�

нецького клубу з рахунком 4:1.

“Шахтар” продовжує боротьбу, а

“Динамо” знову поступається “гір�

никам” і припиняє свої виступи у

рамках розіграшу Кубка України.

Тим часом стало відомо, що керів�

ництво столичного клубу схвалило

рішення про звільнення російського

фахівця Юрія Сьоміна з поста го�

ловного тренера "Динамо"
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Цей день в історії 25 вересня

1493 — Христофор Кол мб
вдр е відплив до Амери и
1765 — народився Міхал О ін-

сь ий, польсь ий омпозитор і
політичний діяч
1818 — Ан лійсь ий лі ар

Джеймс Бландел провів перш в
світі операцію з переливання
рові від людини до людини
1854 — почалася оборона Се-

вастополя
1932 — іспансь ій Каталонії

б ла надана автономія з правом
мати власний прапор, державн
мов і парламент
1932 — народився Анатолій

Солов'янен о, раїнсь ий опер-
ний співа
1992 — від рито анал Рейн-

Майн-Д най, я ий з'єднав Чорне
та Північне моря

Відповіді на с анворд
на 7-й стор.
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Захисни "Динамо" Оле Г сєв (справа) боротьбі проти равця "Шахтаря" Вілліана
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