
Проект "Картка киянина" стане 
загальнодержавним
Уряд планує запровадити такі соціальні програми в решті міст

Київ іде на квітковий
рекорд
Зеленбудівці порахували, як заощадити мільйон на вирощуванні розсади

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Весна входить свої права.
З стріти тепл пор ро сто-
лиця от ється в сій расі. В
оранжереях, теплицях та пар-
ни ах фахівці “Київзеленб д ”
вже вирощ ють розсад міль-
йонів вітів та зелених наса-
джень, що невдовзі при ра-
сять в лиці, пар и, с вери та
приб дин ові території міста.
Вчора отовність підприємств
до весни проінспе т вав оло-
ва КМДА Оле сандр Попов.

Оранжерея в Печерському районі, яку

відвідав очільник міськадміністрації

спільно з фахівцями, була збудована у

2007—2008 роках. Теплиця оснащена су!

часним обладнанням для культивування

квітів, автоматичною системою поливу

та автономним опаленням за новітньою

технологією. Як розповідає завідувач

оранжереї Тетяна Циганенко, наразі на

базі підприємства тривають планові ро!

боти з вирощування рослинних культур,

які будуть цього року висаджені в парках

та скверах міста.

“Зараз у наших теплицях приблизно

180 тисяч паростків знаходяться на різ!

них стадіях розвитку. Всього за рік на

площах близько тисячі квадратних мет!

рів вирощуємо понад мільйон квітів. Пе!

реважно це звичні для міста рослини —

бегонія, вербена, чорнобривці. Та цього

року тут можна побачити і нетрадиційні

для Києва саджанці — ґацанію, гіпоестес

та інші сорти квітів”,— зазначила пані

Циганенко.

Загалом в оранжереях міста щорічно

вирощують майже 10 млн квітів, і цих

потужностей столиці ще донедавна ви!

стачало. Однак, за словами голови

КМДА Олександра Попова, минулого

року в Києві було висаджено рекордну

кількість барвистих рослин — 12 млн, а

цьогоріч в планах перевершити і це до!

сягнення та прикрасити місто 15 млн

квітів, серед них — мільйон троянд.

“Весна — це період активної роботи для

наших зеленбудівців. Ми хочемо, щоб

Київ був красивим містом, однак для ре!

алізації задуманого у нас не вистачає по!

тужностей тепличного господарства.

Тож ми ставимо за мету реконструювати

та будувати об’єкти, на яких можна було

б вирощувати саме ті рослини, які по!

трібні місту. Й у цьому році ми будемо

робити перші кроки саме в цьому на!

прямку”,— пообіцяв Олександр Попов.

Він наголосив, що собівартість зеле!

них насаджень, які вирощує місто, знач!

но нижча, ніж ринкова вартість квітів,

тому розвиток власного зеленого госпо!

дарства — це не лише нові робочі місця,

а й значна економія коштів.

Як роз’яснив гендиректор КО “Київ!

зеленбуд” Михайло Царенко, у 2013 ро!

ці передбачено розробку проектно!

кошторисної документації для будів!

ництва тепличних комплексів у Голосі!

ївському, Дарницькому та Оболонсько!

му районах. В планах — встановити

котли на твердому паливі в оранжереях

Дарницького, Святошинського та Со!

лом’янського районів. Такі установки,

що замість газу використовують дере!

вину, вже працюють у п’яти

комунальних підприємствах міста, в то!

му числі й у Печерському. Матеріали

для опалення підприємство не купує.

“Для цих потреб ми використовуємо

деревину, яку отримуємо з вулиць міс!

та — це сухі та аварійні дерева, наса!

дження, пошкоджені внаслідок негоди.

Тобто взимку повністю забезпечується

опалення зазначених теплиць, тож ус!

тановки вже себе окупили. Якщо ж об!

ладнати такими котлами всі виробничі

бази об’єднання, це дозволить еконо!

мити близько мільйона гривень на рік”,

— розповів “Хрещатику” Михайло Ца!

ренко

Литва влаштує рокфестиваль 
для киян 
А на Зам овій орі встановлять ма ет середньовічно о
зам
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Роботодавці шукають молодих 
і активних 

У раїнсь і омпанії отові в ладати ошти в навчання
і розвито адрово о потенціал
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Чим живуть амбулаторії сімейної
медицини в центрі столиці 

"Хрещати " навідався до медично о за лад на
Татарці
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У номері

Новини

Договір на електроенергію — 
не виходячи з дому
Я повідомили “Хрещати ” в “Київенер о”, 1—3

березня фахівці омпанії ор аніз вали виїзне
оформлення до оворів на орист вання еле тро-
енер ією з меш анцями новоб дови на в л. Соло-
м’янсь ій, 15-а. Раніше розрах н и з “Київенер о”
в цьом б дин ви он вала приватна ЖЕО, а з
січня б дино почало обсл ов вати ОСББ. Одна
зв’яз з несплатою в р дні-лютом житлові ор-
анізації на опичили 94 тис. рн бор , одна а-
рант вали йо о по ашення до 11 березня. Щоб
ни н ти подальшо о на опичення бор ів і можли-
во о від лючення всьо о б дин від еле тро-
енер ії, омпанія запропон вала меш анцям пе-
рейти на прямі до овори. Половина власни ів
вартир с ористалася цією можливістю, офор-
мивши до овори не виходячи з дом . Меш анці,
я і не змо ли б ти прис тніми 1—3 березня, змо-
ж ть ласти оди в центрах обсл ов вання лі-
єнтів “Київенер о” на Повітрофлотсь ом прос-
пе ті, 58 або на в л. Мельни ова, 31

Ямковий ремонт закінчать 
до середини квітня
Я повідомив перший заст пни олови КМДА

Оле сандр Маз рча , завершити ям овий ремонт
на иївсь их автошляхах план ється до середини
вітня. “Три перших питання, я і ми ставимо пе-
ред собою з приходом весни, це, по-перше, при-
бирання міста. Воно повино б ти вичищеним від
то о, що на опичилося взим , — піс , солі та
залиш ів сні . Др е питання — це ремонт дорі ,
я і після зими опинилися в д же по аном стані,
том що та ої іль ості переход в плюс і в мін с
давно вже не б ло. По У раїні сит ація наба ато
ірша, ніж Києві, але перед нами поставлено
завдання до середини вітня зробити ям овий
ремонт дорі . По-третє, необхідно прис орити
роботи з демонтаж тих МАФів, я і заважають и-
янам”,— під реслив він

В столиці з’явиться скульптура 
“дитини у капусті”
Сьо одні об 11.30 Святошинсь ом районі перед

б дівлею приватно о медично о центр (в л. Крам-
сь о о, 9) відб деться від риття с льпт ри відомо-
о раїнсь о о майстра Дмитра Іва “У вас б де ди-
тина”. С льпт ра представлена ви ляді ап сти, в
центрі я ої, затишно влашт вавшись і під лавши
р ч и під щіч , солод о спить немовля. А за спи-
ною дитини я справжня фортеця стоїть медична
омпанія. Подей ють, що рихітний малю , я ий
безт рботно спить ап сті, володіє ч додійними
властивостями — дотор н вшись до ньо о, можна
отримати щасливий шанс для створення повноцін-
ної сім’ї, в я ій обов’яз ово є діти. С льпт ра ство-
рена за підтрим и Першо о раїнсь о о пар с -
часної с льпт ри та інсталяції Kiev Fashion Park

Відбудеться фестиваль 
"Шевченківський березень"
У рам ах заход сьо одні о 17.00 Національном

м зеї Тараса Шевчен а (б львар Т. Шевчен а, 12)
відб деться онцертна омпозиція "Поезія Шевчен а
творчості раїнсь их омпозиторів". Та ож 9 бе-

резня о 12.00 м зеї відб деться онцерт за частю
хорово о ансамблю "Шевчен ові". 14 березня о 14.00
Київсь ий інстит т м зи и ім. Глієра (на в л. Л. Тол-
сто о, 31) запрош є на м зично-поетичн омпози-
цію "Пам'яті Кобзаря". К льмінацією фестивалю ста-
не творчий звіт Київсь о о інстит т м зи и ім. Глі-
єра, що відб деться 27 березня о 19.00 на сцені Ко-
лонно о зал ім. Лисен а Національної філармонії
У раїни. О рім то о, ожном районі столиці роз-
роблені плани та про рами заходів з відзначення
2013—2014 рр. 200-річчя від дня народження Тараса
Шевчен а

Дана ТАРАСОВА
“Хрещатик”

За півтора ро “Карт а иянина” стала
для піль ових ате орій містян та им же
звичайним атриб том життя, я мобіль-
ний телефон чи бан івсь а арта. Мин -
лоріч її отримала більшість тих, хто має
право на безоплатний проїзд метропо-
літені. Наразі прое т від пілотно о пере-
ходить стадію широ о о запровадження
столиці.

Пілотний проект “Картка киянина” успішно завер!

шений, заявив заступник голови КМДА Руслан Кра!

маренко. За його словами, 54 тисячі карток, передба!

чені до випуску в рамках проекту, вже виготовлені та

передані банком “Хрещатик” до районних управлінь

соцзахисту.

Пан Крамаренко зазначив, що протягом 2012 року

пільгові категорії киян отримали 20 тисяч карток,

після технічної перерви ще 34 тисячі карток було емі!

товано за лютий 2013 року. “28 лютого ми отримали

останню партію, тож усі, хто заповнював заявки, мо!

жуть звертатися до управлінь, щоб отримати свою

картку. На сьогодні вона дає можливість безкоштовно

користуватись послугами метрополітену та отримува!

ти знижку 25–30 % у аптеках КП “Фармація”. Зараз

ми розширили перелік препаратів до 86 і плануємо з

квітня розширити його до 150 найменувань”,— заува!

жив заступник голови КМДА.

За його словами, міська влада готується охопити й

інші пільгові категорії, що мають фінансування з

міського бюджету.

“В Києві 23 категорії соціально незахищених киян

отримують за програмою “Турбота. Назустріч ки!

янам” матеріальну допомогу від міста до свят. Ми

плануємо залучити ці категорії до проекту, щоб мате!

ріальну допомогу вони отримували на “Картку ки!

янина”. Крім допомоги, вони також зможуть корис!

туватися знижками у аптеках КП “Фармація”,— ска!

зав Руслан Крамаренко.

Нагадаємо, на пілотному етапі проекту “Картку ки!

янина” отримали громадяни, що мають право безоплат!

ного проїзду в метрополітені, а саме: один з батьків ба!

гатодітної сім’ї, які виховують трьох і більше неповно!

літніх дітей; пенсіонери та інваліди; непрацюючі особи,

які доглядають дітей!інвалідів; особи, які не мають пра!

ва на пенсію; соціальні працівники. В столиці право на

пільговий проїзд у метрополітені мають майже 85 тис.

громадян, у тому числі: батьки багатодітних сімей —

4552 особи; пенсіонери та інваліди — 73 050 осіб; непра!

цюючі особи, які здійснюють догляд за дітьми!інваліда!

ми та отримують державну соціальну допомогу — 3515

осіб; особи, які не мають права на пенсію, та інваліди —

1533 особи; соціальні працівники — 1476 осіб.

Наразі проект “Картка киянина” сподобався уря!

ду — керівництво країни планує поширити таку прак!

тику й у інших містах України
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У столичних оранжереях вирощ ють розсад мільйонів вітів, що невдовзі при расять в лиці та пар и міста
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Новини

Вартість проїзду в комунальному транспорті 
не підвищиться
Голова КМДА Оле сандр Попов спрост вав інформацію, поширен в

ЗМІ, щодо подорожчання проїзд ом нальном транспорті столиці.
"Управління цінової політи и порах вало собівартість перевезення і
вартість, я сплач є пасажир. Відповідні розрах н и робляться лише
для то о, щоб зроз міти, я і ошти потрібні для омпенсації цієї різни-
ці і перевезення піль ови ів. Ціни на проїзд м ніципальном транс-
порті — в автоб сах, трамваях, тролейб сах та в місь ій еле тричці —
залишаються незмінними. Я хоч заспо оїти иян — питання підвищен-
ня тарифів на проїзд ніхто не роз лядає",— заявив Оле сандр Попов.
Він під реслив, що м ніципальний транспорт бере на себе значне со-
ціальне навантаження, зо рема забезпеч є без оштовне перевезення
піль ових ате орій населення. Крім то о, завдя и омпенсації різниці в
тарифах, я здійснює місь а влада, ом нальний транспорт залишає-
ться найдешевшим на рин перевезень. Разом із тим КМДА приділяє
значн ва оновленню та модернізації місь о о транспорт

Остаточне рішення про зміну меж Києва 
очікують восени
Прое т ново о земле строю столиці найближчим часом план ють пе-

редати на з одження в область. Я що план земле строю не знайде там
підтрим и, місто план є захищати йо о Верховній Раді. Станеться це,
швидше за все, восени. "Ми, я влада Києва, відстоюємо свої інтереси,
область — свої, і це природно. Межі треба встановлювати, потрібно ви-
ріш вати це питання, а рішення зобов'язана прийняти Верховна Рада, бо
це її омпетенція. Може, в вітні-травні це питання вже б де роз лян те
в парламентсь их омітетах. Але остаточне рішення все-та и прийм ть
вже восени",— під реслив олова КМДА Оле сандр Попов. За йо о сло-
вами, майб тньом частин територій, на я і претенд є столиця, мо-
ж ть ви ористов вати під розміщення ладовищ, перероб поб тових
відходів, а та ож для реалізації про рам, пов'язаних з розвит ом аналі-
заційно-водопровідно о осподарства

Водоканал бореться з незаконними врізками 
до водопроводу
Я повідомили "Хрещати " ПАТ "Київводо анал", зважаючи на с ар-
и щодо низь о о тис холодної води, я і почали надходити з ртожит-
на Хар івсь ом шосе, 17, правлінням е спл атації водопровідних

мереж б ли обстежені місцеві водо они. В одном з олодязів б ло ви-
явлено несан ціонован вріз в водопровід. Робітни ами товариства
б ло встановлено в амері шибери та заплановано лі від вати зас в и із
встановленням за л шо на мережі. Одна , приб вши на місце прове-
дення робіт, працівни и не змо ли потрапити до олодязя, ос іль и йо-
о забло вали 25 охоронців омпанії, я а зводить житлово-офісний ом-
пле с на Хар івсь ом шосе, 19. Вони відмовились надати дост п до во-
допровідно о олодязя, незважаючи на пред'явлені працівни ами това-
риства посвідчення, а працівни и міліції лише с лали про це адмінпрото-
ол. "На жаль, на цьом міри, я і мо ли б б ти застосовані правоохорон-
цями, завершились",— онстат ють товаристві та за важ ють, що по-
дібні дії заб довни ів мож ть призвести до припинення водопостачання
ртожит та дитячо о сад а, розташованих поряд із новоб довою

Цифра дня

296 800 
пасажирів було перевезено літаками авіакомпаній, зареєстрованих в
столиці у січні 2013 року 
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Місту повернуть будівлю на Андріївському
узвозі
Рішенням Київради 2007 році б дино на в л. Андріївсь ий звіз,

38, літ. "А" б ло в лючено до перелі об'є тів, я і підля ають прива-
тизації шляхом ви п . У подальшом ГУ ом нальної власності части-
н б дин за альною площею майже 450 в. м б ло продано ТОВ
"На ове правління". З ідно з до овором півлі-продаж , вартість
об'є та с ладала майже 2,3 млн рн. Про рорсь ою перевір ою вста-
новлено, що в 1995 році рішенням місь ви он ом б дино на в л. Ан-
дріївсь ий звіз, 38 б ло внесено до реєстр пам'ято історії та архі-
те т ри місцево о значення, приватизацію я их за онодавством забо-
ронено. Про рат рою район римінальне провадження від рито за
ч. 2 ст. 233 КК У раїни "Неза онна приватизація державно о, ом -
нально о майна". Розслід вання за в азаним фа том дор чено місце-
вом рай правлінню міліції. Крім цьо о, р дні мин ло о ро Госпо-
дарсь ий с д задовольнив позов про рат ри район та визнав не-
дійсним до овір півлі-продаж нежитлових приміщень на звозі. За
рішенням с д ТОВ "На ове правління" зобов'язано поверн ти до
ом нальної власності приміщення пам'ят и історії та архіте т ри

У Києві відбудеться благодійна 
вечірка
Сьо одні в Дніпровсь ом районі столиці в ресторані “Араґац” по

в л. Алма-Атинсь ій, 56-а вперше відб деться “Безал о ольна ве-
чір а” — за здоровий спосіб життя. Я повідомили ор анізатори по-
дії на сторінці в "ВКонта те", на відвід вачів че ає захоплива та
енер ійна шо -про рама за частю переможців “У раїна має та-
лант-4”, часни ів “МайДанс”, workout show, Пар р та інших, а та-
ож величезна іль ість різноманітних безал о ольних о тейлів.
Та і вечір и потрібні, щоб зламати с часний стереотип “розважа-
тись без ал о олю неможливо”, впевнені ор анізатори. Всі зібрані
ошти спрям ють на встановлення ново о спортивно о майданчи а
мі рорайоні ДВРЗ. Почато вечір и о 17.00

6 та 7 березня киян запрошують 
на сільськогосподарські ярмарки
Я повідомили "Хрещати " в правлінні вн трішньої тор івлі та поб т ,

6 та 7 березня в столиці відб д ться традиційні сільсь о осподарсь і яр-
мар и. Зо рема придбати різноманітні прод ти харч вання майже з сіх
ре іонів У раїни ияни змож ть 6 березня (середа) за та ими адресами:
в Дніпровсь ом районі — на просп. Возз'єднання, 2-10; в Печерсь о-
м — на розі в лиць Первомайсь о о та Мечни ова, Тверсь ий т пи , 6/8;
в Подільсь ом — на просп. Правди, 31-35; в Святошинсь ом — на розі
в л. Т л зи та б льв. Р. Роллана; в Шевчен івсь ом — на в л. Тр довій,
7-А. 7 березня (четвер) в Дніпровсь ом районі на в л. Алма-Атинсь ій,
64; в Голосіївсь ом — на просп. 40-річчя Жовтня, 116; в Деснянсь ом —
на в л. Саб рова (в межах просп. Мая овсь о о та в л. Бальза а); в Со-
лом'янсь ом — на в л. Освіти (в межах в лиць В зівсь ої та Кривоноса);
в Шевчен івсь ом — на в л. Воровсь о о, 2-4, в л. Ризь ій, 1, в л. Я і-
ра, 19, в л. Пі а, розі в л. Щ сєва та Тираспольсь ої

Литва влаштує рокфестиваль
для киян
А на Замковій горі встановлять макет середньовічного замку
Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Київ та Вільнюс мають
давні традиції співробіт-
ництва. Міста-побратими
плідно співпрацюють
сфері ІТ-техноло ій, про-
мисловості та освіти. Пріо-
ритетним напрям ом дво-
сторонньої співпраці для
Києва є зал чення інозем-
но о апітал в е ономі
міста та посилення спів-
праці т ристичній та
льт рній ал зях. Пер-

спе тиви подальшої оопе-
рації між містами чора
об оворили олова КМДА
Оле сандр Попов та Над-
звичайний і Повноважний
Посол Литовсь ої Респ б-
лі и в У раїні Пятрас Вай-
тє нас.

Литва хоче масово відзначити го�

ловування в Європейському Союзі

цього року зі своїми найближчими

партнерами. "Ми прагнемо підкрес�

лити наші дружні стосунки з Укра�

їною загалом та з Києвом зокрема,

хочемо об'єднати два наші народи

навколо спільних культурних про�

ектів та ефективної ділової співпра�

ці. Врешті�решт влаштувати свято

для киян",— відзначив пан Вайтєку�

нас.

Серед заходів, якими хочуть зди�

вувати мешканців столиці, литов�

ські дипломати запропонували 

6 липня організувати музичний фес�

тиваль під відкритим небом за учас�

тю рок�гуртів з Вільнюса та Києва.

Таку ініціативу Олександр Попов

підтримав й пообіцяв всіляку допо�

могу в організації заходу.

Також литовський дипломат за�

пропонував встановити меморі�

альний знак на Замковій горі —

макет Литовського замку, який

вінчав головний пагорб Подолу в

XIV�XVI століттях. Мовляв, така

пам'ятка була б цікавою для турис�

тів з Європи та особливо з Литви.

Реалізувати таку ідею для міста бу�

де не складно. Як відзначає голов�

ний архітектор Києва Сергій Це�

ловальник, пропозиція досить до�

речна, адже це позитивно вплине

на розвиток туристичної приваб�

ливості міста. "Такий знак можна

встановити перед сходами на Зам�

кову гору, але інформацію про іс�

торичний об'єкт обов'язково по�

трібно подати трьома мовами —

українською, литовською й анг�

лійською",— зауважив головний

архітектор міста.

Крім того, Вільнюс ініціює прове�

дення двосторонніх економічних

форумів та інтернет�конференцій з

тим, аби налагодити ефективну біз�

нес�співпрацю між двома столиця�

ми.

"Ми радо вітаємо усі ініціативи

наших давніх друзів та партнерів,

яким є і Вільнюс. Переконаний, що

такі проекти припадуть до душі ки�

янам",— відзначив Олександр По�

пов.

Він дав доручення профільним

департаментам відпрацювати меха�

нізми співпраці щодо кожної з під�

нятих тем. Олександр Попов висло�

вив переконання, що відносини між

двома столицями з кожним роком

ставатимуть більш плідними, а та�

кож передав запрошення меру Віль�

нюса відвідати Київ до Дня міста.

Нагадаємо, Литва стане головою

Ради ЄС з 1 липня по 31 грудня 2013

року. Україна сподівається, що під

час головування Литви в Євросоюзі

буде підписано угоду про асоціацію

та зону вільної торгівлі між Укра�

їною та Європейським Союзом.

Очікується, що її підпишуть у Віль�

нюсі на саміті Східного партнерства

у кінці листопада

Столиця вітає жінок 
з 8 Березня
У місті розпочалась серія святкових концертів для чарівних киянок
Олександра ГУНІНА,
Наталка СУХОРОНЧАК
"Хрещатик"

Столиця відзначає Міжнародний жі-
ночий день онцертами та подар н-
ами для жіно . Днями малень і и-
яни привітали своїх мат сь в залі
Київсь о о м ніципально о а адеміч-
но о театр ляльо . А вчора з на о-
ди Восьмо о березня в Національній
опері У раїни відб вся рочистий
онцерт.

Вітаючи жінок, голова КМДА Олександр По�

пов зізнався, що напередодні цього свята він, як і

більшість чоловіків, хвилюється. Адже сильна по�

ловина людства кожного року хоче достойно поз�

доровити своїх рідних матусь, коханих, дочок,

сестер та подруг.

Тому і концерт для прекрасної половини підготу�

вали практично чоловічим складом. Найкращі ком�

позиції про жінок і для жінок виконували квартет

"Гетьман", заслужений артист України Володимир

Квасниця, солісти Національної опери — брати

Петро і Павло Приймаки. А чоловічий склад Націо�

нального заслуженого академічного ансамблю тан�

цю України імені Павла Вірського презентував за�

пальний танець із бубнами та знаменитий гопак.

У свою чергу, очільник КМДА пообіцяв киян�

кам приємний сюрприз. "Міська влада приготу�

вала у цьому році для усіх киянок особливий по�

дарунок. Ми хочемо, аби квіти оточували наших

жінок не лише восьмого березня, тому висадимо

на вулицях міста мільйон троянд, аби їхня краса

повсякчас дарувала гарний настрій",— сказав

Олександр Попов.

Напередодні в залі Київського муніципального

академічного театру ляльок не стихали дитячі го�

лоси — своїми виступами та посмішками ма�

ленькі кияни вітали найдорожчих людей на сві�

ті — рідних неньок. Привітати зі святом чарівних

жінок та відданих матерів завітав і очільник

КМДА Олександр Попов. Найактивнішим нень�

кам, головам батьківських комітетів дитячих са�

дочків столиці він вручив подяки. "Напередодні

весняного свята я хотів би побажати прекрасній

половині людства любові, щастя, благополуччя.

Нехай діти вас завжди радують власними успіха�

ми, а чоловіки будуть надійними партнерами

протягом всього життєвого шляху",— побажав

Олександр Попов.

Він також висловив сподівання, що такі зустрі�

чі стануть традиційними, і вже через рік присут�

ніх тут активістів буде на 20 осіб більше, оскільки

в цьому році міська влада планує відкрити два де�

сятка дошкільних навчальних закладів.

Серед тих, хто цього дня отримав відзнаку голо�

ви КМДА, і Ірина Іллєнко, голова батьківського

комітету ДНЗ № 555 Деснянського району столиці,

мати трьох діточок. Для неї така нагорода стала

приємною несподіванкою. "Ту роботу, яку ми що�

дня проводимо, допомагаючи вихователям, поміт�

на тільки вузькому колу. А ця грамота — це відзна�

ка заслуг цілого батьківського колективу на місько�

му рівні",— розповіла "Хрещатику" пані Ірина.

І хоча відзнаці жінка безперечно рада, найцін�

ніший подарунок від двох синів та доньки мріє

отримати у святковий день

Литва стане головою Ради ЄС з 1 липня по 31 грудня
цього року. Україна сподівається, що під час

головування Литви буде підписано угоду про асоціацію
та зону вільної торгівлі між Україною 

та Європейським Союзом

Київ та Вільнюс по либлять співпрацю сферах ІТ-техноло ій, промисловості та освіти

Олександр Попов: "Міська влада
приготувала в цьому році для усіх
киянок особливий подарунок. Ми

хочемо, аби квіти оточували наших
жінок не лише восьмого березня,
тому висадимо на вулицях міста

мільйон троянд"

Вчора в Національній опері У раїни для чарівних ияно чолові и презент вали запальний опа
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Тенденції

Ділові новини

НБУ має намір обмежити
розрахунки готівкою 
сумою 150 тисяч гривень

Про це повідомила заст пни
олови НБУ Віра Рича івсь а.
“НБУ під от вав і розмістив на
сайті прое т постанови про
встановлення раничної с ми
розрах н ів отів ою”,— с аза-
ла вона. Обмеження стос ється
розрах н ів між фізичними і
юридичними особами, між фі-
зичними особами та фізичними
особами-підприємцями, а та-
ож між фізичними особами в
межах до оворів, що підля ають
нотаріальном завіренню. Та і
обмеження, зі слів пані Рича ів-
сь ої, вводяться для зменшення
обся розрах н ів отів ою, а -
тивізації без отів ових розра-
х н ів, детінізації е ономі и. За
оцін ами Нацбан , це обме-
ження не б де стос ватися
більш ніж 90 % розрах н ів,
здійснюваних ромадянами, бо
обся та их операцій переважно
становить менше 150 тис. рн.
Я що б де потреба проведення
розрах н ів на с м понад 150

тис. ривень, Нацбан ре омен-
д є ромадянам ви ористов ва-
ти для цих цілей платіжні арт-
и, перерах вання з рах н на
рах но , а та ож інші механіз-
ми, що дають можливість роз-
рахов ватися без ви ористання
отів и

В Україні будуватимуть 
нові овочесховища

Протя ом двох останніх ро ів
за сприяння держави в У раїні
поб довано 104 овочесховища
за альною ємністю 492 тисячі
тонн. О рім то о, відповідно до
Держпро рами а тивізації роз-
вит е ономі и на 2013—2014
ро и, план ється поб д вати
ще 16 пот жних холодильни ів
ємністю 140 тисяч тонн для збе-
рі ання плодово-я ідної прод -
ції та вино рад . Це дасть змо
ни н ти с ттєво о сезонно о
оливання цін та зменшити ім-
порт плодово-овочевої прод -
ції. Про це під час відвідання
найбільшо о овочесховища Єв-
ропи в Март сівці (Київсь а
обл.) повідомив міністр а рар-

ної політи и та продовольства
Ми ола Присяжню . Він на оло-
сив, що сіль оспвиробни и, я і
займаються овочівництвом, ро-
з міють перева и збері ання
врожаїв висо отехноло ічних
овочесховищах. Та , останніми
ро ами зростають обся и за-
лад и овочів. “У 2012 році в
овочесховища вже б ло за ла-
дено артоплі на 24 %, тобто на
1,5 мільйона тонн, більше. За-
лад а овочів зросла на 3 %,
або на 721 тисяч тонн, фр -
тів — на 18 %, тобто на 268 ти-
сяч тонн”,— поінформ вав пан
Присяжню

Air Onix має намір
відкрити рейси до Москви,
Стамбула, Тель%Авіва
і Праги
Авіа омпанія Air Onix має на-

мір від рити рейси з аеропорт
“Київ" (Ж ляни) до Мос ви,
Стамб ла, Тель-Авіва і Пра и в
2013 році. “Авіа омпанія подала
в Державіасл жб заяв и на ви-
онання цих ре лярних рейсів з
Києва, одна ще не отримала

від відомства призначень або
відповідей”,— зазначили в Air
Onix. З 1 березня авіа омпанія
від рила ре лярні авіарейси
Київ — Братислава

Другу чергу житлового 
комплексу Riverstone 
завершать у 2014 році
Інвестиційно-девелоперсь а
омпанія Ukrainian Development
Partners план є завершити б -
дівництво 2-ї чер и ба атоф н -
ціонально о житлово о ом-
пле с Riverstone на столичній
Дніпровсь ій набережній в 2014
році. Всьо о рам ах б дівниц-
тва на ділянці площею понад 7
а план ється поб д вати 10 б -
дин ів по 23 поверхи на 1323
вартири площею від 54 до 134
в. м. Та ож с ладі омпле с
заплановано пар ін на 915
місць, тор ово-офісний ом-
пле с, дитсадо на 120 дітей,
фітнес-центр, причал для ате-
рів і яхт. Зведення омпле с
розпочалося вліт 2010 ро ,
завершити йо о план ється в
2016 році

Збільшено імпорт риби 
з Норвегії
У 2012 році У раїна збільшила

імпорт риби з Норве ії на 1,72 %,
або на 1,883 тис. тонн — до
111,348 тис. тонн. Про це пові-
домив представни Норвезь о о
омітет з питань е спорт риби.
У рошовом вираженні імпорт
торі зріс на 20 %, або на 42,16
млн доларів до 251,73 млн дола-
рів порівняно з 2011 ро ом.
“Причиною зростання посл жи-
ли не тіль и мар етин ові ом -
ні ації, а й збільшення спожи-
вання риби я здорово о та о-
рисно о прод т , а та ож поши-
рення японсь ої хні в У ра-
їні”,— зазначили в омітеті

Підприємство підозрюється
в ухиленні від сплати 
податків на 11 млн грн
Столичною подат овою мілі-

цією розпочате дос дове роз-
слід вання римінальном
провадженні за ч. 3 статті 212
Кримінально о оде с У раїни
за фа том хилення від сплати
подат ів в особливо вели их

розмірах сл жбовими особами
одно о з иївсь их товариств з
обмеженою відповідальністю,
я е займається розроб ою, ви-
отовленням, зап с ом та зда-
чею “під люч” систем автома-
тизації об’є тів азової, нафто-
азовидоб вної, нафтопере-
робної та нафтохімічної про-
мисловості. Подат івці з’яс ва-
ли, що під час ви онання за-
значених робіт підприємство
нібито широ о орист валося
посл ами с бпідрядних ор а-
нізацій, я і, я встановлено під
час перевір и, мали озна и
фі тивності, та, відповідно, фі-
зично не мо ли ви онати б дь-
я і роботи. Внаслідо пере р -
ч вання б х алтерсь ої до -
ментації та внесення до офіцій-
ної звітності даних про явні
осподарсь і операції бюджет
недоотримав понад 11 млн рн.
Наразі слідчими подат ової мі-
ліції встановлюються всі обста-
вини дано о римінально о
правопор шення, а та ож вжи-
ваються заходи, спрямовані на
повне відш од вання збит ,
завдано о державі

Роботодавці 
шукають молодих 
і активних
Українські компанії готові 
вкладати кошти в навчання 
і розвиток кадрового потенціалу
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Молоді спеціалісти без ба ато о досвід роботи тепер
мають шанс отримати посад в престижних омпаніях.
На вітчизняном рин вималювалася нова тенденція —
ви ідніше “виростити” власно о фахівця, ніж брати на
робот людей із солідним стажем. Найважливіший ар-
мент перемістився з “довжини” резюме до реальних

рез льтатів праці.

Комерційний ринок вакансій України на сьогодні пропонує досить

великий вибір претендентів. Однак вимоги до рівня продуктивності

співробітників в більшості організацій значно посилилися. Вітчизняні

рекрутери спостерігають дві тенденції в питаннях залучення фахівців у

2013 році. Перше — роботодавці не готові платити високу заробітну пла%

ту лише за адекватний досвід і стаж роботи, наявний у потенційного

співробітника. На їхню думку, сьогодні на ринку почастішали випадки,

коли фахівці з досвідом завищують свої фінансові очікування. Тому за%

раз досить багато менеджерів середньої та вищої ланки знаходяться в ак%

тивному пошуку роботи. Другий тренд полягає в тому, що на високий рі%

вень компенсацій можуть розраховувати лише ті особи, які гарантовано

принесуть компаніям успішний результат за короткий час.

За спостереженнями аналітиків, у більшості випадків роботодавці

схильні набирати молодих, однак дуже амбіційних і націлених на резуль%

тат фахівців. Такі кадри недорогі в порівнянні зі своїми досвідченими

колегами. І, як правило, вони приходять в компанію на початкові пози%

ції. Компанія розглядає цей “молодий потенціал” як кадровий резерв

для формування команд майбутніх управлінців і ключових фахівців.

Крім економії на рекрутингу та заробітних платах, такий підхід має ще

одну перевагу. В роботодавця з’являється можливість “зростити” моло%

дих співробітників “під себе” відповідно до завдань бізнесу, корпоратив%

ної культури та цінностей компанії.

“Обпікшись кілька разів, найнявши досвідчених фахівців, які не дали

результату, роботодавець робить висновок: краще брати недорогих, але

націлених на “перемогу будь%якою ціною” співробітників і поступово

формувати з них менеджерський резерв. Я також думаю, що даний під%

хід — хороша новина для початківців, оскільки в них з’являється більше

можливостей стрімкого кар’єрного і професійного зростання в сильних

компанях”,— вважає директор рекрутингової фірми “Форсаж” Олена

Грищук.

Ще один позитивний момент даного підходу — підвищення рівня ло%

яльності персоналу. Як показують галузеві дослідження, одним із провід%

них мотиваторів для менеджерів початкового і середнього рівня є можли%

вість систематичного навчання й структурованого розвитку. Потрапивши

в таку компанію, фахівці намагатимуться показати якомога кращі резуль%

тати, щоб утриматися в даній організації та зробити в ній кар’єру.

За даними кадрового агентства “Анкор”, в Україні минулого року на

одну вакансію в регіонах було відкрито майже три вакансії в Києві. Се%

ред фахівців, які користувалися найбільшим попитом, — директори з

розвитку бізнесу, директори й менеджери з продажу, маркетологи, фахів%

ці у сфері IT. “Ми очікуємо, що в 2013 році зарплати киян підвищаться в

середньому на 5 %, а кількість претендентів на одну вакансію зростати%

ме. При цьому вимоги до претендентів на вакансії, що відкриваються,

збільшуватимуться з подальшим акцентуванням на відповідність канди%

датів корпоративним цінностям компаній%працедавців”,— коментують

кадрові аналітики

3

КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 6 березня 2013 року

Фондовий ринок чекає 
на інвесторів 
Цінова привабливість вітчизняних акцій цього року 
може показати позитивну динаміку

Зміни на ринку цінних 
паперів

Практично весь торговий рік український ри%

нок відображав переважно внутрішні фактори.

Більшу частину часу він прожив в очікуванні

виборів до Верховної Ради, після — в передчут%

ті девальвації гривні. Зовнішня ситуація дещо

покращилася, але це практично не позначилося

на вітчизняному фондовому ринку.

“Минулий рік відзначився серйозним світо%

вим покращенням ставлення інвесторів до ак%

цій. Це відбулося завдяки низькій дохідності

захисних активів, продовженню програм моне%

тарного стимулювання низки ключових світо%

вих центральних банків та загальному переко%

нанню інвесторів щодо подальшого зростання

світової економіки. Такий перебіг подій мав би

позитивно вплинути й на вітчизняні акції. Але

Україна вирізнялася здатністю створювати ри%

зики, і це знижувало ціни на цінні папери та

стримувало інвестиції. Тож маємо ситуацію, ко%

ли акція торгується на ринку за ціною, яка в

кілька разів нижча, ніж вона би мала коштува%

ти, а її все одно не дуже хочуть купувати”,— по%

яснює заступник директора з операцій на фон%

довому ринку Департаменту з продажу та робо%

ти з клієнтами “КІНТО” Тарас Кучер.

Але все ж поступово відбуваються й структур%

ні зміни. Наприклад, звужується коло учасни%

ків ринку цінних паперів, які надавали відкри%

тий і прозорий доступ до нього. Як і в банків%

ському секторі, з ринку йдуть компанії з іно%

земним капіталом, деякі з них об’єднуються. “В

будь%якому випадку — для багатьох учасників

ринку постає завдання пошуку альтернативних

джерел доходу, розробки додаткових продуктів

для своїх клієнтів”,— зазначає керівник відділу

біржових операцій ІГ “Арт Капітал” Володи%

мир Волков.

Оптимізм повернувся на світові 
фінансові біржі

За словами фахівців, увага інвесторів на між%

народних ринках зараз зосереджена на пробле%

мах в ЄС. Боргова криза дещо пом’якшилась,

дії ЄЦБ пішли на користь ринкам, які дещо за%

спокоїлися. Тим не менше, політична ситуація

залишається вельми напруженою. Крім того,

вирішення проблеми державного боргу США

лише відстрочується з одного кварталу в інший.

Ринки перебувають в режимі очікування, але

оскільки фондовий переповнений грошима, то

рух відбувається переважно вгору.

“На світових фондових ринках із середини

листопада 2012 року почалося масштабне зрос%

тання,— коментує “Хрещатику” керівник ін%

формаційно%аналітичного центру FOREX

CLUB в Україні Микола Івченко.— Американ%

ський фондовий індекс S&P за цей період під%

вищився на 12,05 %, індекс об’єднаної євро%

пейської біржі Euro Stock — на 7,5 %, індекс

Української біржі UX — на 21,3 %. Це пов’яза%

но зі стабільними темпами економічного зрос%

тання в США, позитивними очікуваннями що%

до економіки Єврозони. Тобто можна сказати,

що на фінансові ринки повернувся оптимізм.

Підтримку надає позитивна макроекономічна

статистика зі США і Єврозони”.

Американські фондові ринки поки продов%

жують перебувати біля своїх локальних макси%

мумів. На думку Миколи Івченка, на світових

біржах назріла деяка корекція вниз. Однак вона

навряд буде значною, і після цього ринки знову

почнуть зростати. Якщо навесні%влітку з’яв%

ляться ознаки поліпшення ситуації в реальному

секторі економіки Єврозони, вони посилять

свою позитивну динаміку.

“Для світового ринку 2012 рік був дуже

успішним. Фондові індекси зростали протягом

року, зафіксувавши доволі непоганий приріст.

Наприклад, США — понад 10 %, Німеччина —

під 30 %, Росія — 10 %, Японія — більше 20 %,—

стверджує Тарас Кучер.— Минулий рік створив

комфортні умови для акцій, і дуже багато інвес%

торів світу скористалися цим, купуючи їх. Та%

кий стан речей був пов’язаний з високою вар%

тістю захисних активів, зокрема — дохідністю

облігацій, з якістю корпоративного сектору, що

нарощував прибутки, платив дивіденди, вику%

повував акції”.

Дуже добрим стимулом також стали програ%

ми монетарного стимулювання США, Японії,

Європи, Англії. Центральні банки майже син%

хронно спрямовували кошти в свої економіки.

“Український ринок зазвичай достатньо адек%

ватно реагував на зміни. Зростав краще, падав

більше, але рухався в межах світових тенденцій.

А в 2012 році на зростання світових індексів

вітчизняні реагували тупотінням на місці з ма%

ленькими потугами руху вгору, а коли світові

ринки коректувалися вниз, наш провалювався

на десятки відсотків. Врешті%решт світові рин%

ки опинилися на п’ятирічних максимумах, чого

не можна сказати про український”,— додав

Тарас Кучер.

Боргові цінні папери на світовому ринку у

2012 році стали дорогими, вони торгувалися та

випускалися з дуже низькою дохідністю. За

словами експертів, опитаних “Хрещатиком”,

попитом у інвесторів користувалися українські

облігації, які продавалися з високою, як для За%

ходу, дохідністю. Це, до речі, дуже допомогло

українському уряду, адже стан фінансового

ринку відчинив вікно до доволі дешевого ре%

сурсу, яким державні менеджери вміло скорис%

талися.

Українські акції залишаються 
привабливими

Необхідна умова для відновлення позитивної

динаміки на фондових біржах України — це по%

вернення ліквідності в торговельну систему.

Так може статися за умови, якщо сюди при%

йдуть вітчизняні компанії. “Для цього потрібно

зробити чимало і, перш за все, змінити ставлен%

ня інвесторів до українського ринку”,— вважає

Володимир Волков.

Українські акції дуже дешеві й привабливі

для інвестування. Про них навіть починають

говорити світові “інвестиційні гуру”. Як свід%

чить досвід, кілька позитивних статей або ві%

деосюжетів про Україну в авторитетних світо%

вих фінансових ЗМІ (Bloomberg, CNBC) мо%

жуть стимулювати інтерес до нашого ринку та

вивести на нього закордонного інвестора. Тож

український фондовий ринок, враховуючи його

цінову привабливість, у 2013 році може показа%

ти позитивну динаміку, вважають експерти.

“В усьому світі учасникам ринку — інвесторам

подобаються відкритість, публічність, чіткі пра%

вила гри держави, регулюючих органів, підпри%

ємств, акції яких торгуються на ринку, здорова

політична ситуація тощо. Звісно, всі ці фактори

за один день в країні не з’являються. Але навіть

поступове їх опрацювання разом із дешевизною

українських акцій можуть зробити динаміку

українського ринку позитивною. Ще одним “ту%

зом” є пенсійна реформа. Запуск накопичуваль%

ної системи пенсійного забезпечення дав би змо%

гу вивільнити пенсійні кошти та інвестувати їх в

українську економіку”,— резюмує Тарас Кучер

Українські акції дуже дешеві й привабливі 
для інвестування. Про них навіть починають говорити 

світові "інвестиційні гуру"

Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Сит ація на фондовом рин У ра-
їни за 2012 значно змінилася — в
очі ванні по либлення ризи в е о-
номіці раїни інде с У раїнсь ої бір-
жі (УБ) від отився на 40 %. Одна
занижена ціна вітчизняних а цій мо-
же привабити до нас іноземні ом-
панії, вважають е сперти. Ще одним
“ озирем” для рин може стати
пенсійна реформа — зап с на опи-
ч вальної системи дав би змо ви-
вільнити пенсійні ошти та інвест -
вати їх в раїнсь е ономі .
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Кияни можуть обирати своїх лікарів
Амбулаторію сімейної медицини по вулиці

Татарській, 1�в було відкрито ще у 2011 році.

Сьогодні тут працюють 8 лікарів, з них 4 ліка�

ря загальної практики�сімейної медицини, 3

терапевти і 1 педіатр. Вони обслуговують

близько 14 тисяч населення, з них майже 2 ти�

сячі дітей.

“Лікарі загальної практики�сімейної меди�

цини можуть надавати медичну допомогу за

багатьма спеціальностями, наприклад, невро�

логія, гастроентерологія, кардіологія та інші.

Однак обійтись без консультацій лікарів�спе�

ціалістів інколи неможливо — зауважила

“Хрещатику” завідуюча амбулаторією Оксана

Маханькова.— Крім того, не треба забувати,

що пацієнт має право самостійно звертатися

до лікаря�спеціаліста. На мою думку, потрібно

проводити роз’яснювальну роботу з населен�

ням, тому що люди в столиці з недовірою

ставляться до лікарів загальної практики. То�

му для сімейного лікаря дуже важливо бути ще

і психологом”.

Варто зазначити, що тепер жителі нашого

міста можуть самостійно обирати собі лікаря

загальної практики�сімейної медицини за ін�

дивідуально поданою заявою. За словами

Оксани Леонідівни, в амбулаторії, яку вона

очолює, за кожним лікарем закріплено в се�

редньому 2 200 осіб. Відповідно до норматив�

них документів, дільниця лікаря загальної

практики�сімейної медицини може нарахову�

вати від 1 500 до 2 500 осіб, незалежно від віку,

статі та характеру захворювання.

Переваги амбулаторії

Основною перевагою амбулаторії сімейної

медицини на Татарці, безумовно, є її зручне

розташування для населення у важкодоступ�

ній місцевості для громадського транспорту.

Тому мешканцям мікрорайону дуже зручно й

корисно пройтися пішки, щоб відвідати сво�

го лікаря, та, в разі потреби, здати загально�

клінічні аналізи, виконати кардіограму, от�

римати необхідні амбулаторні процедури.

Для створення гарного настрою діточок, які

відвідують амбулаторію, створено яскравий іг�

ровий куточок, де вони з задоволенням можуть

гратися. В разі потреби в амбулаторії може бу�

ти надана невідкладна медична допомога будь�

кому, незалежно від місця його реєстрації.

Але найбільшою цінністю цього закладу є

саме фахівці, які там працюють. Всі лікарі та

медичні сестри відповідають найвищим вимо�

гам своєї професії. Троє терапевтів працюють

на своїх дільницях вже близько 40 років і жи�

вуть на Татарці, тому вони дуже добре знайомі

зі своїми пацієнтами, і жителі мікрорайону їх

теж добре знають. Більше того, працюючи з

родинами впродовж багатьох років, у лікарів

дійсно з’являється можливість вивчити всі

особливості здоров’я родини від покоління до

покоління та вчасно і правильно впливати на

спосіб життя з метою попередження захворю�

вань, а не тільки їх лікування.

Поява цієї амбулаторії значно розвантажи�

ла роботу районної поліклініки, а саме: лабо�

раторії, маніпуляційного кабінету, пункту не�

відкладної медичної допомоги, кабінету

функціональних досліджень та інших. До того

ж, в 2012 році значно зменшилась кількість

госпіталізацій пацієнтів амбулаторії на Татар�

ці, а профілактичний напрямок роботи і діа�

гностика захворювань на ранніх стадіях по�

сприяли зниженню кількості онкохворих.

В очікуванні реформ

В той же час залишаються невирішеними

питання стимулювання праці медичних

працівників, тобто суттєвого підвищення

заробітної плати, забезпечення житлом і

транспортом, страхування життя і здоров’я

медиків.

“У Шевченківському районі, на відміну від

інших, 11 амбулаторно�поліклінічних закла�

дів, які надають, в тому числі, й первинну ме�

дико�санітарну допомогу дорослому і дитячо�

му населенню, а впродовж останніх двох ро�

ків відкрито 8 амбулаторій загальної практи�

ки�сімейної медицини, тому гострої необхід�

ності у відкритті нових закладів немає”,— за�

значила “Хрещатику” головний лікар полі�

клініки № 2 Шевченківського району Ольга

Горбунова.

За її словами, багато проблем могло б вирі�

шити прийняття закону про загальнообов’яз�

кове державне соціальне і медичне страхуван�

ня, якого вже багато років чекають як медики,

так і їх пацієнти по всій країні. Для грома�

дян — це соціальні гарантії на захист свого

здоров’я та можливість використання консо�

лідованого фонду для лікування. Для меди�

ків — це створення умов для чесної конкурен�

ції як на рівні лікарів, так і на рівні лікуваль�

но�профілактичних закладів. Тож місцеві лі�

карі вдячні владі міста за ініціювання та про�

ведення реформ медичної галузі і сподівають�

ся на подальший їх розвиток

Як попередити
глаукому
Найбільшою цінністю для людей є зір, ос іль-
и він надає найбільше інформації про оточ -
ючий світ. Том втрата зор , без мовно, є
тра едією. Серед причин сліпоти, з ідно з ре-
з льтатами епідеміоло ічних досліджень,
пра тично всіх ре іонах світ др е місце
займає ла ома. Я правило, людина непо-

мітно та пост пово втрачає зір — аж до повної сліпоти. Відновити
йо о в та ом разі неможливо.

В Європі на глаукому припадає 12 % всіх випадків сліпоти. Динаміка захворювано�

сті в Україні характеризується зростанням та є невтішною. В структурі первинної ін�

валідності по зору глаукома складає 16,4 % від усієї чисельності вперше визнаних ін�

валідами. При цьому необхідно підкреслити, що це переважно інваліди 1 та 2 груп.

Оскільки перебіг захворювання на початкових стадіях, як правило, має безсимпто�

мний характер, за даними ВООЗ, 50 % хворих в розвинених країнах та 90 % — у кра�

їнах, що розвиваються, не підозрюють про наявність у них недуги, не отримують ліку�

вання та не спостерігаються у лікарів.

Тож, що таке глаукома і як з нею боротися? Глаукома — хронічне захворювання,

тобто виникає поступово, непомітно для людини та має тривалий перебіг. Як прави�

ло, пацієнти звертаються до лікаря, коли вже зір значно втрачений. Але існує низка

симптомів, на які варто звернути увагу, та при їх наявності терміново звернутись до лі�

каря: “літаючі мушки” перед очима, райдужні кола навколо джерела світла при погля�

ді на нього, затуманювання зору, часта зміна окулярів.

Як правило, людина втрачає зір при глаукомі внаслідок загибелі зорового нерву

(атрофії), основною причиною якої є підвищення внутрішньоочного тиску. Ось чо�

му так важливо всім особам, старше 40 років, один раз на рік контролювати рівень

внутрішньоочного тиску, а при наявності захворювання — частіше. А якщо у люди�

ни в роду були випадки глаукоми та є супутня судинна патологія — цукровий діабет,

схильність до вазоспазмів, мігрені тощо — то вона, безперечно, відноситься до так

званої групи ризику та повинна бути під пильним наглядом лікаря�офтальмолога.

Звичайно, діагностика глаукоми комплексна, непроста та потребує, окрім кваліфі�

кації лікаря та технічного забезпечення, готовності та бажання пацієнта до співпраці.

Для встановлення діагнозу необхідно перевірити зір, поле зору (на початку захворю�

вання або лише при підозрі на нього — комп’ютерними методами), стан зорового не�

рва (традиційним оглядом — офтальмоскопією та комп’ютерними методами), вимі�

ряти рівень тиску в оці. При необхідності лікар запропонує додаткові методи обсте�

ження, які допоможуть своєчасно поставити діагноз.

Якщо діагноз встановлено, то треба усвідомлювати, що ви повинні бути під пиль�

ним, постійним наглядом спеціаліста та чітко дотримуватись його рекомендацій. Хо�

ча глаукома і відноситься до прогресуючих захворювань, раннє її виявлення та своє�

часне лікування дозволяє зберегти зір протягом тривалого часу. А лікувати глаукому

можна як медикаментозними засобами (краплі, уколи, таблетки), так і лазером та хі�

рургічними методами. Важливо, щоб пацієнти пам’ятали, що зниження підвищеного

тиску в оці — це лише перший крок до збереження зору. Необхідно двічі на рік прохо�

дити курси лікування, направленого на покращення кровообігу нерву, його захист.

Ще одна небезпека криється в тому, що в разі нормалізації внутрішньоочного тис�

ку пацієнти призупиняють застосування рекомендованих препаратів, змінюють ре�

жим лікування без узгодження з лікарем. А це приводить до ще більшого прогресуван�

ня глаукоми та прискорення зниження зору.

Враховуючи соціальну значимість глаукоми, в 2008 році вперше на підтримку ініці�

ативи Всесвітньої Глаукомної Асоціації (WGA) та Всесвітньої Асоціації пацієнтів, що

мають глаукому (WGPA), в Україні було оголошено День боротьби зі сліпотою внаслі�

док глаукоми, а з 2011 року запроваджено Тиждень Глаукоми (GlaucomaWeek). В цьо�

му році він проходить 10�16 березня під девізом “Світ такий чудовий, коли ми бачимо

його. Не дамо глаукомі нам завадити”.

Тож пам’ятайте, що хворобу не обирають, і на глаукому може захворіти будь�хто.

Але своєчасно діагностувати та попередити прогресування захворювання — спільна

мета лікаря та пацієнта.

Опит вальни для виявлення фа торів ризи
Вам більше 40 ро ів?
Чи хворів хтось із вашої родини на ла ом ?
У вас є райд жні ола при по ляді на джерело світла?
Літають “м ш и” перед очима?
Чи б вають болі в очах зран , зат манювання зор ?
Маєте с п тню с динн або ендо риноло ічн патоло ію (ц ровий діабет,

ішемічна хвороба серця, іпертонічна хвороба)?
Схильні до вазоспазмів (часто холодні інців и р та ні )? Страждаєте на мі -

рені?
Перенесли лазерн рефра ційн операцію або інше хір р ічне втр чання на очах?
Палите?
Приймаєте постійно орти остероїди?
Я що ви маєте позитивні відповіді на 3 та більше запитань, не зволі айте з

візитом до лі аря!

Від грипу врятує 
вакцинація
Рівень захворюваності в столиці
нижче епідпорогу на 15,3 %
Іван МАРЕК
“Хрещатик”

Я повідомили “Хрещати ” ГУ державної санітарно-епідемі-
оло ічної сл жби Києва, за дев’ятий алендарний тиждень сто-
лиці зареєстровано 24 378 хворих на рип та ГРВІ, інтенсивний
по азни на 10 тисяч населення с лав 86,7 осіб, що нижче епі-
демічно о поро на 15,3 % (епідпорі на 9-м тижні — 102,4).

Фахівці зазначають, що порівняно з попереднім тижнем спостерігається зростання за�

хворювання на 0,7 %. Загалом з 1 січня до 25 лютого 2013 року у вірусологічній лаборато�

рії міста проведено 218 досліджень зразків матеріалів від хворих на грип та ГРВІ методом

імунофлюоресцентної мікроскопії, виявлено 11 позитивних результатів респіраторно�

синцитиального вірусу. 31 дослідження зразків матеріалів від хворих на грип та ГРВІ бу�

ло зроблено методом полімеразно�ланцюгової реакції, ідентифіковано 13 вірусів грипу А.

У Департаменті охорони здоров’я наголошують: найкращим профілактичним засо�

бом проти грипу є вакцинація. Наразі проведення процедур щеплення проти грипу три�

ває. Воно здійснюється у визначених 12 амбулаторно�поліклінічних закладах незалежно

від місця проживання.

Де столиці можна ва цин ватися від рип :
Полі ліні а № 2 Голосіївсь о о р-н , в л. Маршала Я бовсь о о, 6,
(тел. 250-31-44);
КНП “Центр первинної меди о-санітарної допомо и № 2 Дарниць о о район ”,
в л. Вербиць о о, 5, (тел. 564-51-05; 560-87-24);
ЦРП Деснянсь о о район , в л. За ревсь о о, 81/1, (тел. 532-92-47);
КНП “Конс льтативно-діа ностичний центр Дніпровсь о о район ”,
в л. Л начарсь о о, 5, (тел. 517-71-33);
ЦРП Оболонсь о о район , просп. Маршала Тимошен а, 14, (тел. 413-49-50);
Дитяча полі ліні а № 2 Оболонсь о о район , просп. Маршала Тимошен а, 14,
(тел. 413-44-53);
Полі ліні а № 2 Подільсь о о район , просп. Свободи, 22, (тел. 434-21-22);
Полі ліні а № 4 Святошинсь о о район , в л. Б лаховсь о о, 26,
(тел. 423-25-89);
Дитяча полі ліні а № 1 Святошинсь о о район , в л. Уборевича, 11,
(тел. 450-28-50);
Полі ліні а № 2 Солом’янсь о о район , просп. Червонозоряний, 2,
(тел. 249-81-93);
Полі ліні а № 2 Шевчен івсь о о район , в л. Пимонен а, 10, (тел. 484-08-96);
Київсь а місь а ст дентсь а полі ліні а, в л. Політехнічна, 25/29,
(тел. 236-21-81)

На цей раз ми поспіл вались з
оловним лі арем полі ліні и № 5
Шевчен івсь о о район Володи-
миром Романю ом, я ий працює
т т з 1977 ро . Цьо оріч Володи-
мир Ни андрович свят ватиме
своє 70-ліття і 50 ро ів діяльності
в медицині. Ві поважний, але ро-
и майже не позначилися на йо о
хара тері. Можливо, том , що має
стій ий ім нітет до перипетій жит-
тя та здоровий оптимізм.

— Володимире Никандровичу, наскільки ви
успішна людина і чи реалізували себе?

— За фахом я інфекціоніст. Життя так скла�

лося, що лікарем�практиком працював неба�

гато, але досі вдячний тим колегам, хто на�

вчив практичної медицини. Саме практику�

ючий медик заражається вірусом співчуття,

щоб перейматися здоров’ям пацієнта. На мою

думку, в медичній галузі є три основні профе�

сії: акушер�гінеколог, який допомагає наро�

дженню нового життя, хірург, який “ставить

на ноги”, та інфекціоніст, завдяки якому дав�

но побороли жахливі епідемічні хвороби —

чуму та віспу.

Вважаю себе успішним у житті, хоча не маю

“палаців” і навіть ніякого авто. А найбільше

моє багатство — це моя родина: дружина, біб�

ліотекар, та син з невісткою, які подарували

нам трьох онучок. Старшенькій вже 12 років, а

близнятам по 4,5 рочків. Діти — найбільша

втіха в житті! Саме коли моя дружина була ва�

гітною, я з інституту Шалімова, де був молод�

шим науковим співробітником, пішов працю�

вати в харчову промисловість. Тому і не реалі�

зував свою мрію стати генетиком.

Але юнацького максималізму вистачало на

новій роботі в Міністерстві харчової галузі! За�

цікавила тоді тема умов роботи працівників

пиво�алкогольного виробництва. Там, на заво�

дах, люди хворіли, бо мали “контрастні” умо�

ви праці — водночас і гарячий цех, де пиво ва�

рилося, і холодний, де воно витримувалося до

кондиції. Об’їздив багато пивзаводів і набрав

матеріалу на кандидатську дисертацію. Мій

науковий керівник (із кафедри гігієни праці

медуніверситету Богомольця) тоді зауважив,

що до мене ніхто (знаю, що і після мене) цієї

роботи не проводив. Мої дослідження на пив�

заводі і узагальнені теоретичні знання попе�

редників вилилися у дисертацію, яку можна

було б захистити, але життя повернулося інак�

ше. От і судіть, чи успішна я людина?

— Ваше місце роботи визначне: поліклініка
№ 5 є найбільшою за охопленням населення об�
слуговуванням (Шевченківський, Святошин�
ський, Подільський райони). Як вам вдається
балансувати як керівникові, щоб активно діяв
заклад?

— На посаді головного лікаря я не з 1977 ро�

ку, декілька років довелося попрацювати ін�

фекціоністом у цій поліклініці. Вчила мене

практичних азів санітарка. Я і досі не поділяю

колег за рангом. Поважаю і санітарок, і мед�

сестричок, і лікарів однаково, головне, щоб

вони добре знали свою справу і були людяни�

ми до пацієнтів. Я сільський хлопець, родом із

Вінниччини, де був навчений поважати стар�

ших і перейматися чужим болем, як своїм.

Упродовж 50�річної роботи в медицині поба�

чив реалії життя. Затямив, що найбільший ка�

пітал — то вірні друзі і здоров’я. Сам ніколи не

займався накопичуванням і не розумів тих, хто

збагачувався у медицині коштом хвороб паці�

єнтів. Бог все бачить, і часом багата людина

безсила зі своїми мільйонами, приміром, пе�

ред онкохворобою. Вчу і своїх підопічних у по�

ліклініці не вимірювати медичні послуги гріш�

ми. Інколи просто усмішка допомагає хворому

повернути здоров’я.

Поліклініка виживає кожного року по�різ�

ному, в основному за рахунок оренди: антена

операторів мобільного зв’язку на даху, аптека,

кіоск, автомат кави у холі та Центр нетради�

ційної медицини функціонують на нашій те�

риторії. Невеликий відсоток прибутку маємо

за надання платних послуг. А весь штат полі�

клініки не укомплектований через невисоку

платню. Державне ж фінансування покриває

на 25�27 % потреби закладу, та й то тільки на

зарплатню. Ось нині у нас не вистачає рентге�

нологів і терапевтів. Молодь не хоче йти на

бюджетні місця, а мої “пенсіонери” (ветерани

поліклініки) мусять справлятися, як можуть, із

сезонними напливами пацієнтів.

— Ви принципова людина, а чи можете назва�
ти себе щасливим?

— Так, я принциповий у справах стосунків із

людьми. Болісно реагую на несправедливість,

особливо, якщо бачу, що ображають жінку. Од�

ного разу довелося заступитися за жінку біля

метро, коли до неї “сікався” якийсь п’яничка.

Іншого разу наздоганяв крадіїв, які вихопили

сумочку у жіночки прямо з�під носа. Я ж фех�

туванням займався, тому руки маю довгі і з

цупким захватом: скрутив крадія – і він випус�

тив легку наживу з рук.

А найбільшу радість мені приносить спів.

Люблю слухати бардівські пісні, а коли вдаєть�

ся самому поспівати в колі друзів, то для мене

це, як�то кажуть, бальзам на душу. А ще люблю

танцювати вальс. Отож, шукаю партнерку для

балу (сміється). Але цього року вершиною щас�

тя стало занурення в ополонку на Водохреще!

Роки не відчуваються, хоча й борода сива...

Спілкувалася Наталя КУЛІШ,
спеціально для “Хрещатика”

О сана ВІТОВСЬКА,
до тор медичних на ,
професор афедри
офтальмоло ії
Національно о медично о
ніверситет
імені О.О.Бо омольця

Поради лікаря Чим живуть амбулаторії 
сімейної медицини 
в центрі столиці
"Хрещатик" навідався до медичного закладу на Татарці

Вірус порядності 
лікар Романюк має в крові
"Хрещатик" продовжує рубрику "Обличчя столичної медицини"

Олександра ШЕСТЕРИКОВА
“Хрещатик”

За останні два ро и в Києві від рито 100 амб латорій за альної пра -
ти и-сімейної медицини. Основна мета цієї ампанії — наближення
первинної меди о-санітарної допомо и до населення. Для иян це
означає, що тепер лі ар знаходиться за ро від них, і для вирішення
більшості медичних проблем вже не потрібно їхати до полі ліні и,
адже амб латорії охоплюють населення в раді сі одно о ілометра.
“Хрещати ” вирішив зазирн ти в один з та их за ладів Шевчен ів-
сь ом районі.
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МЕГАПОЛІС

Вадим ПОНЬКА
спеціально для “Хрещатика”

Учора завершилася реєс-
трація до часті в зовніш-
ньом незалежном оці-
нюванні. Тож всі абіт рі-
єнти, я і план вали вст -
пати до вищих навчаль-
них за ладів, повинні б -
ли зареєстр ватися на іс-
пити. Цьо оріч план ється
розширення п н тів тес-
т вання на базі інстит тів
і ніверситетів держави,
впоряд вання онтролю
проведення іспитів, зал -
чення більшої іль ості
правоохоронців із мета-
лош ачами процес
тест вання.

Український центр оцінювання

якості освіти уже оприлюднив

прогнозовану цифру абітурієнтів:

вона становить майже 311 тисяч

осіб. На сьогодні кількість учасни!

ків, які вже отримали сертифікати і

є зареєстрованими — понад 260 ти!

сяч чоловік. Окрім цього, буде про!

довжуватися оброблятися матеріал,

який надходитиме. Практика пока!

зує, що процес продовжуватиметь!

ся близько двох тижнів після остан!

нього дня. Це листи, які мають по!

штовий штемпель включно до 5 бе!

резня 2013 року. Ті, хто з тієї чи ін!

шої причини вирішив внести певні

правки до сертифікатів, мають змо!

гу зробити це до 19 березня. Напри!

клад, змінити перелік обраних

предметів.

Як повідомила “Хрещатику” ди!

ректор Українського центру оціню!

вання якості освіти Ірина Зайцева,

у 2013 році передбачено декілька

змін та нововведень у порівнянні з

минулим. “По!перше, людина, яка

замовила переклад тексту на ту чи

іншу мову, раніше отримувала два

екземпляри: український аналог і

переклад. Тепер зошита україн!

ською мовою не буде,— зазначила

пані Зайцева.— По!друге, основ!

ним завданням є розширення кіль!

кості пунктів тестування на базі ви!

щих навчальних закладів. Вони за!

цікавлені у тому, щоб отримати абі!

турієнтів з більш якісним рівнем

знань, та у можливості долучити до

процесу тестування викладачів.

Школам не дуже зручно надавати

приміщення у червні, а багато з них

потребують ремонту. По!третє, був

дещо впорядкований контроль за

проведенням ЗНО”. За її словами,

також передбачено використання

працівниками правоохоронних ор!

ганів металошукачів та інших при!

строїв, які, звісно, є ліцензовани!

ми. Якщо у минулому році цим

контролем було охоплено 30 %

пунктів тестування, то в цьому пла!

нується охопити понад 70 %.

Ірина Зайцева розповіла, що

Український центр якості освіти

дав згоду на використання посібни!

ків двох видавництв (“Генеза” та

“Грамота”). З боку працівників зга!

даного відомства була проведена

ретельна редакторська правка під!

ручників, які охоплюють майже усі

предмети і є прогрифованими мі!

ністерством.

Передбачено вирішення проб!

лем, які траплялися у попередніх

роках. Це насамперед звернення

самих абітурієнтів. Наприклад,

часто державні іспити признача!

лися саме на ту дату, коли прово!

дилося зовнішнє незалежне оці!

нювання. “Попередньо були розі!

слані листи до навчальних закла!

дів першого та другого рівнів акре!

дитації, які унеможливлюють ви!

никнення подібної ситуації. Окрім

цього, зафіксовані випадки, коли

людина, будучи студентом коле!

джу, не могла взяти довідку про от!

римання атестату у рік тестуван!

ня,— каже пані Ірина.— Директо!

ри нерідко чинили опір цьому,

щоб утримати своїх учнів. Наразі

ця проблема вирішена міністер!

ством освіти і науки. Якщо особа,

навчаючись у коледжі, виявила ба!

жання брати участь у програмі тес!

тування, то ніхто не може їй у цьо!

му завадити”.

Працівники центру оцінювання

якості освіти вкотре наголошують

на типових помилках, що допус!

кають абітурієнти. Вони вимагають

більш ретельно ставитись до запов!

нення документів. Зокрема обо!

в’язковою є наявність підпису та

дати, що засвідчує згоду реєстрова!

ної особи до зазначених вимог та

використання його персональних

данних. Якщо цього нема, то комп!

лект документів вважається непов!

ним.

Значну частину серед охочих

скласти іспити становлять випуск!

ники минулих років (майже 18 %).

“У київському регіональному цен!

трі (станом на 4 березня) зареєстро!

вано майже сорок тисяч осіб”,—

повідомила Ірина Зайцева

Сьогодні дошкільнята —
завтра першокласники

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

Традиційно з першо о вітня всіх
за альноосвітніх навчальних за ла-
дах столиці розпочинається прийом
дітей до 1-х ласів. Більше 28 тисяч
малень их иян вересні 2013 ро
вперше сяд ть за ш ільн парт . Го-
т ватися до цьо о освітяни Дарниць-
о о район розпочали вже сьо одні.
Та , в рам ах оди про співпрацю
між імназією № 261 та ДНЗ № 773
і ДНЗ № 774 б ло проведено День
від ритих дверей для вихованців ди-
тячих сад ів.

Батьки майбутніх першокласників роздумують

над тим, який навчальний заклад обрати, хто бу!

де першим учителем їх дитини, чи комфортно

вона почуватиметься серед однокласників. За!

безпечення наступності навчально!виховного

процесу, соціальна адаптація дошкільника до

умов навчальної діяльності в школі — питання,

яке турбує і дорослих, і вихователів, і вчителів.

Освітянами Дарницького району столиці про!

водиться велика ґрунтовна робота щодо забезпе!

чення комфортного і гуманного переходу до!

шкільнят до навчання в школі І ступеня. Так, не!

щодавно в рамках угоди про співпрацю між гім!

назією № 261 міста Києва та дошкільними на!

вчальними закладами № 773 та № 774 на базі ос!

вітнього закладу було проведено День відкритих

дверей для вихованців дитячих садків. Навчаль!

ний заклад гостинно відкрив двері майбутнім

першокласникам. Дітлахи з захопленням пере!

глянули міні!концерт, який підготували учні по!

чаткової школи гімназії, із задоволенням разом

грали в ігри. Для малюків було організовано ціка!

ву екскурсію, під час якої майбутні учні побували

в навчальних кабінетах, побачили ще невідому

для них школу, сівши за парту, змогли відчути се!

бе школярами.

Як розповіли організатори, в цей же день в до!

шкільних установах були проведені батьківські

збори спільно з представниками гімназії, на яких

учителі інформували батьківську громадськість

щодо переваг свого закладу, особливостей на!

вчання в ньому, дали відповіді на запитання, які

цікавили батьків.

Продовженням вищеназваних заходів став на!

уково!практичний семінар “Сучасні освітні тех!

нології в реалізації діяльнісного підходу до на!

вчання”, який педагоги гімназії разом з професо!

ром кафедри початкової освіти та методик гума!

нітарних дисциплін КПУ імені Б. Грінченка Ві!

рою Науменко провели для своїх колег — учите!

лів початкових класів шкіл Дарницького району

та вихователів дитячих садків. На заході вчителі

та вихователі поділилися досвідом роботи з пи!

тань адаптації дітей до навчання в початковій

школі, методик викладання окремих предметів в

1!му класі, обмінялись думками. У своєму висту!

пі професор Віра Науменко зазначила, що Дер!

жавний стандарт початкової загальної освіти,

який запроваджено з 1 вересня 2012 року, ґрун!

тується на загальнолюдських цінностях та прин!

ципах науковості.

Директор гімназії Світлана Небож звернула

увагу присутніх на те, що національна стратегія

розвитку освіти в Україні на 2012—2021 роки по!

ставила перед освітянами багато важливих зав!

дань, реалізація яких передбачає переорієнтацію

пріоритетів освіти на особистість дитини, її роз!

виток та самореалізацію.

“Організація та проведення комплексу таких

заходів дає впевненість у тому, що створення

комфортних умов для підростаючого покоління

впродовж усього освітнього процесу, уникнення

небажаних наслідків при переході від одного ета!

пу навчання й виховання до іншого можливе ли!

ше шляхом об’єднання зусиль науковців, вихова!

телів, учителів та батьків”,— зазначила директор

гімназії № 261 Світлана Небож

Навчальні заклади Дарницького району столиці готуються зустріти
майбутніх учнів

У Голосієві тривають заходи 
до Міжнародного жіночого дня
З на оди Міжнародно о жіночо о дня в за ладах
льт ри та освіти Голосієва тривають свят ові

заходи. Та , з 5 по 7 березня за частю вихован-
ців Централізованої системи дитячо-юнаць их
л бів “Щасливе дитинство” пройд ть свят ові
онцерти “На мамине свято верба розцвітає, і

пролісо в лісі мат сю вітає”, “Для мами все: і пісня, і любов”, “Усміх-
ніться, любі, вам це личить!”.
У бібліоте ах район тривають ниж ові вистав и, тематичні полиці

та вистав и-привітання “Велична раса жін и в д ховном просторі
У раїни”, “Хто тебе та щиро любить, і вбирає, і ол бить?”, “Свято
весни, любові і натхнення”, “Жін и в історії У раїни”.
В ДМШ № 1 ім. К. Г. Стецен а, № 3 ім. В. С. Косен а та № 38 про-

йд ть свят ові онцерти “Жін а- омпозитор”, “Весна! М зи а! Краса!”
та “Чарівні мелодії весни”.
В сіх за ладах освіти район ор анізовані вистав и творчих дитячих

робіт “Веселі ольори для мам”, вип с ш ільних азет, стінніво та
онцертні про рами.
О рім цьо о, 6 березня Б дин льт ри “Конча-Заспа” відб деть-

ся онцерт дитячо о во ально-танцювально о ансамблю “Мат сю моя
доро ень а, це свято дар єм тобі!”. Цьо о ж дня Територіальном
центрі соціально о обсл ов вання (в л. Л. Толсто о, 25/2) ор аніз ють
з стріч- онцерт для людей похило о ві , а 7 березня — з стріч- он-
церт для ветеранів ВВВ в Б дин ветеранів Голосіївсь о о район
(в л. Василь івсь а, 27)

Лід особливо небезпечний 
навесні
Хоча весна вже почала пост пово вст пати в свої

права, столичні водойми ще поде ди в риті ри-
ою. Через це фахівці з УЦЗ Оболонсь ом райо-
ні ГТУ МНС У раїни місті Києві радять насамперед
рибал ам дотрим ватися правил поводження на
льод . Зо рема рят вальни и ре оменд ють: разі

вини нення небезпе и широ о роз иньте р и по рай ах льодово о
пролом та трим йтеся від зан рення з оловою. Нама айтеся не обла-
м вати рай льод без різ их р хів вибирайтеся на лід, наповзаючи
р дьми і по черзі витя аючи на поверхню но и. Вибравшись із льодово-
о пролом , від отіться, а потім повзіть в той бі , звід и ви прийшли, і де
міцність льод перевірена. Незважаючи на те, що во ість і холод штов-
хають вас побі ти і зі рітися, б дьте обережні до само о бере а, а там не
з пиняйтеся, по и не опинитеся в теплі. Я що на ваших очах на льод
провалилася людина, не айно сповістіть, що йдете на допомо . Під ла-
діть під себе лижі, дош , фанер і повзіть на них. Наближайтесь до опо-
лон и тіль и повз ом, широ о роз идаючи при цьом р и. До само о
раю ополон и не підповзайте, іна ше воді опиняться вже двоє. Реме-
ні, шарфи, дош а, жердина, сан и або лижі допомож ть врят вати люди-
н . Кидати пов’язані ремені, шарфи або дош и треба за 3—4 метри. Я -
що ви не один, тоді, зявши один одно о за но и, ля айте на лід ланцюж-
ом і р хайтеся до пролом . Дійте ріш че і швид о — постраждалий
швид о мерзне в рижаній воді, мо рий одя тя не йо о дониз . Подав-
ши йом підр чний засіб порят н , витя айте на лід і повзіть з небезпеч-
ної зони. Потім рийте постраждало о від вітр і я найшвидше доставте
в тепле місце, розітріть, переодя ніть в с хий одя і напоїть чаєм

Солом’янська прокуратура 
через суд вимагає надати 
інваліду квартиру
Про рат ра Солом’янсь о о район заявила по-

зов до с д та вима ає зобов’язати редитн спіл-
“Доброб т” надати інвалід вартир Києві, по-

б дован за йо о ошти. Я повідомили “Хрещати-
” в прес-сл жбі про рат ри Солом’янсь о о район , інвалід др ої
р пи з дитинства 2003 році отримала в ГО “Народна редитна спіл а
“Доброб т” цільов позич для придбання житла розмірі 67 тис. рн.
У подальшом між інвалідом, ГО та заб довни ом б ло ладено інвес-
тиційний до овір про часть б дівництві житла для інваліда — члена
редитної спіл и “Доброб т” за рах но йо о оштів. Про рорсь ою пе-
ревір ою встановлено, що інвалід мови інвестиційно о до овор ви о-
нала повном обсязі та перерах вала ошти за б дівництво вартири
на в л. Борща івсь ій, 208. Натомість, я з’яс валося, б дино б ло вве-
дено в е спл атацію несвоєчасно, проте редитна спіл а відмовляється
передати вартир , неза онно вима аючи ласти додат ов од про
збільшення вартості житла майже 5 разів. У позові про рат ра вима-
ає зобов’язати ГО “Народна редитна спіл а “Доброб т” надати інвалі-
д оселю, я жін а повинна б ла отримати ще 2004 році, та сплатити
майже 1,5 млн рн пені за неви онання мов інвестиційно о до овор . Я
відомо, з ідно з за онодавством, разі, оли ви онавець не може ви о-
нати робот з ідно з до овором, за ожний день прострочення спожива-
чеві сплач ється пеня розмірі 3 % вартості роботи

Колектив зеленбудівців 
Деснянського району 
відсвяткував ювілей
Першо о березня виповнилося 25 ро ів з дня

створення ом нально о підприємства з триман-
ня зелених насаджень Деснянсь о о район . На
честь ювілею а товій залі ор анізації відб вся

рочистий вечір. Най ращі працівни и КП УЗН отримали почесні рамо-
ти від в. о. олови Деснянсь ої РДА та енерально о дире тора КП “Ки-
ївзеленб д”. На адаємо, що сьо одні на території Деснянсь о о райо-
н — 14 пар ів та 22 с вери, більше 100 в лиць, 8 проспе тів та б льва-
рів. А 25 ро ів том це б ли с цільні намивні піс и, на я их треба б ло
б д вати житлові б дин и, саджати дерева. Нині за альна площа зе-
мельних ідь, на я их здійснюється діяльність підприємства та прово-
дяться роботи з озеленення, с ладає 1140 а. На території Деснянсь о-
о район посаджено 24 тисячі 342 дерева, 44 тисячі 220 щів. Тіль и
торі б ло створено 110 л мб, на я их висаджено 4 млн вітів, з них по-
сівних — 1,9 млн. За підтрим и місь ої влади т т розпочато ре онстр -
цію трьох пар ових зон — пар по в л. Кіото, “Молодіжно о” та пар
“Фестивальний”, я і план ється завершити 2013 році. Кожен рі зелен-
б дівці Деснянсь о о район бер ть часть вистав ах вітів, я і прохо-
дять на Співочом полі. А це — і вистав а тюльпанів, хризантем, цьо о-
річна вистав а “Сні ова оролева”. Попри величезний об’єм робіт та
специфі тримання зелених насаджень Деснянсь ом районі, КП
УЗН робить ва омий в лад “зелене” життя столиці

Цьо о ро в зовнішньом незалежном оцінюванні візьм ть часть майже 311 тисяч абіт рієнтів

Нещодавно остями першо ласни ів столичної імназії № 261 стали вихованці двох дитсад ів, для я их б ло
проведено День від ритих дверей

Новини районів
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Завершилася реєстрація
до ЗНО 2013
Цього року близько 311 тисяч осіб візьмуть участь у тестуванні
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Про затвердження Положення про Департамент соціальної політики 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 175 від 12 лютого 2013 року
Відповідно до статті 101 Закону України “Про столицю України — місто
герой Київ”, статті 54 Закону України “Про місцеве само


врядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 “Про затвердження Типового поло

ження про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації”, наказу Міністерства соціальної політики України від 26 лис

топада 2012 року № 741 “Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи соціаль

ного захисту населення місцевих державних адміністрацій”:

1. Затвердити Положення про Департамент соціальної політики вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації), що додається.

2. Підпункт 1.2 пункту 1 розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації”) від 12 липня
2012 року № 1205 “Про затвердження змін та доповнень до Положень
про структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації)” виключити.

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
від 12 серпня 2010 року № 603 “Про затвердження Положення та струк�

тури Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)”;

від 29 листопада 2012 року № 2150 “Про внесення змін до розпоря�
дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) від 12 серпня 2010 року № 603”.

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

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 12.02.2013 № 175

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВИКОНАВЧОГО

ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

1. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) (далі — Департамент) є
структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації), підпорядковується голові Київської
міської державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний Київській
міській раді, а з питань виконання функцій державної виконавчої влади —
Міністерству соціальної політики України (далі — Мінсоцполітики).

2. Департамент перейменовано відповідно до рішення Київської місь�
кої ради від 15.03.2012 № 198/7535 “Про діяльність виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)” з Го�
ловного управління праці та соціального захисту населення виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Департамент забезпечує виконання в місті Києві повноважень, вста�
новлених законодавством України у сфері соціального захисту працюючо�
го населення, у тому числі працівників, зайнятих на роботах зі шкідливи�
ми та важкими умовами праці; соціальної підтримки та надання соціаль�
них послуг особам похилого віку, інвалідам, сім’ям та особам, які перебу�
вають у складних життєвих обставинах, дітям�сиротам та дітям, позбав�
леним батьківського піклування, малозабезпеченим та іншим соціально
вразливим верствам населення; захисту прав та реалізації соціальних га�
рантій, визначених законодавством України для окремих категорій насе�
лення, у тому числі ветеранів війни та праці, жертв політичних репресій та
нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорно�
бильської катастрофи,

4. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами
України, постановами Верховної Ради України, актами Президента Укра�
їни та Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших централь�
них органів виконавчої влади, рішеннями Київської міської ради, розпоря�
дженнями Київського міського голови і розпорядженнями виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
іншими нормативно�правовими актами, а також цим Положенням.

5. Основними завданнями Департаменту є забезпечення реалізації
державної соціальної політики у місті Києві у сфері соціального захисту
населення, що включає:

1) визначення пріоритетів соціального розвитку; здійснення аналізу
рівня життя населення та підготовку пропозицій до проектів державних ці�
льових, галузевих, регіональних та місцевих програм; реалізацію заходів
у сфері соціального захисту населення;

2) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально�тру�
дових відносин, оплати і належних умов праці, соціальної та професійної
адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих,
які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових
формувань; організацію ефективного співробітництва місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та
їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

3) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної під�
тримки населення, у тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених сімей,
ветеранів, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, інших категорій осіб, які згідно із законодавством України
мають право на пільги, та надання житлових субсидій населенню, забез�
печення ведення обліку осіб, що мають право на пільги згідно із законо�
давством України;

4) виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпе�
чення соціального та правового захисту сім’ї, у тому числі соціальної під�
тримки сімей з дітьми, малозабезпечених, багатодітних, молодих сімей
та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах; координацію
діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого само�
врядування, підприємств, установ та організацій з питань реалізації дер�
жавної політикії у цих сферах;

5) організацію в місті Києві соціального обслуговування населення,
здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі
соціального супроводу сімей/осіб шляхом розвитку спеціалізованих за�
кладів, установ та служб та залучення недержавних організацій, які нада�
ють соціальні послуги;

6) здійснення координації діяльності і контролю за виконанням струк�
турними підрозділами соціального захисту населення районних в місті
Києві державних адміністрацій законодавства України з питань реалізації
державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, на�
дання їм організаційно�методичної допомоги щодо правильності застосу�
вання законодавства у цій сфері;

7) забезпечення сприяння:
реалізації державної політики зайнятості в місті Києві, повній, продук�

тивній, вільно обраній зайнятості, зниженню рівня безробіття;
органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально�еко�

номічного розвитку міста Києва;
громадським та іншим організаціям у проведенні ними роботи з пи�

тань соціального захисту сім’ї, дітей, інвалідів, осіб похилого віку та інших
вразливих категорій населення.

6. Департамент відповідно до визначених повноважень виконує такі
функції:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президен�
та України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики, інших цен�
тральних органів виконавчої влади, рішень Київської міської ради, розпо�
ряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) та здійснює контроль
за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інте�
ресів фізичних та юридичних осіб;

3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, ус�
тановами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених

повноважень;
4) здійснює координацію та контроль за діяльністю комунальних під�

приємств, установ та організацій, що підпорядковані Департаменту;
5) аналізує стан та тенденції соціального розвитку у місті Києві та вжи�

ває заходів до усунення недоліків;
6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально�

економічного розвитку міста Києва;
7) вносить пропозиції щодо проекту бюджету міста Києва;
8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджет�

них коштів;
9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
10) розробляє проекти розпоряджень виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації), у визначених за�
коном випадках — проекти нормативно�правових актів з питань соціаль�
ного захисту населення;

11) бере участь у погодженні проектів нормативно�правових актів,
розроблених іншими органами виконавчої влади;

12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
проектів нормативно�правових актів, головними розробниками яких є ін�
ші структурні підрозділи;

13) бере участь у підготовці звітів голови Київської міської державної
адміністрації для їх розгляду на сесії Київської міської ради;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові
Київської міської державної адміністрації;

15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії коруп�
ції;

16) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморан�
думів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повно�
важень;

17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення
громадян;

18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та де�
путатів відповідних місцевих рад;

19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є
Департамент;

20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених за�
коном повноважень;

21)координує і контролює роботу структурних підрозділів соціального
захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій, пого�
джує штатний розпис їх та районних територіальних центрів соціального
обслуговування;

22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самовря�
дування;

23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілі�
заційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог за�
конодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та вико�
ристання архівних документів;

25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної полі�
тики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

26) забезпечує захист персональних даних;
27) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних

трудових спорів (конфліктів);
28) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно�правової ба�

зи з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установлено�
му порядку на розгляд виконавчому органу Київської міської ради (Київ�
ській міській державній адміністрації) та Мінсоцполітики;

29) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і ста�
тистичну звітність з питань, що належать до його компетенції, виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) та Мінсоцполітики;

30) здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної соці�
альної політики у сфері соціального захисту населення, готує та подає
пропозиції щодо їх врегулювання виконавчому органу Київської міської
ради (Київській міській державній адміністрації) та Мінсоцполітики;

31) координує і контролює роботу структурних підрозділів соціального
захисту населення районних у місті Києві державних адміністрацій сто�
совно здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час
призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фон�
ду України; надає практичну, консультаційно�правову та організаційно�
методичну допомогу;

32) співпрацює зі Службою у справах дітей виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київській міській державній адміністрації) щодо забез�
печення реалізації завдань і повноважень, що входять до їхньої компетен�
ції;

33) у сфері соціально�трудових відносин, оплати праці та зайнятості
населення:

організовує на засадах соціального діалогу проведення колективних
переговорів і укладення територіальних угод між місцевими органами ви�
конавчої влади, профспілками та їх об’єднаннями, організаціями робото�
давців та їх об’єднаннями; сприяє розвитку соціального діалогу, організа�
ції співробітництва державної адміністрації з профспілками та їх об’єд�
наннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями; здійснює пові�
домну реєстрацію територіальних угод у порядку, визначеному законо�
давством, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забез�
печує зберігання копій;

здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її ви�

плати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власно�
сті, а також фізичних осіб�підприємців;

бере участь у розробленні та реалізації регіональних та місцевих про�
грам, спрямованих на удосконалення системи управління охороною пра�
ці підприємств та запобігання нещасним випадкам на виробництві;

розробляє (бере участь у розробленні) територіальну програму зай�
нятості населення, координує роботу із здійснення заходів, передба�
чених територіальною та місцевими програмами зайнятості населен�
ня, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на
ринку праці; сприяє ефективному використанню трудових ресурсів,
раціональній, продуктивній і вільно обраній зайнятості, підвищенню
конкурентоспроможності робочої сили, продуктивності праці; 

вивчає стан трудової міграції в місті Києві, готує пропозиції щодо ре�
гулювання міграційних потоків; забезпечує діяльність Київської міської ко�
місії у справах альтернативної (невійськової) служби; забезпечує вико�
нання функцій, покладених на державну експертизу умов праці; 

забезпечує реалізацію заходів державних програм соціальної та про�
фесійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку,
та тих, які підлягають звільненню у зв’язку з реформуванням Збройних
Сил України та інших військових формувань;

34) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:
здійснює координаційно�методичні функції та моніторинг у сфері на�
дання: державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’�
ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям�ін�
валідам, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, тимчасо�
вої допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, до�
помоги особі, яка здійснює догляд за психічно�хворою особою — інва�
лідом 1 чи 2 групи, компенсації фізичним особам, які надають соціаль�
ні послуги, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацю�
ючим малозабезпеченим особам, а також інших видів державної допо�
моги відповідно до законодавства України;

субсидій на оплату житлово�комунальних послуг, на придбання твер�
дого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

компенсації особам, які згідно із Гірничим законом України мають пра�
во на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають
у будинках, що мають централізоване опалення;

пільг з оплати житлово�комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на
придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окре�
мим категоріям громадян тощо;

здійснює контроль за правильністю і своєчасністю призначення та ви�
плати компенсацій та інших соціальних виплат, виконанням інших заходів
соціального захисту населення відповідно до законодавства України;

здійснює організаційно�методичне керівництво роботи головних дер�
жавних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;

35) у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим катего�
ріям громадян:

здійснює координаційно�методичні функції, моніторинг та контроль у
межах своєї компетенції за наданням установлених законодавством Укра�
їни пільг та здійсненням заходів щодо соціального захисту інвалідів, вете�
ранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян, жертв політич�
них репресій, депортованих за національною ознакою осіб, які поверну�
лися в Україну, дітей�сиріт, одиноких матерів, сімей загиблих військово�
службовців, багатодітних сімей та інших категорій громадян, координує і
контролює роботу Київського міського центру по нарахуванню та здійс�
ненню соціальних виплат;

організує та координує роботу, пов’язану з визначенням статусу осіб,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідів війни та
осіб, на яких поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту” та "Про жертви нацистських пере�
слідувань”;

організовує роботу Київської міської комісії для розгляду питань, по�
в’язаних із встановленням статусу учасника війни, та комісії з встановлен�
ня пенсій за особливі заслуги перед Україною;

забезпечує виплату довічних державних стипендій учасникам бойових
дій, особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, осо�
бам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, систематично
здійснює аналіз призначених стипендій;

забезпечує організацію виплати разової грошової допомоги до 5 трав�
ня відповідно до законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх

соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", а та�
кож виплати винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України
"Мати�героїня”;

забезпечує організацію, контроль та методичне керівництво щодо са�
наторно�курортного лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв
нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорно�
бильської катастрофи, а також виплати грошових компенсацій замість са�
наторно�курортної путівки та вартості самостійного санаторно�курортно�
го лікування деяким категоріям громадян;

36) у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи
та надання соціальних послуг населенню:

вивчає потребу міста Києва у соціальних послугах, готує та подає про�
позиції виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) щодо організації надання соціальних послуг відпо�
відно до потреби та створення ефективної системи надання соціальних
послуг;

забезпечує організацію роботи із створення та розвитку мережі закла�
дів, установ та служб з надання соціальних послуг;

спрямовує та координує діяльність Київського міського центру соціаль�
них служб для сім’ї, дітей та молоді;

забезпечує дотримання державних соціальних стандартів і нормативів,
впроваджує нові форми і методи проведення соціальної роботи із сім’�
ями, дітьми та молоддю;

проводить аналіз та оцінку потреб сімей, дітей та молоді у соціальних
послугах та планування їх надання;

здійснює координацію та методологічне забезпечення діяльності тери�
торіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних по�
слуг) та інших соціальних закладів, установ та служб а реалізації законо�
давства України;

проводить роботу, пов’язану зі зміцненням матеріально�технічної бази
інтернатних установ, інших закладів, установ та служб з надання соціаль�
них послуг, поліпшенням якості соціальних послуг, які надаються ними,
вносить пропозиції щодо обсягів фінансування на утримання цих установ,
закладів та служб;

забезпечує ефективну роботу Наглядової ради за діяльністю інтерна�
тних установ системи соціального захисту населення та координує роботу
громадських рад при будинках�інтернатах;

організовує та контролює взаємодію інтернатних установ системи со�
ціального захисту населення з органами внутрішніх справ;

контролює та вирішує питання щодо влаштування людей похилого ві�
ку, інвалідів, дітей�інваліді в до інтернатних установ системи соціального
захисту населення;

сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних,
відповідно до законодавства України;

забезпечує ведення реєстру суб’єктів, що надають соціальні послуги у
місті Києві;

контролює дотримання стандартів і нормативів, визначених норматив�
но�правовими актами, щодо рівня та якості соціальних послуг, що надаю�
ться за рахунок бюджетних коштів комунальними установами, закладами,
службами та недержавними організаціями за соціальним замовленням;

бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівниц�
тво установ і закладів соціального захисту населення;

співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами,
які надають соціальні послуги;

сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні
допомоги соціально незахищеним громадянам;

у межах своєї компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням
благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам
та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

подає пропозиції місцевим органам виконавчої влади та органам
місцевого самоврядування під час формування проекту бюджету міс�
та Києва щодо передбачення у складі видатків на фінансування місце�
вих програм соціального захисту та соціального забезпечення відпо�
відних коштів на компенсацію витрат суб’єктів, що надають соціальні
послуги;

співпрацює з навчальними закладами щодо підготовки соціальних пра�
цівників, фахівців із соціальної роботи, інших фахівців для міста Києва, ко�
ординує роботу з підвищення їх кваліфікації;

сприяє інтеграції у суспільство бездомних осіб та осіб, які відбули по�
карання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк від�
повідно до Закону України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували та
відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний
строк”, їх соціальній адаптації;

37) у сфері соціальної інтеграції інвалідів: сприяє розвитку реабіліта�
ційних установ для інвалідів та дітей�інвалідів, подає пропозиції Київській
міській раді щодо потреби у реабілітаційних установах, а також організа�
ції надання реабілітаційних послуг шляхом залучення недержавних орга�
нізацій;

координує діяльність реабілітаційних установ для інвалідів та дітей�ін�
валідів, підпорядкованих Департаменту;

направляє інвалідів та дітей�інвалідів до реабілітаційних установ;
організовує роботу із забезпечення інвалідів транспортними засобами,

технічними та іншими засобами реабілітації;
здійснює облік інвалідів та дітей�інвалідів на забезпечення автомобіля�

ми відповідно до законодавства України, в тому числі безоплатне та піль�
гове;

координує та контролює виплату компенсаційних виплат, передбаче�
них законодавством України;

аналізує та узагальнює потребу в забезпеченні інвалідів та окремих ка�
тегорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобі�
лями, санаторно�курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних ви�
плат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену
інформацію Державній службі з питань інвалідів та ветеранів України;

сприяє розвитку фізичної культури і спортивного руху інвалідів як ета�
пу їх соціальної реабілітації;

бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломо�
більних категорій населення;

38) організовує та забезпечує здійснення внутрішнього контролю та
внутрішнього аудиту діяльності підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери управління Департаменту, за результатами проведе�
ної роботи звітує Мінсоцполітики;

39) забезпечує ведення єдиної інформаційно�аналітичної системи
соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автома�
тизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); центра�
лізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформа�
ційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єди�
не інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформацій�
ної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної ме�
режі;

40) здійснює інші передбачені законом повноваження.
7. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що

визначені, має право:
7.1. Одержувати в установленому порядку від інших структурних під�

розділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), підприємств, установ та організацій незалежно від
форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань.

7.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих
питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками),
представників громадських об’єднань (за згодою).

7.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконален�
ня роботи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) з питань соціального захисту населення.

7.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами
органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами
спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

7.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та
конференції з питань, що належать до його компетенції.

7.6. За дорученням представляти інтереси виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київської
міської ради в судових органах.

7.7. Здійснювати іншу діяльність, що випливає з повноважень Депар�
таменту.

8. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах
повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації), органами місцевого самоврядування, територіальними органа�
ми міністерств інших центральних органів виконавчої влади, а також
підприємствами, установами, організаціями, з метою створення умов
для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків,
періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належ�
ного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланова�
них заходів.

9. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і
звільняється з посади головою Київської міської державної адміністрації
за поданням заступника голови Київської міської державної адміністрації
згідно з розподілом обов’язків та за погодженням з Мінсоцполітики.

Директор Департаменту може мати заступників, які призначаються на
посаду і звільняються з посади головою Київської міської державної адмі�
ністрації за поданням директора Департаменту, погодженим з заступни�
ком голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

10. Директор Департаменту:
10.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональ�

ну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє
створенню належних умов праці у Департаменті.

10.2. Подає на затвердження в установленому порядку положення про
Департамент.

10.3. Затверджує положення про підрозділи Департаменту, посадові
інструкції працівників Департаменту, розподіляє обов’язки між заступни�
ками директора Департаменту, керівниками підрозділів та визначає сту�
пінь їх відповідальності.

10.4. Подає на затвердження Київському міському голові проекти кош�
торису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної
чисельності та фонду оплати праці його працівників.

10.5. Планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо форму�
вання планів роботи виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).

Закінчення документа у наступних номерах газети
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РЕКЛАМНА ПЛОЩА
Хрещатик 6 березня 2013 року

ЗАЯВА
про е оло ічні наслід и діяльності

при е спл атації прое товано о об'є та

Планована діяльність — б дівництво житлових б дин ів з вб дованими
приміщеннями та підземним пар ін ом по в л. А адемі а Вільямса, 10
Голосіївсь ом районі м. Києва за ошти інвестора.

Шляхи здійснення мети — б дівництво нових житлових б дин ів, дитячо о
дош ільно о за лад .

Прое тований об'є т є е оло ічно небезпечним з ідно з п н том 10
"Виробництво еле троенер ії і тепла на базі ор анічно о палива" додат 4
ДБН А.2.2-1-95, але при за альній пот жності отельні 5,1 МВт не підпадає під
п.2 "Теплові еле тростанції (ТЕС) та інші станов и для спалювання тепловою
пот жністю > 300 МВт" додат 1 Конвенції про оцін вплив на нав олишнє
середовище транс ордонном онте сті [За он У раїни про ратифі ацію
534-XIV від 19.03.99]. ГДК для населення не перевищ ються.
Прое тований об'є т є е оло ічно небезпечним. З ідно з Постановою

Кабінет Міністрів У раїни "Про внесення зміни до п н т 22 "Перелі видів
діяльності та об'є тів, що становлять підвищен е оло ічн небезпе " від 6
червня 2011 р. № 630 даний об'є т належить до IV-V ате орії с ладності та
віднесений до об'є тів, що становлять підвищен е оло ічн небезпе .
Прое тований об'є т не підпадає під санітарн ласифі ацію дод. 4 ДСП-176

і нормативної санітарно-захисної зони (С33) не потреб є.
При е спл атації отельні, підземно о пар ін та остьових автостояно в

сій зоні вплив прое товано о об'є та про ноз ються с марні ма симальні
разові ви иди забр днювачів 0,3071 /с. На території приле лої заб дови
забр днення приземно о шар атмосферно о повітря збільш ється нес ттєво
по всім ін редієнтам — не більше 0,01 ГДК.мр.
Ре оменд ється застос вання с лопа етів зі зв оізоляцією dL.А.ві на не

менше 28,3 дБА. Застос вання ш мозахисних ві он забезпеч є нормативний
рівень ш м в приміщеннях.
Водопостачання та водовідведення б дин — централізоване з

під люченням до існ ючих місь их мереж, що арант є безпе планованої
діяльності для поверхневих вод. Передбачено очищення дощової та талої вод
на ло альних очисних спор дах
Вплив на еоло ічне середовище та ґр нти — в межах діючих нормативів.
Кате орія с ладності інженерно- еоло ічних мов ділян и — III.
З ідно з виснов ом обстеження зелених насаджень від 22.05.08 № 183:

підля ає зріз ванню 5 дерев, 1 щ, 6 самосівів, що знаходяться добром ,
задовільном стані, підля ає пересадж ванню 1 щ, що знаходиться
добром стані.
Прое том передбачено омпенсаційне висадження рослин та озеленення

території.

ЗАХОДИ, що арант ють здійснення планованої діяльності
відповідно до е оло ічних стандартів і нормативів

Ви иди ш ідливих речовин з отельні на висоті, що забезпеч є розсіювання
ш ідливих речовин.
Ви иди ш ідливих речовин з підземно о пар ін на 2 м вище дах .
Санітарний розрив від остьових автостояно .
Влашт вання ш мозахисних ві он.
Техноло ічна та біоло ічна ре льтивація території б дівельно о
майданчи а.
Бла о стрій та озеленення приле лої території з ідно з дендропланом.

Перелі залиш ових впливів
Ви иди азот діо сид NO2, в лецю о сид CO від отельні.
Ви иди азот діо сид NO2, в лецю о сид CO, в леводнів С12-С19 від
підземно о пар ін та остьових автостояно .
Сто и в дощов аналізацію з очищенням на очисних спор дах.

Ви оди ромадсь ості від реалізації планованої діяльності: забезпечення
працівни ів Національно о бан У раїни омфортабельним житлом, дитячим
дош ільним за ладом, ма азинами, адміністративними приміщеннями.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗАМОВНИКА щодо здійснення прое тних рішень
відповідності до норм і правил охорони НС і вимо

е обезпе и на всіх етапах б дівництва
та е спл атації об'є та планованої діяльності

б дівництво та е спл атація об'є та прое тованої діяльності відповідності
з нормами і правилами охорони НС і вимо ами е обезпе и;
впровадження захисних заходів з ідно з вищеподаним перелі ом в томі ОВНС;
вивіз б дівельно о сміття відповідно з лімітами;
озеленення території з ідно з відомістю озеленення.

Розміщення прое товано о об'є та забезпеч є раціональне ви ористання
місь их площ для задоволення потреб населення і має мінімальний
не ативний вплив на нав олишнє середовище.

З матеріалами прое т і ОВНС можливо ознайомитись за адресою: м. Київ,
пр-т На и, 7, орп. 2, ім. 218, тел. 527-39-65. Пропозиції приймаються
протя ом місяця після виход п блі ації. Заяви за адресою: 01601, м. Київ,
в л. Інстит тсь а, 9.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА
1. Кон рс проводиться Департаментом е ономі и та інвестицій ви онавчо о ор ан Ки-

ївсь ої місь ої ради (Київсь ою місь ою державною адміністрацією) відповідно до рішення
Київсь ої місь ої ради від 24.05.2007 № 528/1189 "Про затвердження Положення про поря-
до проведення інвестиційних он рсів для б дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо
об'є тів житлово о та нежитлово о призначення, незавершено о б дівництва, інженерно-
транспортної інфрастр т ри міста Києва", розпорядження Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації від 22.10.2007 № 1403 "Про затвердження с лад постійно діючої он рсної о-
місії по зал ченню інвесторів до фінанс вання б дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо
об'є тів житлово о та нежитлово о призначення, незавершено о б дівництва, інженерно-
транспортної інфрастр т ри міста Києва" (із змінами) та розпорядження Київсь ої місь ої
державної адміністрації від 04.07.2012 № 1153 "Про проведення інвестиційно о он рс із
зал чення інвестора до реалізації інвестиційно о прое т б дівництва об'є тів транспортної
інфрастр т ри, дорожньо о сервіс на в л. Сорт вальній, 24 Дарниць ом районі".

2. Інформація про об'є т інвест вання:
2.1. Об'є том інвест вання є б дівництво об'є тів транспортної інфрастр т ри, дорож-

ньо о сервіс на в л. Сорт вальній, 24 Дарниць ом районі.
2.2. Орієнтовна площа земельної ділян и — 0,24 а
2.3. Орієнтовні техні о-е ономічні по азни и об'є та інвест вання:

Крім то о, заходи з бла о строю території (влашт вання по риття з ФЕМ, влашт вання ас-
фальтово о по риття, очист а ділян и від б дівельно о сміття та залиш ів зелених насаджень,
влашт вання азонів), встановлення малих архіте т рних форм та інше.

2.4. Орієнтовна вартість б дівництва об'є та — 3 196 075 рн (без ПДВ), рім то о ПДВ
639 215,00 рн.

3. У ладання з переможцем інвестиційно о до овор та о ремі йо о мови:
3.1. Переможець он рс — інвестор визначається рішенням постійно діючої он рсної

омісії по зал ченню інвесторів (далі — Комісія) та затвердж ється розпорядженням ви о-
навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації).

3.2. Замовни б дівництва — ом нальне підприємство ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) "Київсь е інвестиційне а ентство".

3.3. Прое т вання та б дівництво здійснюється відповідно до ладено о інвестиційно о
до овор між інвестором, замовни ом б дівництва та ор анізатором он рс .

3.4. Прое тні рішення по одж ються з ПАТ "КИЇВЕНЕРГО".
3.5. Після введення об'є та інвест вання в е спл атацію інвестор в становленом поряд-
оформляє право власності на ньо о.
3.6. Земельні та майново-правові питання виріш ються інвестором спільно з замовни ом

б дівництва в становленом чинним за онодавством У раїни поряд .
3.7. Контроль за діяльністю інвестора з бо Київсь ої місь ої державної адміністрації

здійснюється замовни ом б дівництва.

4. Основні мови он рс :
4.1. Фінанс вання інвестором сіх витрат, пов'язаних з прое т ванням, б дівництвом та

бла о строєм об'є та інвест вання.
4.2. Надання часни ом он рс он рсно о забезпечення — арантії бан щодо за-

безпечення ви онання ним фінансових зобов'язань перед місь им бюджетом (пп. 4.3, 4.4),
що вини н ть на підставі інвестиційно о до овор .

4.3. Сплата ор анізатор он рс оштів на створення соціальної та інженерно-тран-
спортної інфрастр т ри міста Києва не менше 5 % від орієнтовної вартості б дівництва
об'є та інвест вання без рах вання ПДВ, що становить не менше 159 803,75 (сто п'ятде-
сят дев'ять тисяч вісімсот три) рн 75 оп. разі визнання часни а переможцем. Зазначе-
ні ошти інвестором сплач ються протя ом 10 (десяти) робочих днів після отримання в с-
тановленом поряд замовни ом б дівництва права на ви онання б дівельних робіт по
об'є т інвест вання;

4.4. Компенсація ор анізатор он рс витрат, пов'язаних з під отов ою та проведенням
інвестиційно о он рс , розмірі 1% від орієнтовної вартості б дівництва об'є та без ра-
х вання ПДВ, що становить 31 960,75 (Тридцять одна тисяча дев'ятсот шістдесят) рн. 75
оп., разі визнання часни а переможцем, сплач ється протя ом 10 робочих днів з дня
набрання чинності інвестиційним до овором.

Кошти, сплачені інвестором в я ості омпенсації ор анізатор он рс витрат, пов'яза-
них з під отов ою та проведенням інвестиційно о он рс , розмірі 1 % від орієнтовної

вартості б дівництва об'є та без рах вання ПДВ, поверненню не підля ають.
4.5. Відш од вання переможцем он рс замовни під отовчих робіт оштів за ви о-

нання перед он рсних робіт, т.ч. за розроб орієнтовних техні о-е ономічних по азни-
ів, передпрое тних пропозицій, що становить 54 675, 00 рн з ПДВ (відповідно до пред-
ставлено о ошторис ) не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня набрання чинності інвес-
тиційним до овором;

4.6. Відш од вання переможцем он рс замовни б дівництва оштів за оформлення
правовстановлюючих до ментів на земельн ділян , необхідн для реалізації прое т , її т-
римання та інші роботи, ви онані замовни ом б дівництва в рам ах с проводження інвес-
тиційно о прое т відповідно до представлених ошторисів, але не пізніше 10 (десяти) ро-
бочих днів з їх надання інвестор .

4.7. Сплата реєстраційно о внес в розмірі 1 700,00 рн на розрах н овий рах но №
31515934700001 в ГУ ДКСУ м. Києві, Код бан 820019, од ЄДРПОУ 37993783, одерж -
вач — ГУ ДКСУ м. Києві.

Кошти, сплачені часни ом он рс в я ості реєстраційно о внес , поверненню не під-
ля ають.

4.8. Переможцем он рс визнається претендент, пропозиції я о о відповідають мовам
он рс та я ий запропон вав найбільш ви ідні мови для територіальної ромади м. Киє-
ва та реалізації інвестиційно о прое т .

4.9. Інвестиційний до овір ладається протя ом 30 алендарних днів з дня отримання
переможцем он рс а цепт он рсних пропозицій. Я що протя ом 30 алендарних днів
переможець інвестиційно о он рс відмовився від підписання до овор , вис ває неприй-
нятні мови підписання інвестиційно о до овор , рішення про переможця інвестиційно о
он рс с асов ється встановленом поряд .
4.10. Термін реалізації інвестиційно о прое т повинен б ти не більше нормативно о, що

визначається прое тно- ошторисною до ментацією. Інвестор (переможець он рс ) зо-
бов'яз ється розробити, по одити та затвердити встановленом поряд прое тно- ошто-
рисн до ментацію.

4.11. На підставі затвердженої прое тно- ошторисної до ментації протя ом 30 днів з мо-
мент її затвердження сторони до овор визначають рафі фінанс вання та реалізації про-
е т шляхом підписання додат ової оди до інвестиційно о до овор , я а б де йо о не-
від'ємною частиною.

4.12. Б дівництво об'є та інвест вання розпочати після завершення робіт ПАТ "КИЇВЕ-
НЕРГО" по аблюванню ПЛ 35 В.

4.13. Інвестор (переможець он рс ) зобов'яз ється що вартально в письмовій формі
подавати ор анізатор он рс інформацію щодо стан реалізації інвестиційно о прое т в
цілом та о ремих йо о етапів за формою, наданою ор анізатором он рс .

4.14. Ор анізатор он рс має право розірвати до овір в односторонньом поряд ви-
пад неви онання або неналежно о ви онання інвестором зобов'язань, передбачених пп.
4.1, 4.3, 4.4, 4.10, 4.11, 4.13 мов он рс або інших мов інвестиційно о до овор (в т.ч.
передбачених рафі ом фінанс вання та реалізації прое т , що передбачений п. 4.9).

4.15. У разі неви онання інвестором зобов'язань за інвестиційним до овором питання ро-
зірвання інвестиційно о до овор за пропозицією ор анізатора он рс виноситься на роз-
ляд Комісії.
4.16. Після роз ляд Комісією та прийняття нею рішення ор анізатор он рс повідомляє

інвестора про:
- необхідність без мовно о ви онання мов інвестиційно о до овор протя ом 30 ален-

дарних днів;
- терміни розірвання інвестиційно о до овор разі не с нення інвестором пор шень

йо о мов.
У разі не с нення інвестором пор шень мов інвестиційно о до овор протя ом 37 а-

лендарних днів з дня направлення ор анізатором он рс на адрес інвестора, зазначен
в інвестиційном до оворі, повідомлення про розірвання, до овір б де вважатись розірва-
ним.

4.17. У разі с нення інвестором пор шень мов інвестиційно о до овор інвестор листом
повідомляє ор анізатора он рс про ви онання фінансових зобов'язань та надає інформа-
цію про фа тичне ви онання робіт з ідно з мовами інвестиційно о до овор .

5. Кон рсна до ментація часни ам он рс видається за адресою: 01044, м. Київ, в л.
Хрещати , 36, ім. 612, тел. 202-72-66, 202-76-78 (понеділо — п'ятниця з 10.00 до 16.00) про-
тя ом 14 алендарних днів з дня о олошення он рс при наявності до мента, що підтвер-
дж є сплат часни ом реєстраційно о внес . День оп блі вання о олошення про проведен-
ня он рс в ЗМІ вважається днем йо о о олошення.

6. Кон рсні пропозиції подаються часни ами он рс особисто або через повноваже-
них осіб протя ом 14 алендарних днів з дня о олошення он рс за адресою: 01044,
м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім. 612, тел. 202-72-66, 202-76-78 (понеділо — п'ятниця з 10.00
до 16.00). День оп блі вання о олошення про проведення он рс в ЗМІ вважається днем
йо о о олошення.

7. За отриманням роз'яснень та додат ової інформації щодо об'є тів інвест вання звер-
татись за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім. 612, тел. 202-72-66, 202-76-78
(понеділо — п'ятниця з 10.00 до 16.00).

8. У разі зміни дати проведення он рс часни он рс в обов'яз овом поряд по-
відомляється про дат проведення он рс .

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА
1. Кон рс проводиться Департаментом е ономі и та інвестицій ви онавчо о ор ан Київ-

сь ої місь ої ради (Київсь ою місь ою державною адміністрацією) відповідно до рішення Київ-
сь ої місь ої ради від 24.05.2007 № 528/1189 "Про затвердження Положення про порядо про-
ведення інвестиційних он рсів для б дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо об'є тів жит-
лово о та нежитлово о призначення, незавершено о б дівництва, інженерно-транспортної інф-
растр т ри міста Києва", розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації від
22.10.2007 № 1403 "Про затвердження с лад постійно діючої он рсної омісії по зал ченню
інвесторів до фінанс вання б дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо об'є тів житлово о та
нежитлово о призначення, незавершено о б дівництва, інженерно-транспортної інфрастр т -
ри міста Києва" (із змінами) та розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації від
29.08.2012 № 1504 "Про проведення інвестиційних он рсів із зал чення інвесторів до реалі-
зації інвестиційних прое тів б дівництва".
2. Інформація про об'є т інвест вання:
2.1.Об'є том інвест вання є б дівництво бізнес-центр поряд з б дівлею Голосіївсь ої ра-

йонної в місті Києві державної адміністрації на в л. Деміївсь ій, 9 Голосіївсь ом районі.
2.2.Техні о-е ономічні по азни и об'є та інвест вання:

2.3.Площа земельної ділян и — 0,18 а.
2.4.Орієнтовна вартість б дівництва об'є та інвест вання с ладає 61624,77 тис. (шістдесят

один мільйон шістсот двадцять чотири тисячі сімсот сімдесят) рн без рах вання ПДВ.
3. У ладання з переможцем інвестиційно о до овор та о ремі йо о мови:
3.1.Переможець он рс — інвестор визначається рішенням постійно діючої он рсної о-

місії по зал ченню інвесторів (далі — Комісія) та затвердж ється розпорядженням ви онавчо-
о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації).
3.2.Земле орист вач та замовни б дівництва — Голосіївсь а районна в місті Києві держав-

на адміністрація.
3.3.Замовни ом ви онання під отовчих робіт (орієнтовних техні о-е ономічних по азни ів,

передпрое тних пропозицій) є ом нальне підприємство ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) "Київсь е інвестиційне а ентство".

3.4.Прое т вання та б дівництво здійснюється відповідно до ладено о інвестиційно о до-
овор (та інших пов'язаних до оворів/ од, разі необхідності) між інвестором, замовни ом
б дівництва та ор анізатором он рс . Умовами інвестиційно о до овор , в межах чинно о за-
онодавства У раїни, може передбачатись деле вання частини прав та обов'яз ів замовни а
б дівництва інвестор .

3.5.Під час прое т вання та б дівництва сторони зобов'язані дотрим ватись чинно о за о-
нодавства У раїни та нормативних до ментів сфері б дівництва, зо рема табл. 7.6. ДБН
360-92** "План вання і заб дова місь их і сільсь их поселень" та п.2.24-2.36 ДБН В. 1.2.-4-
2006 "Інженерно-технічні заходи цивільно о захист (цивільної оборони)".

3.6.Інженерні мережі, я і належать до ом нальної власності територіальної ромади м. Ки-
єва і потрапляють в зон б дівництва, в становленом поряд демонт ються і за ошти інвес-
тора створюються нові, я і передаються до ом нальної власності територіальної ромади м.
Києва.

3.7.Після введення об'є та інвест вання в е спл атацію інвестор в становленом поряд
оформляє на ньо о право власності, рім:

інженерних мереж, я і після за інчення б дівельних робіт передаються та зарахов ються до
власності територіальної ромади міста Києва;
приміщення за альною площею 1500 в. м з безпосереднім зв'яз ом з в лицею, що після
за інчення б дівельних робіт передається та зарахов ється до власності територіальної ро-
мади міста Києва.
3.8.Після належно о ви онання інвестором всіх мов інвестиційно о до овор та введення

об'є та інвест вання в е спл атацію інвестор встановленом поряд оформляє право влас-
ності або орист вання на земельн ділян , на я ій реалізовано прое т б дівництва об'є та ін-
вест вання.

4. Основні мови он рс :
4.1.Фінанс вання інвестором сіх витрат, пов'язаних з прое т ванням, пере ладанням інженер-

них мереж, б дівництвом, введенням об'є та інвест вання в е спл атацію та йо о бла о строєм.

4.2.Надання часни ом он рс он рсно о забезпечення — арантії бан щодо забезпе-
чення ви онання ним фінансових зобов'язань перед місь им бюджетом (пп. 4.3, 4.4), що ви-
ни н ть на підставі інвестиційно о до овор .

4.3.Сплата ор анізатор он рс оштів на створення соціальної та інженерно-транспортної
інфрастр т ри міста Києва не менше 5 % від орієнтовної вартості б дівництва об'є та інвес-
т вання без рах вання ПДВ, що становить не менше 3 081,24 тис. (три мільйони вісімдесят
одна тисяча двісті соро ) рн разі визнання часни а переможцем.

Зазначені ошти інвестором сплач ються наст пном поряд :
- 25 % оштів — не пізніше 10 днів з дня ладання інвестиційно о до овор ;
- 25 % оштів — не пізніше 6 місяців з дня ладання інвестиційно о до овор ;
- 50 % оштів — не пізніше 12 місяців з дня ладання інвестиційно о до овор .
4.4.Компенсація ор анізатор он рс витрат, пов'язаних з під отов ою та проведенням ін-

вестиційно о он рс , розмірі 1 % від орієнтовної вартості б дівництва об'є та без рах ван-
ня ПДВ, що становить 616,25 тис. (шістсот шістнадцять тисяч двісті п'ятдесят) рн, разі виз-
нання часни а переможцем, сплач ється протя ом 10 (десяти) робочих днів з дня ладання
інвестиційно о до овор .

4.5.Кошти, сплачені інвестором в я ості омпенсації ор анізатор он рс витрат, пов'яза-
них з під отов ою та проведенням інвестиційно о он рс , розмірі 1 % від орієнтовної вар-
тості б дівництва об'є та інвест вання без рах вання ПДВ, поверненню не підля ають.

4.6.Компенсація замовни ви онання під отовчих робіт витрат на розроб передпрое тних
пропозицій, що відш одов ється відповідно до представлено о замовни ом ви онання під отов-
чих робіт ошторис не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня набрання чинності інвестиційним
до овором та становить 64 564, 27 (шістдесят чотири тисячі п'ятсот шістдесят чотири) рн 27 оп.

Кошти, сплачені інвестором в я ості омпенсації, поверненню не підля ають.
4.7.Сплата реєстраційно о внес в розмірі 3 400,00 (три тисячі чотириста) рн на розрах н-

овий рах но №31515934700001 в ГУ ДКСУ м. Києві, МФО 820019, од ЄДРПОУ 37993783,
одерж вач — ГУ ДКСУ м. Києві.

4.8.Кошти, сплачені часни ом он рс в я ості реєстраційно о внес , поверненню не під-
ля ають.

4.9.Переможцем он рс визнається претендент, пропозиції я о о відповідають мовам
он рс , та я ий запропон вав найбільш ви ідні мови для територіальної ромади м. Києва
та реалізації інвестиційно о прое т .

4.10. Інвестиційний до овір ладається протя ом 30 алендарних днів з дня отримання пе-
реможцем он рс а цепт он рсних пропозицій. Я що протя ом 30 алендарних днів інвес-
тиційний до овір не ладений, рез льтати інвестиційно о он рс про визначення перемож-
ця підля ають с ас ванню встановленом поряд .

4.11. Термін реалізації інвестиційно о прое т повинен б ти не більше нормативно о, що
визначається прое тно- ошторисною до ментацією. Інвестор (переможець он рс ) зо-
бов'яз ється розробити, по одити та затвердити встановленом поряд прое тно- ошто-
рисн до ментацію не пізніше, ніж через 6 місяців з дня ладання інвестиційно о до овор .
На підставі затвердженої прое тно- ошторисної до ментації протя ом 30 днів з момент її зат-
вердження сторони до овор визначають рафі фінанс вання та реалізації прое т шляхом
підписання додат ової оди до інвестиційно о до овор , я а б де йо о невід'ємною частиною.

4.12. Інвестор (переможець он рс ) зобов'яз ється що вартально в письмовій формі по-
давати ор анізатор он рс інформацію щодо стан реалізації інвестиційно о прое т в ціло-
м та о ремих йо о етапів за формою, наданою ор анізатором он рс .

4.13. Контроль за діяльністю інвестора з бо Київсь ої місь ої державної адміністрації здій-
снюється замовни ом б дівництва.

4.14. Ор анізатор он рс має право розірвати до овір в односторонньом поряд ви-
пад неви онання або неналежно о ви онання інвестором зобов'язань, передбачених пп. 4.1,
4.3-4.4, 4.6, 4.11, 4.12 мов он рс або інших мов інвестиційно о до овор (в т.ч. передба-
чених рафі ом фінанс вання та реалізації прое т ).

4.15. У разі неви онання інвестором зобов'язань за інвестиційним до овором питання розір-
вання інвестиційно о до овор за пропозицією ор анізатора он рс виноситься на роз ляд
Комісії.

4.16. Після роз ляд Комісією та прийняття нею рішення ор анізатор он рс повідомляє
інвестора про:
- необхідність без мовно о ви онання мов інвестиційно о до овор протя ом 30 алендар-

них днів;
- терміни розірвання інвестиційно о до овор разі не с нення інвестором пор шень йо о

мов.
4.17. У разі не с нення інвестором пор шень мов інвестиційно о до овор протя ом 37 а-

лендарних днів з дня направлення ор анізатором он рс на адрес інвестора, зазначен в ін-
вестиційном до оворі, повідомлення про розірвання, до овір б де вважатись розірваним.

4.18. У разі с нення інвестором пор шень мов інвестиційно о до овор інвестор листом
повідомляє ор анізатора он рс про ви онання фінансових зобов'язань та надає інформацію
про фа тичне ви онання робіт з ідно з мовами інвестиційно о до овор .

5. Кон рсна до ментація часни ам он рс видається за адресою: 01044, м. Київ, в л.
Хрещати , 36, ім. 612, тел.: 202-72-66, 202-76-78 (понеділо — п'ятниця з 10.00 до 16.00) про-
тя ом 21 алендарно о дня з дня о олошення он рс при наявності до мента, що підтвер-
дж є сплат часни ом реєстраційно о внес . День оп блі вання о олошення про проведен-
ня он рс в ЗМІ вважається днем йо о о олошення.

6. Кон рсні пропозиції подаються часни ами он рс особисто або через повноважених
осіб протя ом 21 алендарно о дня з дня о олошення он рс за адресою: 01044, м. Київ, в л.
Хрещати , 36, ім. 612, тел.: 202-72-66, 202-76-78 (понеділо — п'ятниця з 10.00 до 16.00).
День оп блі вання о олошення про проведення он рс в ЗМІ вважається днем йо о о оло-
шення.

7. За отриманням роз'яснень та додат ової інформації щодо об'є тів інвест вання зверта-
тись за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім. 612, тел.: 202-72-66,202-76-78 (поне-
діло — п'ятниця з 10.00 до 16.00).

8. У разі зміни дати проведення он рс часни он рс в обов'яз овом поряд пові-

№ Наймен вання
Одиниці
вимір

Значення
по азни ів

1 2 3 4

1
Поверховість
- адміністративна частина
- офісна частина

шт.
шт.
шт.

12
2
10

2 Площа ділян и а 0,18

3 Площа заб дови м2 810,0

4

За альна площа м2 10174,7

- офісних приміщень м2 4900

- адміністративних приміщень м2 651,6

- афе м2 254,8

- підземний пар ін на 38 м/м м2 1110,0

- технічні приміщення пар ін м2 303,7

- технічні приміщення за ально о призначення м2 2954,6

5 Б дівельний об'єм, т.ч. підземна частина (пар ін )
м3

м3
34250,0
3842,0

6 Площа від ритої автостоян и (4 машини) м2 55,0

7 Площа озеленення м2 90,0

8 Орієнтовна вартість реалізації прое т (з ПДВ) рн 73 949,72 тис. рн

№ п/п Назва Одиниця вимір Кіль ість

1. Поверховість б дівлі шт. 1;2

2. За альна площа б дівлі, в т.ч. м2 1176

3.

- механізована мий а
- технічні приміщення
- бло сервісно о обсл ов вання
- приміщення ма азин - афе
- бло адміністративних приміщень

м2

м2

м2

м2

м2

103,1
243,1
80,7
108,5
640,6

4. Міст ість від рито о пар ін м/м 14

О олошення щодо намірів про отримання дозвол
на ви иди забр днюючих речовин в атмосферне повітря
ПАТ "АЛЬФА-БАНК", юридична адреса: 01001, м. Київ, Шевчен івсь ий р-н,

в л. Десятинна, 4/6, повідомляє про наміри щодо отримання дозвол на ви иди
забр днюючих речовин в атмосферне повітря для трьох майданчи ів.

Підприємство займається наданням бан івсь их посл .

в л. Десятинна, 4/6, майданчи № 1:
На майданчи № 1 наліч ється 3 джерела ви идів в атмосферне повітря, з я их

всі 3 ор анізовані.
Ма симальна пот жність ви идів без врах вання парни ових азів: 1,459774 /с;

0,018002 т/рі .
За важення та пропозиції щодо намірів ПАТ "АЛЬФА-БАНК" надсилати в місячний

термін до Шевчен івсь ої районної місті Києві державної адміністрації за адресою:
м. Київ, в л. Б. Хмельниць о о, 24. тел. 2262352.

Мос овсь ий пр., 9, майданчи № 2:
На майданчи № 2 наліч ється 2 джерела ви идів в атмосферне повітря, з я их

всі 2 ор анізовані.
Ма симальна пот жність ви идів без врах вання парни ових азів: 1,086099 /с;

0,014041 т/рі .
За важення та пропозиції щодо намірів ПАТ "АЛЬФА-БАНК" надсилати в місячний

термін до Оболонсь ої районної місті Києві державної адміністрації за адресою:
м. Київ, в л. маршала Тимошен а, 16, аб. 302. Тел. 4193186.

Столичне шосе, 70, майданчи № 3:
На майданчи № 3 наліч ється 1 джерело ви идів в атмосферне повітря,

ор анізоване.
Ма симальна пот жність ви идів без врах вання парни ових азів: 0,041779 /с;

0,000385 т/рі .
За важення та пропозиції щодо намірів ПАТ "АЛЬФА-БАНК" надсилати в місячний

термін до Голосіївсь ої районної місті Києві державної адміністрації за адресою:
м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 42, тел. 2816662.

У зв'яз з вводом в е спл атацію нових житлових б дин ів Ком нальне
підприємство "Дире ція з тримання та обсл ов вання житлово о фонд
Деснянсь о о район міста Києва" я ви онавець посл з тримання б дин ів і
спор д та приб дин ової території 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 та пропозиції приймаються з 6 березня по 19 березня 2013 ро (тобто
протя ом 14 алендарних днів) за адресою: в л. Рад нсь а, 18 (приміщення ЖЕК-318).

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає я відповідача Волош о Ян
Михайлівн на роз ляд цивільної справи за позовом Мейланової (Онеда) O.K. до
Волош о Я.М., 3-тя особа: Приватний нотарі с Київсь о о місь о о нотаріально о
о р Войтовсь ий В. С. про визнання до овор дар вання та визнання права
власності на спад ове майно.

Роз ляд справи відб деться 26.03.2013 р. о 15.00 в приміщенні Деснянсь о о
районно о с д м. Києва (02225, пр. Мая овсь о о, 5-В, аб. 17).

В разі неяв и відповідача в с дове засідання справ б де роз лян то без її часті.
С ддя Шевч О.П.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація за лопотанням Київсь ої
спіл и х дожни ів ни и о олош є про намір передати в оренд на 2 ро и 364 дні
нежитлове підвальне приміщення, щодо я о о надійшла заява, площею 33,3 в. м за
адресою: м. Київ, в л. Мазепи, 3, літ. А для розміщення майстерні х дожни а.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення
за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15. Довід и за телефонами: 280-15-39, 280-84-76.

К рбатов Андрію Ві торович , 07.07.1970 ро народження, останнє відоме міс-
це проживання м. Київ, в л. Дніпровсь а Набережна, 23, в. 13, необхідно 13 берез-
ня 2013 ро з'явитись на 9.30 до Дарниць о о районно о с д м. Києва, за ад-
ресою: м. Київ в л. Кошиця, 5-А, аб. 122 для часті с довом засіданні по цивіль-
ній справі за позовом К рбатової Яни Михайлівни до К рбатова Андрія Ві торовича
про розірвання шлюб , під олов ванням с дді Наб дович І.О.

Наслід ами неяв и б де проведення з'яс вання обставин справі на підставі до-
азів, про подання я их б ло заявлено під час с дово о засідання.

Дарниць ий районний с д м. Києва повідомляє, що сл хання
справи за позовом ПАТ АКБ "Новий" до Колосова Юрія Станіславовича
(проживаючо о за адресою: м. Київ, в л. Дра оманова, 27, в. 111) про
стя нення забор ованості, відб деться 26.03.2013 ро о 14.20 в
приміщенні Дарниць о о районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ,
в л. Кошиця, 5-А, аб. 223, під олов ванням с дді С хомлінова C.M.

Втрачене свідоцтво на право власності на житло, приватизоване в рівних
долях на Шоста а А.В., Шоста В.М., Шоста а М.А., Шоста Г.А., видане
державною адміністрацією Голосіївсь о о район 22.01.2003 ро , на аз
№ 27260, вважати недійсним.

Печерсь а районна в місті Києві державна адміністрація
о олош є он рс на заміщення ва антної посади:

- оловно о спеціаліста відділ онтролю за бла о строєм;

- оловно о спеціаліста відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців.

Вимо и: відповідна освіта, досвід роботи.
Заяви на он рс подавати протя ом 30 алендарних днів з дня оп блі вання

за адресою: в л. С ворова, 15, ім. 204, тел. 280-74-97.

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

№
п/п

Адреса б дин
Розмір тариф ,
рн/ в.м з ПДВ

Розмір тариф , рн/ в.м
для першо о поверх з ПДВ

1.
м. Київ, в л. Гра-
динсь а, б д. 9

2,40 рн/ в.м 1,77 рн/ в.м

2.
м. Київ, в л. Гра-
динсь а, б д. 11

2,62 рн/ в.м 1,91 рн/ в.м

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм) repro.kreschatic.kiev.ua
КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а, репроцентр азети «Хрещати ».
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Спортивні новини

Бокс. В'ячеслав Узєлков захищатиме свій титул
16 березня иївсь ом Палаці спорт відб деться свято бо с . Ін-

тер онтинентальний чемпіон за версією WBO в напівваж ій вазі В'яче-
слав Узєл ов (28-2-0, 17 КО) захищатиме тит л. Протистоятиме йом
швейцарець Софіане Себіхі (20-4-0, 14). Наразі В'ячеслав Узєл ов
входить ТОП-10 рейтин відраз трьох престижних бо серсь их ор-
анізацій — WBO, IBF та WBA. Свій тит л раїнець завоював в Одесі
торі липні, здоб вши перемо над Мохаммедом Бел асемом. Та-
ож в рам ах бо серсь о о шо в Києві на рин вийд ть Оле сандр
Спір о, Володимир Тереш ін, Андрій Р ден о, Ві тор Плотні ов, Ва-
дим Новопашин, Умар Салам та інші. Тим часом офіційний сайт чем-
піона світ в с перваж ій вазі за версіями IBF, WBA, WBO, IBO пові-
домляє, що і Володимир Клич о (59-3, 50 КО) визначився з наст пним
с перни ом. Ним став досі непереможний італійсь ий бо сер Фран-
чес о П'янета (28-0-1, 15 КО). Бій заплановано на 4 травня на арені
SAP, що знаходиться Ман еймі (Німеччина)

Шахи. Українки зіграли внічию з румунками 
на командному чемпіонаті світу
В Астані (Казахстан) проходить IV омандний чемпіонат світ з ша-

хів серед жіно . Після перемо и над представницями Індії вітчизняній
збірній не вдалося перемо ти оманд Р м нії. Р м н и дали бій рей-
тин овим лідерам т рнір , і з стріч завершилася з нічийним рез льта-
том — 2:2. Після двох т рів наша збірна на третьом місці. Перш по-
зицію розділяють оманди Китаю та Росії, я і з одна овим рах н ом
3:1 перемо ли Казахстан та Гр зію відповідно. Наразі, в а тиві лідерів
т рнір по 4 оч и. По 2 оч и здоб ли збірні Гр зії та Індії і це 5-6 схо-
дин а. Казахстан, Р м нія та Т реччина набрали по 1 п н т , а зами-
ає т рнірн таблицю національна оманда Франції, я а по и що не
знає сма перемо

Стрільба з луку. Вітчизняні лучники — лідери 
загальнокомандного заліку чемпіонату Європи
На чемпіонаті Європи зі стрільби з л а в приміщенні, я ий відб в-

ся в Жеш ві (Польща), раїнсь і спортсмени з п’ятьма золотими й
однією бронзовою на ородами посіли перше за ально омандне міс-
це. Валентин К ций і Мар'яна Стр здоб ли золото в олімпійсь ом
виді про рами серед юніорів. Остання разом із Анастасією Павловою
та Вероні ою Марчен о піднялися на найвищ сходин п'єдестал
пошани й омандній першості. Лідія Січені ова, Катерина Палеха та
Ві торія Коваль стали переможницями в омандних зма аннях зі
стрільби з ласично о л а. Ще дві на ороди до раїнсь ої медаль-
ної с арбнич и по лали представни и блочно о л а, я ий не входить
до олімпійсь ої про рами. Юніори І ор Кардаш, Владислав Больша-
ов і Михайло Бож о трі мф вали в омандних зма аннях. У цій дис-
ципліні Ві торія Дья ова, Марія Ш ольна та Ірина Чорба здоб ли
бронз

Температура —3°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 68 %

Температура +6°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 60 %

Температура +2°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 71 %

Прогноз погоди на 6 березня 2013 року

ОВНИ, вас ідеальний шанс зійти на посадовий Еверест. Тр д-
нощі на цьом шлях мають, швидше, психоло ічний хара тер і не
пов'язані з рівнем професійної майстерності. Демонстр йте талан-
ти в обраній діяльності, дос оналюйте ділові навич и в сфері ме-
неджмент , план вання. Проявляйте оперативність, проте не став-
те віз поперед оня, емоції слід тримати під онтролем.
ТЕЛЬЦІ впевненою ходою р хаються до поставленої мети,

зростає природна пра тичність, поліпш ється самопоч ття, яс-
равіше виявляється здатність послідовно ви он вати один п н т
план за іншим. Б дь-я а справа вдасться на слав , ваша праця
б де прод тивною, шанси на спіх примнож ватим ться, я що
збережете вірність др жнім зв'яз ам і партнерсь им зобов'язан-
ням, свято дотрим ватиметеся моральних до м, оде с профе-
сійної честі.
БЛИЗНЯТА, зосередьтеся на проблемних сторонах б ття. Все,

що стос ється ар’єри, ділової реп тації є святим, де слід до лас-
ти ма сим м з силь для реставрації стос н ів з шефом, оле ами,
підопічними, ріплення посадово о стат с . Част ово мож ть змі-
нитися професійні плани, фінансові зобов'язання, інтимна сфера
та ож потреб є модернізації.
РАКИ, прибор айте емоції і ер йтеся пра матичними наміра-

ми, тіль и ваші пра тичні пропозиції знайд ть від серед парт-
нерсь о о оточення. Б дьте та товними, рівноваженими, вист -
паючи перед широ ою а диторією, слід заре оменд вати себе з
най ращо о бо , що посприяє спіх подальшої співпраці.
ЛЕВИ, до ролі тр дової оня и ви звичні, здатні тя ти воза за

іль ох, одна за це слід е вівалентно платити, альтр їстичні жерт-
ви на сл жбі протипо азані. Не бійтеся б ти пра мати ами, проде-
монстр йте начальств свою цілеспрямованість, ор анізованість і
по ажіть, я вдало вона доповнює ваш величезний нероз ритий
творчий потенціал, чим заробите бон си на ористь ар’єри.
ДІВИ, радо реа йте на зміни, це позитивний процес, що дозво-

ляє позбавитися від баласт і ріпити те, без чо о ви дійсно не
можете обійтися. Прям йте т ди, де весело та амірно, спіл йте-
ся, діліться досвідом, ці авою інформацією з оточенням, ч т и про
ваші таланти та здібності автоматично рознес ться по білом сві-
т завдя и бала чій п бліці.
ТЕРЕЗИ, б дьте пра тичними, ор анізованими, цілеспрямова-

ними всьом . Реалістичний, обмір ований висо опрофесійний
план позбавить вас від ба атьох тр днощів я нині, та і в майб т-
ньом . Братися за сл жбові малооплач вані обов’яз и не слід, до-
мовляйтеся з працедавцями, адже ви неабия ий фахівець широ о-
о профілю, а це вима ає додат ової оплати.
СКОРПІОНИ, спіх с проводж ватиме вас на ділових пере ово-

рах невим шеній атмосфері. Говоріть он ретно по с ті, правиль-
но форм люйте д м и, підбирайте потрібні слова. Гармонійно по-
єдн йте ом ні абельність зі стро істю при спіл ванні з оханими,
дітьми. Здоровий л зд — ваш найліпший помічни при вирішенні
різноманітних особистих і ділових проблем.
СТРІЛЬЦІ, вам відведена роль атланта сімейно о бла опол ччя,

дбайте за поб т, латайте дір и в психоло ічній а рі родини, свари-
ти чад за недолі и не слід, адже ябл о від ябл ні не дале о падає,
в чом нині маєте пересвідчитися, ос іль и спад ові риси а тиві-
з ються.
КОЗОРОГИ блис че продемонстр ють свою природн пра ма-

тичн с ть, заці авлення проявлятим ться переважно з пра тичної
точ и зор , я що хтось працює на ваш особист мет , тоді ви з
радістю об’єднаєтеся і б дете з ент зіазмом здійснювати намічені
плани. Хоча паралельно попит на свіж інформацію, ори інальних
людей збері атиметься я стим л до д ховно о розвит .
ВОДОЛІЇ, день армічний, що вима ає зосередженості, відпові-

дальності, дале о лядності. Наразі важливим є вирішення серйоз-
них питань, я що вас в процесі спіл вань долатиме відч ття вн т-
рішньої самоти, не впадайте розпач, тримайтеся, іміт ючи ент -
зіазм на п бліці, а вже наодинці займетеся розд мами, план ван-
нями. Повністю від ородж ватися від світ не слід, для спішно о
ведення справ б дьте добре поінформовані і витрачайте роші на
власні потреби.
РИБИ, ваше місце на ромадсь их теренах, я неформальний

лідер ви на висоті, тож ди т йте свої мови (завбачливо все про-
рах вавши), натхнення помножене на пра тицизм принесе з о-
дом ба аті плоди. День за ладає про ресивні орієнтири на май-
б тнє

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Медики здобули першість 
на турнірі з волейболу
У столиці відбулися змагання в рамках акції "Здоровий киянин"
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Протя ом двох днів при-
міщенні столичної ш оли
№ 300 тривав т рнір з во-
лейбол "KIEV SPARTAK
OPEN" за про рамою Київ-
сь ої місь ої спарта іади
"Здоровий иянин". У зма-
аннях взяли часть 8 о-
манд. У підс м най ра-
щим оле тивом стали
працівни и "Центральної
районної полі ліні и Дес-
нянсь о о район ", я і
фіналі з рах н ом 2:0 пе-
ремо ли спортсменів з
"Київенер о". Третє місце
посіли волейболісти КП
"Фармація".

У столиці набирає оберти Київ�

ська міська спартакіада "Здоровий

киянин". З початку року в рамках

цієї програми пройшли змагання з 

5 видів спорту, а цього разу черга

дійшла до волейболу. Участь у турні�

рі "KIEV SPARTAK OPEN" зголоси�

лися взяти 8 команд, які представ�

ляли різні підприємства столиці:

"Дарницький вагоноремонтний за�

вод", "ОППО Київради та КМДА",

"НМУ ім. Богомольця", "Національ�

на академія наук України", "Київ�

ська міська профспілка працівників

ЖКГ та сфери послуг", "КП "Фарма�

ція", "Київенерго" та "Центральна

районна поліклініка Деснянського

району".

Напередодні матчів усі колективи

були розподілені на дві групи. Вже з

початком змагань визначилися й

фаворити турніру. Так, у першій

групі неперевершену гру продемон�

стрували волейболісти КП "Фарма�

ція". Спортсмени настільки впевне�

но діяли на майданчику, що за під�

сумками усіх зустрічей з’ясувалося,

що вони не програли жодної партії і

в усіх трьох поєдинках вигравали з

однаковим рахунком 2:0. У другій

групі майже такого самого результа�

ту досягли волейболісти "Централь�

ної районної поліклініки Деснян�

ського району". Лише у матчі проти

"Київенерго" медичні працівники

дозволили супернику взяти один

сет.

Посперечатися за призи турніру

випала честь чотирьом найкращим

командам з двох груп. Півфінальні

пари склалися таким чином: КП

"Фармація" зустрічалася з "Київене�

рго", а "ЦРП Деснянського району"

протистояла "Київська міська

профспілка працівників ЖКГ та

сфери послуг". За підсумками зу�

стрічей право поборотися за золоті

нагороди здобули медпрацівники

Деснянського району та "Київене�

рго". Вирішальний двобій виявився

дуже видовищним. Жодна з команд

не хотіла здаватися, довгі розіграші

тримали у напрузі усіх присутніх.

Але у кожних змаганнях є свої пере�

можці, і цього дня Фортуна була на

боці працівників медичної сфери,

які і перемогли з рахунком 2:0. Тре�

тє місце посіли волейболісти КП

"Фармація", які у не менш напруже�

ному матчі здолали опір "Київської

міської профспілки працівників

ЖКГ та сфери послуг". Після визна�

чення призерів головний суддя тур�

ніру Натан Дивинський не прихо�

вував свого задоволення від побаче�

ного: "Безперечно, рівень гри, в по�

рівнянні з попереднім роком, став

набагато вищим. Команди серйоз�

ніше поставилися до комплектації,

тому кожен матч був напруженим.

Гадаю, що такі змагання дуже по�

трібні усім нам, адже окрім медалей

люди отримують порцію гарного

настрою і, що найголовніше, зміц�

нюють своє здоров’я".

У церемонії нагородження пере�

можців взяли участь заступник ди�

ректора Департаменту освіти і науки,

молоді та спорту КМДА Володимир

Вовк та заступник голови Київської

міської організації ФСТ "Спартак"

Іван Токаренко. Після урочистостей

пан Вовк поділився своїми вражен�

нями з "Хрещатиком". "Сьогодні ми

стали свідками захоплюючого турні�

ру і непоступливої боротьби. Приєм�

но, що з кожним роком до нашої іні�

ціативи "Здоровий киянин" долу�

чаються все більше охочих. Ми і на�

далі будемо діяти у цьому напрямку,

щоб кожен житель Києва став на

шлях здорового способу життя",—

зазначив Володимир Вовк
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Цей день в історії 6 березня

1475 — народився Мі елан-
джело (Мі еланджело Б онарот-
ті), італійсь ий с льптор, живо-
писець, архіте тор і поет
1899 — німець а омпанія

Bayer отримала патент на тор о-
вельн мар "аспірин"
1913 — народився Оле сандр

По риш ін, радянсь ий льотчи ,
тричі Герой Радянсь о о Союз
1926 — народився Анджей

Вайда, польсь ий інорежисер
1928 — народився Габріель

Гарсіа Мар ес, ол мбійсь ий
письменни , ла реат Нобелів-
сь ої премії
1939 — Києві від рито пам'-

ятни Тарасові Шевчен
1991 — засновано Національ-

ний Олімпійсь ий Комітет У раїни
2003 — Верховна Рада У ра-

їни хвалила За он "Про Держав-
ний імн У раїни"
Відповіді на с анворд на 5-й стор.
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Натхненний 
співець кохання

У літерат рном просторі с часної
У раїни поезія — безмежна нива, тисячо-
олосий ор естр з надширо им ре істром
олосів: від пот жно о, енер етично о ре-
щендо до спо ійної, інтимної сповідаль-
ності. Поміж яс равих індивід альностей
вирізняється ліри а Оле сандра Висо о о,
я а полонить і расою віт чо о сад , і не-
бесними весел ами, і біло-сліп чими від
сні ів полями, і теплими літніми дощами, і
вечоровими за равами. Поет ожном
вірші обдаров є читача своєю щирістю,
д шевною теплотою, сердечними од ро-
веннями, адже переважна їх більшість про
найважливіше в нашом житті. Про охан-
ня. Це оловна тема поета, наріжний а-
мінь йо о творчості. Том що

Без охання жити неможливо,
В ньом лиш непереб тня с ть.
Коли є білім світі диво,
То йо о любов’ю люди зв ть.

За останнє десятиліття Висо ий видав
дванадцять збіро , більшість інтимні, серед
них: "З охання починається життя", "Образ
твій ви ад вать не стан ", "Любити сер-
цем", "Диво наших поч ттів", "Кохання світ
безмежний", "І знов приходить весна".

Що насамперед идається вічі, оли
знайомишся з творами Оле сандра Висо-
о о? Для йо о манери є ч жим б дь-я е

позерство, шт арство, над маність тем і
образів. У віршах оді ш ати ефе тної де-
оративності чи пихатості, в них живе вір-
ність життєвим принципам, висо а д хов-
ність, зад шевність олос , все це, безпе-
речно, під ріплено майстерністю поетич-
но о ремесла.

Поезії Висо о о ці аві широ ом чита-
чеві том , що вони пиш ться серцем, д -
шею, власною долею автора. Вірші, я р -
чай з риниці, виті ають з йо о життєво о
досвід , з особистісних переживань, втрат
і надбань, помило і розд мів, с мнівів і
самоаналіз . Жодно о відч ття зверхності,
синтетичності, шт чності. Автор не рає,
не приниж є д ховні цінності, не ривля-
ється, не хиз ється, не ородить с ладних
синта сичних онстр цій. Він пише не-
нав’язливо і просто в том сенсі, що, я
писала Жорж Санд, простота — межа до-
вершеності, останній ви ли митця.

Поезіям Висо о о арантоване дов е
життя, ос іль и йо о слово народж ється
з любові і з любов'ю промовляє до чита-
ча, а дос оналість техні и письма і прин-
ципова відс тність он’юн т рних тем
помнож ється на здатність за охати чи-
тача в предмет, описаний сюжеті, я ий
мимоволі за либлюється в безмежний
поч ттєвий світ автора і остро, іноді до

сліз, до знемо и переймається всіма йо-
о щасливими і чарівними переживання-
ми. Натхненний співець охання — та е
визначення ціл ом хара териз є творчий
пост п нашо о с часни а, поета Оле -
сандра Висо о о.

Шан вальни ам поета на адаю, що
більш детально з йо о творчістю можна
ознайомитись на сайті www.vysokiy.ki-
ev.ua, поетичні збір и продаються в ниж-
ових с пермар етах міста.

Сергій Коваленко

Оле сандр Висо ий


