
Городянам відкрито доступ 
до будівлі Київради
Спрощена процедура діє з 11 березня

Проспект Перемоги стане
сучасною магістраллю
Тут розпочато масштабне оновлення дорожнього покриття

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Проспе т Перемо и, я ий є
оловною ма істраллю в’їзд в
столицю із західно о напрям-
, останній раз масштабно

оновлювали 1980 році. З то-
о час на трасі проводився
лише част овий ремонт. Саме
том столична влада вже цьо-
о ро план є йо о ціл овито
ре онстр ювати з ви ористан-
ням новітніх техноло ій.

Проектом передбачено оновлення

шляхопроводів, зокрема — на Кільцевій

дорозі, біля ст. м. “Нивки” і на перетині

з вулицею Дегтярівською. Вздовж траси

обладнають “кишені” для громадського

транспорту, тротуари та велосипедні до#

ріжки, а також встановлять енергозбе#

рігаюче освітлення. Загалом буде ре#

конструйовано майже 406 тис. кв. м

проїжджої частини, 150 тис. кв. м тро#

туарів. Крім цього, мають відремонту#

вати 17 підземних переходів — зроблять

сучасну гідроізоляцію, полагодять схо#

ди, замінять парапети та створять необ#

хідні умови для людей з особливими по#

требами.

За словами гендиректора КК “Київ#

автодор” Георгія Глінського, згідно з

проектом планується оновити ділянку

довжиною понад 11 кілометрів, це по 3

смуги руху в кожному напрямку. “Все

зношене дорожнє полотно буде заміне#

но на новітнє. Так, на всій протяжності

облаштують два шари покриття: ниж#

ній — крупнозернистого бетону, верх#

ній — щебеново#мастичного асфальто#

бетону. Це сучасні матеріали, які змо#

жуть витримати достатнє автомобільне

навантаження”,— розповів “Хрещати#

ку” пан Глінський.

Такі роботи дозволять не лише заміни#

ти застаріле дорожнє покриття, а й знач#

но збільшити пропускну спроможність

проспекту — з 70 тисяч авто на добу до

100 тисяч. Крім того, оновлення магіс#

тралі дасть можливість розвантажити

центральну частину міста від транспорту,

який в години пік рухається у західному

напрямку до виїзду з міста.

Георгій Глінський також зазначив, що

після реконструкції на проспекті Пере#

моги передбачається заборона паркуван#

ня, тож наразі профільні служби розроб#

ляють схему розміщення парковок на

прилеглих вулицях та можливість ство#

рення перехоплюючих паркінгів. Подба#

ють транспортники разом з фахівцями

КО “Київзеленбуд” і про озеленення

головного в’їзду до столиці.

Влада планує проводити роботи у кіль#

ка етапів. “Реконструкція відбуватиметь#

ся поетапно. Спочатку буде визначена

пускова ділянка завдовжки 3—4 кіломет#

ри, на якій повністю замінять асфальтне

покриття. Розпочнемо роботи з околиці

міста і будемо рухатися до центру”,— за#

значив голова КМДА Олександр Попов

під час виїзної наради з питаннь рекон#

струкції проспекту.

Підготовчі роботи планують розпочати

вже цього тижня, а завершити масштаб#

не оновлення транспортного об’єкта —

до кінця літа. Аби не створювати великих

проблем для автомобілістів, роботи про#

водитимуться на кількох ділянках одно#

часно вдень і вночі. Однак очільник

КМДА попросив водіїв поставитися з ро#

зумінням до незручностей, які виник#

нуть у зв’язку із обмеженням руху транс#

порту на ділянках, де триватимуть робо#

ти.

Як зазначив Олександр Попов, для по#

чатку робіт з міського бюджету профі#

нансують 100 млн грн. Загальна ж кош#

торисна вартість об’єкта — 441 млн грн.

Частину коштів (приблизно 200—250

млн грн) планують отримати з держбюд#

жету — відповідні консультації з урядом

тривають.

“Проспект Перемоги — це дуже важ#

лива транспортна артерія, яка однознач#

но має бути оновлена в цьому році. Адже

ямковий ремонт, який проводився тут

щорічно, вже не може вирішити пробле#

му. Тому ми ставимо собі за мету завер#

шити реконструкцію наприкінці літа. За#

галом у Києві зараз ведуться масштабні

роботи з оновлення дорожнього покрит#

тя та покращення транспортного сполу#

чення. Окрім цього об’єкта, вже до Дня

міста запрацює оновлена розв’язка на

Поштовій площі. Попри всі скептичні

зауваження, роботи на цьому об’єкті бу#

дуть завершені вчасно, кошти на це міс#

то віднайде”,— наголосив Олександр

Попов

З травня породіллі
отримуватимуть безкоштовні
медикаменти 
Цю пра ти поширять і на інших малозабезпечених
иян
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Столиця представить власні
проекти у Каннах 

Іноземним інвесторам по аж ть "Дніпровсь пер-
лин " та "Київ-сіті"
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У пошуках кращої долі та роботи 
"Хрещати " з’ясов вав, що спон ає раїнців до
переїзд за ордон
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У номері
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Рівень захворюваності на грип 
та ГРВІ в столиці нижчий 
від епідпорогу в 2,8 разу
Я повідомили “Хрещати ” в ГУ державної сані-

тарно-епідеміоло ічної сл жби Києві, за десятий
алендарний тиждень цьо о ро в столиці зареєс-
тровано 21 369 хворих на рип та ГРВІ, інтенсивний
по азни на 10 тисяч населення с лав 75,9 особи,
що нижче від епідемічно о поро в 2,8 раз (епід-
порі на 10-м тижні — 216,7). Фахівці зазначають,
що порівняно з попереднім тижнем спостері ається
зниження захворюваності на 12,5 %. За алом з
1 січня до 10 березня вір соло ічній лабораторії
міста проведено 252 дослідження зраз ів матері-
алів від хворих на рип та ГРВІ методом ім нофлюо-
ресцентної мі рос опії, виявлено 13 позитивних ре-
з льтатів респіраторно-синцитиально о вір с . 48
досліджень зраз ів матеріалів від хворих на рип та
ГРВІ б ло зроблено методом полімеразно-ланцю-
ової реа ції, ідентифі овано 19 вір сів рип А

На Хрещатику проведуть санітарне
обрізання каштанів
Завтра працівни и КП з тримання зелених наса-

джень Шевчен івсь о о район розпочн ть обріз вати
аштани на в лиці Хрещати . Ця процед ра омоло-
дить дерева, повідомляють КО “Київзеленб д”. Об-
стеження стан рослин та вчасне видалення дерев,
що достя ли межі сво о ві , є одним із найважливі-
ших напрям ів роботи столичних “зеленб дівців”. Са-
ме та і дерева є потенційно небезпечними під час не-
оди та мож ть стати розсадни ами хвороб і ш ідни-
ів для здорових насаджень. За важимо, що роботи з
санітарно о очищення та видалення с хих дерев про-
водять працівни и Місь ої станції захист зелених на-
саджень та районних КП. Впродовж люто о фахівцями
“Київзеленб д ” б ло видалено 1767 та обрізано 3313
одиниць та их насаджень. Цьо оріч в Києві заплано-
вано посадити близь о 15 тисяч нових дерев

250 тисяч рецептів зі знижкою 
виписано в Києві гіпертонікам
Про це повідомив дире тор Департамент охоро-

ни здоров’я Віталій Мохорєв прямом ефірі теле-
анал “Київ”. “Кожен із пацієнтів, я о о виявлено
підвищений артеріальний тис , може зверн тися до
лі аря, я ий випис є рецепти на відповідні препа-
рати, і з цим рецептом зверн тися до апте , я і
працюють Києві, та отримати препарат тіль и за
собівартістю. Тобто, я що оворити пра тично, то
це на 25—30 % дешевше, ніж продається в роздріб,
а це 265 препаратів. Посл ою с ористалося вже
ба ато иян, на сьо одні виписано близь о 250 ти-
сяч рецептів, і ми сподіваємося, що цей прое т б -
де продовж ватися й він зможе принести реальні
рез льтати зі зменшення захворюваності та с лад-
нень серцево-с динних захворювань”,— розповів
він

Колону Магдебурзького права 
відремонтують
Я повідомила оординатор страте ічної ініціативи

“Дніпровсь а перлина” Ганна Бондар, на реставра-
цію сходів до пам’ятни а Ма деб рзь ом прав
ошти вже віднайдено. “Коли ми почали аналіз вати
бюджет, виявилось, що на сходи ошти виділені, а
на Колон — ні. Том зараз ми ініціюємо зміни до
бюджет , щоб виділили ошти на ремонт Колони
Ма деб рзь о о права. Її ре онстр ція вже прово-
дилась раніше, зараз потрібен тіль и осметичний
ремонт”,— зазначила вона. Та ож, за словами пані
Бондар, наразі ініційовано створення прое тної до-
ментації на створення пішохідної алеї, я а поєднає

Колон Ма деб рзь о о права та Поштов площ .
“Та им чином ми отримаємо достатньо хороший пі-
шохідний маршр т: можна б де сп ститися сходами
до Колони, пройти пішохідною алеєю до Поштової
площі, звідти потрапити на в л. Са айдачно о та
Контра тов площ ”,— запевнила Ганна Бондар

Дана ТАРАСОВА
“Хрещатик”

Перемовини місь ої влади з ромадсь і-
стю за інчилися на ористь останньої.
Робоча р па, я а б ла створена 7 люто-
о, завершила свою робот , а заст пни
місь о о олови — се ретар Київради Га-
лина Гере а підписала відповідне розпо-
рядження.

Відповідно до нового порядку, до приміщень Київра#

ди та міськдержадміністрації зможуть ввійти тільки ті

кияни, які мають при собі паспорт з відміткою про ре#

єстрацію в столиці.

Вільний пропуск буде здійснюватися у робочі дні з

9.00 до 17.00, а вийти з будівель потрібно за 15 хвилин до

кінця робочого дня. При цьому прохід громадян на те#

риторію адмінкомплексу здійснюється через приймаль#

ню громадян, а не через головний вхід.

У приймальні з’явиться журнал (електронна база)

реєстрації, до якого заносяться такі відомості: прізви#

ще, ім’я, по батькові громадянина; мета візиту; дата та

час входу та виходу громадянина. Після цього

відвідувач отримує одноразову перепустку, а його про#

хід здійснюється через технічні засоби контролю. Ме#

та візиту має інформаційний характер та не може бути

підставою для відмови щодо допуску до будівлі Київ#

ради.

Громадянин, який виходить з адміністративного

комплексу, повідомляє про це працівника приймаль#

ні громадян Київради та здає йому одноразову пере#

пустку.

Крім того, кияни повинні дотримуватись відповід#

них правил поведінки. Так, вони мають зобов’язані ма#

ти охайний зовнішній вигляд. “Не допускається вхід та

присутність у адміністративному комплексі у стані ал#

когольного, наркотичного сп’яніння, з явними ознака#

ми психічного розладу, в одязі, який суперечить вимо#

гам суспільної моралі, з прихованим обличчям, із пла#

катами або транспарантами, що містять у собі протиза#

конні гасла або заклики, а також з гучномовцями та

пристроями, що посилюють шум”,— йдеться у розпо#

рядженні. Крім того, громадянам заборонено в адмін#

будівлях палити, вживати спиртні напої або наркотич#

ні засоби, нецензурно висловлюватися або вживати

лайливі слова, знаходитися без дозволу у робочих кабі#

нетах за відсутності працівників Київради або КМДА

тощо.

Зауважимо, що новий порядок пропуску громадян

до приміщень Київради та КМДА затверджено розпо#

рядженням № 31 від 06.03.2013 року “Про організа#

ційні заходи щодо проходження та перебування в ад#

міністративному комплексі Київської міської ради,

виконавчого органу Київради (Київської міської дер#

жавної адміністрації)”. Як зазначив голова робочої

групи Віталій Павлик, у розпорядженні враховані всі

зауваження та пропозиції, що висунули представники

громадськості, які брали участь у розробці нових

правил
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70 відсотків киян задоволені роботою 
громадського транспорту
М ніципальний транспорт Києві за останніх два ро и став працю-

вати раще. Та вважає більшість иян, я і взяли часть в личном
опит ванні, проведеном Інстит том медіа-моделювання та політи о-
е ономічно о аналіз "Перспе тива". 32 % опитаних вважають, що
ромадсь ий транспорт став працювати "однозначно раще", 38 % —
що став працювати " раще". 20 % опитаних зазначили, що змін ро-
боті транспорт (я ращий, та і в ірший бі ) вони не помітили.
8 % иян вважають, що за останніх два ро и ромадсь ий транспорт
став працювати ірше, і лише 2 % опитаних відзначили, що він став
працювати "значно ірше". При цьом 68 % иян зазначили, що по-
зитивні зміни стос ються ом нально о транспорт (автоб си, тро-
лейб си, трамваї, метрополітен і місь а еле трич а). 2 % опитаних
вважають, що раще став працювати приватний ромадсь ий транс-
порт (маршр тне та сі). Я зазначив ерівни Інстит т медіа-моде-
лювання та політи о-е ономічно о аналіз Єв ен Чернен о, значний
внесо поліпшення роботи місь о о транспорт вніс зап с місь ої
еле трич и, а та ож висо і темпи б дівництва метрополітен в на-
прям Терем ів

У Києві триває конкурс бізнес�планів 
серед молоді
Київсь ий молодіжний центр праці проводить он рс бізнес-пла-

нів підприємниць ої діяльності серед молоді Києва. Переможець от-
римає сертифі ат на навчання в У раїнсь ій вищій ш олі бізнес ,
можливість реалізації бізнес-ідеї. Кон рс проводиться двох на-
прям ах: виробництво, сфера посл і тор івля; соціальний прое т,
я ий передбачає бізнес-плани, що фінанс ються за рах но спон-
сорсь их, рантових оштів або оштів з держбюджет . Участь он-
рсі є без оштовною, а свої пропозиції мож ть надавати сі охочі
ромадяни ві ом від 14 до 35 ро ів до 31 березня. Та , на першом
етапі подані заяв и оцінюватим ться е спертною омісією. Учасни и
он рс , чиї бізнес-плани не пройшли е спертн оцін , змож ть
отримати додат ові онс льтації. На др ом етапі проводитиметься
подальше онс льт вання з питань оформлення і презентації бізнес-
планів, а та ож Кон рсна омісія роз лядатиме бізнес-плани і ви-
значатиме переможців ожній номінації. Заяви на часть необхідно
направляти до Київсь о о молодіжно о центр праці за адресою:
м. Київ, в л. Б. Хмельниць о о, б д. 51-б. Довід ов інформацію
можна отримати за тел. (044) 288-10-02 та за еле тронною адресою
kmcp@ukr.net

Цифра дня

396 000 000 
гривень було відшкодовано на рахунки столичних платників податків
ПДВ з початку 2013 року 
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На спорт у місті виділено 88 мільйонів гривень
Про це повідомив заст пни олови КМДА Ві тор Корж. "Це д же

значна с ма, я ої немає в б дь-я ом ре іоні У раїни",— зазначив він.
За йо о словами, столиці працюють близь о ста дитячо-юнаць их
спортивних ш іл, проводяться сотні заходів, понад сто тисяч дітей ре-
лярно на без оштовній основі займаються спортом. "Влада б де ро-

бити все, щоб цих ш іл б ло і 150, і 200, ми маємо дося ти ма си-
мально о охоплення нашої дітвори на спортивних об'є тах. Сьо одні
ми за інч ємо роботи по інвентаризації всіх спортивних залів ш о-
лах, техні мах, інстит тах, всі приш ільні майданчи и — все це зараз
обрахов ється, систематиз ється. Ми зробимо все, щоб цьом році
відновити всі можливості для елементарних вправ, і ор, проведення
різних заходів",— зазначив пан Корж. Тим більше, що цьом році на
честь 100-річчя олімпійсь о о р х в сіх за альноосвітніх ш олах в
останній навчальній чверті план ється проведення перших Києві Ди-
тячих олімпійсь их і ор

Безпритульні отримуватимуть зарплату
Я повідомила дире тор Департамент соціальної політи и КМДА

Тетяна Костюрен о, одним з нововведень про рами "Т рбота. Наз -
стріч иянам" є оплата ромадсь их робіт сім ате оріям людей, в то-
м числі й безприт льним. "Ще один д же важливий п н т, я ий впер-
ше введений цьом році в про рам "Т рбота",— це ромадсь і ро-
боти. Раніше Центр зайнятості оплач вав ромадсь і роботи людям,
я их відправляли на прибирання в лиць міста. Тепер це передбачає-
ться про рамі "Т рбота. Наз стріч иянам". Зараз ми че аємо поста-
нови ряд . В місті д же ба ато безприт льних. У нас є соціальне пат-
р лювання, ми допома аємо цим людям і просимо, щоб вони допома-
али нам прибиранні в лиць. Тепер вони мож ть отрим вати за це
заробітн плат . З ними б д ть ладатися онтра ти, і ми б демо
оплач вати їхню працю",— зазначила вона

У столиці можуть з'явитися фірмові хлібні 
магазини
У ході розроб и схеми розміщення МАФів столиці мож ть з'явити-

ся фірмові ма азини або ма азини ро ової дост пності з продаж ,
напри лад, хліба. "До нас зверн лося підприємство "Київхліб" з про-
ханням дати йом можливість ожном районі від рити та і фірмові
ма азини, щоб тор вати винят ово хлібо-б лочними виробами. Тоб-
то ви ласти там соціальні сорти, і щоб сі жителі, особливо пенсіоне-
ри, мо ли зайти і пити хліб за дост пною ціною. На мій по ляд, б -
де доречно створити та мереж ",— зазначив в ефірі теле анал "Ки-
їв" заст пни олови КМДА Анатолій Гол бчен о

"Пульс" податкової працює і для клієнтів 
митниці
Оновлений сервіс Міністерства доходів і зборів У раїни — "П льс

подат ової" почав приймати звернення представни ів бізнес не ли-
ше з подат ових, а й з митних питань. Тобто представни и бізнес ,
в том числі і с б'є ти ЗЕД, мають можливість повідомити про не-
правомірні дії або бездіяльність співробітни ів подат ово о відом-
ства та оперативно вирішити с перечливі питання, що вини ають не
тіль и сфері адміністр вання подат ів, а й під час здійснення мит-
но о онтролю й митно о оформлення. За алом з почат ро від
столичних платни ів подат ів на "П льс подат ової" надійшло 180
звернень. Наразі спішно роз лян то майже 99 % з них, за рез льта-
тами сл жбових перевіро вжиті необхідні заходи, про що фахівці по-
дат ової сл жби своєчасно відзвіт вали ожном заявни . На ада-
ємо, номер цілодобової телефонної лінії оновлено о "П льс " —
(044) 284-00-07

З травня породіллі отримуватимуть 
безкоштовні медикаменти
Цю практику поширять й на інших малозабезпечених киян
Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Столична влада хоче звес-
ти до мінім м витрати на
меди аменти иївсь их по-
роділь та малозабезпече-
них иян. Шістдесят чоти-
ри иян и, я і стали мама-
ми 8 березня, за підтрим-
и місь ої влади вже отри-
мали без оштовні ом-
пле ти лі ів.

Акцію напередодні Міжнародно�

го жіночого дня провели за підтрим�

ки КМДА спільно з благодійною ор�

ганізацією "Муніципальна лікарня�

на каса" у всіх районах столиці. Щоб

привітати породіль зі святом, до Ки�

ївського міського пологового бу�

динку № 6 особисто завітав голова

КМДА Олександр Попов.

"Напередодні 8 березня разом із

Муніципальною лікарняною ка�

сою ми проводимо акцію: усі жін�

ки, які народжують у ці святкові

дні, отримують у подарунок ком�

плекти медикаментів та витратних

матеріалів для проведення пологів,

а також лікарські засоби медика�

ментозного супроводу та предмети

догляду за новонародженою дити�

ною,— зазначив Олександр По�

пов.— А з 1 травня ми реалізуємо

програму, яка забезпечить медика�

ментами та необхідними матері�

алами всіх жінок, які народжують у

столиці",— наголосив голова

КМДА.

Крім того, забезпечувати необхід�

ними медикаментами за рахунок

Муніципальної лікарняної каси в

міськадміністрації планують також

чорнобильців та афганців. Згодом

цю практику поширять на пенсіоне�

рів, працівників бюджетної сфери,

представників соціально незахище�

них верств населення.

Олександр Попов зазначив, що на

ці потреби з міської скарбниці цього

року виділять 100 млн грн — це час�

тина коштів, які місто планує отри�

мати з податку на прибуток столич�

них підприємств.

Як роз'яснив "Хрещатику" дирек�

тор Департаменту охорони здоров'я

Віталій Мохорєв, вказані категорії

громадян отримуватимуть таку до�

помогу під час стаціонарного ліку�

вання. "У разі, якщо люди, які нале�

жать до зазначених категорій, будуть

госпіталізовані, за рахунок Міської

лікарняної каси буде покриватися

дефіцит ліків, витратних матеріалів,

яких не вистачає в медичному за�

кладі",— сказав пан Мохорєв.

"Ця програма справді широко�

масштабна та, безперечно, соціаль�

но значуща і є дуже важливою в сис�

темі реформування галузі охорони

здоров'я, яке ми зараз проводимо,

оскільки закладає основи страхових

підходів до медицини. Сподіваюся,

що Верховна Рада все ж таки прий�

ме закон, який дозволить нам пе�

рейти на обов'язкове медичне стра�

хування, адже за цим майбутнє охо�

рони здоров'я населення і України, і

Києва зокрема",— наголосив Олек�

сандр Попов.

У Департаменті охорони здоров'я

"Хрещатику" повідомили, що 8 берез�

ня у Києві народилося 64 малюки —

39 хлопчиків і 29 дівчаток. За словами

заступника директора департаменту

Валентини Залеської, всі пологи були

звичайними, тобто двійнят чи трій�

нят цього дня не народжувалось.

Нагадаємо, що загалом у столиці

працюють 8 пологово�допоміжних

закладів. У минулому році в них на�

родилося понад 33 тисячі дітей

Кияни переходять на екологічне прання
Столичний водоканал пропонує визнати фосфатовмісні миючі 
засоби поза законом
Наталка СУХОРОНЧАК
"Хрещатик"

Уже більше десяти ро ів в У раїні
оворять про небезпе підвищено о
вміст фосфатів стічних водах че-
рез масове ви ористання фосфа-
товмісних миючих засобів поб ті.
Виробництво та обі небезпечних
пральних порош ів та інших миючих
засобів в У раїні за онодавчо невре-
льовано. Проте чимало свідомих
иян самостійно п ють дорожч ,
але безпечн поб тов хімію.

Два роки поспіль "Київводоканал" проводить

активну інформаційну кампанію "Стоп фосфа�

ти!", щоб законодавчо домогтися заборони вико�

ристання на території України мийних засобів,

які містять речовини, небезпечні для людей. До

речі, подібні заборони діють у Німеччині, Італії,

Австрії, Норвегії, Швейцарії, Нідерландах.

Крім того, очисні споруди Бортницької станції

аерації, що спроектовані понад 50 років тому, вза�

галі не передбачали вилучення біогенних елемен�

тів зі стоків. Наразі на БСА лише два аеротенки з

14�ти працюють за новою технологією та здатні

вилучати зі стоків сполуки фосфору.

"При гранично допустимій концентрації фос�

фатів у міських стоках, у тому числі від підпри�

ємств міста, 8 мг/дм3 на початку лютого цього ро�

ку на БСА надходили стоки з концентрацією по�

над 24 мг/дм3! Згідно з даними минулого тижня,

цей показник тримався на рівні 15 мг/дм3, що все

одно є перевищенням майже у два рази",— розпо�

вів "Хрещатику" начальник хіміко�бактеріологіч�

ної лабораторії БСА Борис Гегнер.

Наразі на підприємстві підготували звернення

до парламенту з проханням розглянути розробле�

ний фахівцями "Київводоканалу" законопроект

про поетапне обмеження і заборону фосфатовміс�

них мийних засобів. Зокрема фахівці пропонують

з 1 січня 2014 року заборонити виробництво, ви�

користання, ввезення та розповсюдження засобів

з масовою часткою фосфатів більш як 8,5 %, а з 1

січня 2017 року знизити вміст небезпечних домі�

шок до 0,2 % від маси мийного засобу.

"Якість очистки на спорудах, а отже, і ризик

різкого погіршення стану річок зростає. Крім то�

го, синтетичні побутові мийні засоби негативно

впливають не лише на каналізаційні мережі міс�

та, а й на здоров'я людей",— зауважила радник го�

лови правління з питань інформаційної політики

ПАТ "АК "Київводоканал" Вікторія Яковлєва.

Проте поки депутати вирішуватимуть долю зако�

нопроекту про використання фосфатів у побутовій

хімії, чимало українців уже активно користуються

екологічно безпечними порошками. У багатьох ме�

режах супермаркетів така продукція розміщена на

окремих полицях. Чимало пропозицій безфосфат�

них мийних засобів і в Інтернеті. Також цей товар

можна придбати і на напівлегальних розкладках по�

близу багатьох станцій метрополітену.

Пан Василь уже кілька років є дистриб'ютором

відомої американської компанії, яка позиціонує

себе виробником косметики та побутової хімії на

органічній основі. По черзі із дружиною торгують

по кілька годин на день поблизу однієї зі станцій

метрополітену.

"Зараз багато людей мають алергію на звичайні

побутові та гігієнічні засоби, тож вони дбають про

своє здоров'я,— розповів продавець.— Тому про�

дукція розходиться доволі жваво, хоча вона значно

дорожча за звичайну. Для гарного результату пран�

ня порошку чи гелю необхідно менше, от і виходить

економія. Крім того, ці засоби не шкодять природі,

і для багатьох це також важливий аргумент"

Забезпечувати необхідними медикаментами 
за рахунок "Муніципальної лікарняної каси" 

в міськадміністрації планують також чорнобильців 
та афганців. Згодом цю практику поширять 

на пенсіонерів, працівників бюджетної сфери,
представників соціально незахищених верств

населення

Шістдесят чотири иян и, я і стали мамами 8 березня, за підтрим и місь ої влади отримали без оштовні омпле ти лі ів

"Силіконовій долині" у столиці бути
Детальний план інноваційного парку "Біонік Хілл" винесуть 
на розгляд міськради

Інноваційний ІТ�парк з розви�

неною інфраструктурою "Біонік

Хілл" має стати першою україн�

ською "силіконовою долиною",

яка дасть потужний поштовх роз�

витку сучасних інформаційних та

інших високих технологій made in

Ukraine.

Детальний план його будівництва

передбачає створення бізнес� та на�

укових центрів, високотехнологічної

виробничої бази, які, до речі, не ма�

тимуть негативного впливу на нав�

колишнє природне середовище.

Крім цього, в інноваційному парку

будуватимуть житло, дошкільні та

шкільні навчальні заклади, спортив�

но�оздоровчий комплекс, торгово�

розважальний центр, кафе, їдальні,

аптеки, магазини, поліклініку для

дорослих та дітей, заклади культури

тощо.

При цьому передбачається макси�

мальне збереження існуючих зеле�

них насаджень, планується форму�

вання паркової зони та організація

зелених насаджень мікрорайонного

значення. Як повідомили "Хрещати�

ку" в Департаменті містобудування та

архітектури, промислова та науково�

виробнича зона складе 45,37 га, за�

гальна площа будівель — майже 357

тис. кв. м, а кількість робочих місць

сягне 30�ти тисяч. Житлові будинки

заплановано середньо� та багатопо�

верхові (5—7 поверхів). Всього на кі�

нець розрахункового строку тут роз�

міститься житловий фонд з загаль�

ною площею квартир на 335,6 кв. м, а

кількість населення "Біонік Хілл"

складе 12,2 тисячі чоловік.

Будуватимуть інноваційний парк

на земельній ділянці по вул. Понома�

рьова, 1�а у Святошинському районі

столиці (поряд з смт Коцюбинське).

Наразі детальний план території ІТ�

парку, за результатами засідання сек�

ції містобудування та архітектури Ар�

хітектурно�містобудівної ради, вирі�

шено рекомендувати до розгляду та

затвердження Київрадою одразу піс�

ля закінчення громадських слухань

Оксана РАЙЧИНЕЦЬ
"Хрещатик"

Незабаром раїнсь і ІТ-шни и змож ть працювати над
створенням раїнсь их техноло ій на рівні з розробни-
ами та виробни ами омп'ютерів, мі росхем, про рам-
но о забезпечення, біотехноло ій в амери ансь ій "Си-
лі оновій долині". Для них влада обіцяє створити та і
мови для роботи, про я і можна тіль и мріяти.
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Тенденції

Ділові новини

У Києві приберуть 
10 тисяч МАФів
Столична влада поставила

завдання демонт вати в цьом
році близь о 10 тисяч малих ар-
хіте т рних форм. В перш чер-

план ється прибирати ті
МАФи, я і стоять ближче, ніж за
20 метрів від станцій метропо-
літен та з пино ромадсь о о
транспорт , а та ож ті, я і зава-
жають нормально перес ватися
пішоходам. Я повідомив за-
ст пни олови КМДА Анатолій
Гол бчен о, право зносити
МАФи, з ідно з рішенням Київ-
ради, на сьо одні мають столич-
ні РДА та Департамент онтро-
лю за бла о строєм. “Мож с а-
зати, що іль ість спор д, я і
треба знести, залежить від с ми
оштів, що виділяються. Демо-
нтаж одно о МАФ ошт є при-
близно 2,5 тисячі ривень, том
ви самі роз мієте, с іль и по-
трібно оштів, щоб ви онати те
завдання, я е ми перед собою
поставили на цей рі , а це хоча
б тисяч до 10-ти іос ів”,— за-
значив пан Гол бчен о. Наразі
столиці приблизно 15 тисяч
МАФів. З них право працювати
ле ально в цьом році при спла-

ті пайової часті мож ть отрима-
ти близь о 6 тисяч

“Київенерго” переходить 
на прямі договори з ОСББ

ПАТ “Київенер о” поінформ ва-
ло представни ів ОСББ про пе-
рехід на прямі до овори з опа-
лення та арячо о водопостачан-
ня з меш анцями Києва. З цим
питанням до омпанії зверн лися
близь о 50 ерівни ів ОСББ. З
сіма заці авленими представни-
ами з стрівся ендире тор ПАТ
“Київенер о” Оле сандр Фомен-
о. Він поінформ вав ерівни ів
ОСББ про прое т переход на
прямі до овори з меш анцями
п’яти б дин ів в Голосіївсь ом
районі. Пілотний прое т б в ре-
алізований омпанією мин ло-
м році. У вітні — травні в планах
“Київенер о” розширення пілот-
но о прое т з виходом на прямі
до овори з меш анцями ще 47-
ми б дин ів на житлових масивах
Троєщина та Поділ. Наразі на об-
оворенні ромадсь ості знахо-
диться ре ляторний до мент —
розпорядження КМДА про визна-
чення “Київенер о” ви онавцем
посл з опалення та арячо о во-

допостачання в зазначених мі -
рорайонах. На сьо одні омпанія
отова переходити на прямі до о-
вори з опалення та арячо о во-
допостачання з населенням за
наявності за альноб дин ових
приладів облі теплової енер ії
та арячої води. Балансо трим -
вачі б дин ів повинні забезпечи-
ти своєчасн під отов вн тріш-
ньоб дин ових мереж до опалю-
вально о сезон , а та ож спільно
з “Київенер о” звірити забор о-
ваність з оплати за теплов енер-
ію до переход на прямі до ово-
ри та рестр т риз вати її, я що
та а існ є

Міноборони завершило
приймальні роботи 
із програми АН%70
Комісія Міністерства оборони

завершила роботи із прийом
війсь ово-транспортно о літа а
АН-70 виробництва ДП “Анто-
нов”. Про це с азано в повідом-
ленні прес-сл жби “Антонова”. Я
повідомляється, новий літа АН-
70 пройшов повний обся випро-
б вань — я поа ре атних, та і
всієї онстр ції в цілом . Рез ль-
тати по азали, що модель задо-

вольняє всі вимо и із доп стимо-
сті ш оджень і літа може е с-
пл ат ватися за технічним ста-
ном без апітальних ремонтів.
Та ож після завершення либо ої
модернізації літа а б ло зробле-
но випроб вання польотами
(близь о 30-ти). С марний ви-
проб вальний наліт АН-70 с лав
понад 710 один (670 польотів)

Україна збільшила експорт
зерна на 5 мільйонів тонн

З почат 2012 — 2013 мар е-
тин ово о ро вітчизняні а рарії
поставили на зовнішні рин и 18,2
млн тонн зернових. Про це пові-
домив міністр а рарної політи и і
продовольства Ми ола Присяж-
ню . “Що стос ється е спорт
зерна, то 2012 — 2013 мар етин-
овий рі ми проходимо стабіль-
но і очі ємо, що в цілом е с-
порт с ладе 23 млн тонн. На сьо-
одні а рарії вже поставили на
зовнішні рин и 18,2 млн тонн
зернових. А це на 5 млн більше,
ніж за анало ічний період мин -
ло о мар етин ово о ро . Зо -
рема станом на 5 березня сіль-
оспвиробни и е спорт вали 9,7
млн тонн р дзи, майже 6,2

млн тонн пшениці і 2 млн тонн яч-
меню”,— повідомив пан Присяж-
ню . Глава відомства відзначив
позитивні тенденції в розширенні
ео рафії е спорт вітчизняних
зернових. “Я що оворити про
ео рафію е спорт , то хоч від-
значити, що в цьом мар етин о-
вом році 7,7 млн тонн вітчизня-
них зернових е спортовано в
раїни ЄС. Крім то о, на сьо одні
У раїна є лідером з поставо -
р дзи в Ан лію. Це для нас д -

же важливо”,— додав міністр

Першу чергу мікрорайону
“Воздвиженка” збудують 
до 2014 року
Компанія “DCH Investment

Management”, що входить р -
п “DCH”, має намір завершити
б дівництво 1-ї чер и елітно о
житлово о мі рорайон “Воздви-
жен а” в рочищі Гончари-Кож -
м’я и в Подільсь ом районі до
2014 ро . Поверховість заб до-
ви становить 2—5 поверхів, в ар-
хіте т рі омпле с переважа-
ють стилі XIX століття. Б дівниц-
тво мі рорайон почалося 2001
році, повідомляють “У раїнсь і
новини”

У столиці відкрили ТРЦ
“Мармелад”
Компанія “Мава” від рила

перш чер тор ово-розважаль-
но о центр “Мармелад” на в ли-
ці Борща івсь ій, 154 Києві. Про
це с азано в повідомленні “У ра-
їнсь ої тор овельної ільдії”, я а є
е с люзивним бро ером прое -
т . Перша чер а в лючає с пер-
мар ет “Амстор” і понад 30 ма а-
зинів, розташованих на н льово-
м рівні. За альна площа семи-
рівнево о центр (н льовий, 6 на-
земних рівнів) становить 58 тис.
в. м, здавана — 40 тис. в. м.
Крім то о, інфрастр т ра ТРЦ
передбачає ба аторівневий пар-
ін на 1,5 тис. машиномісць.
Я ірними орендарями омпле с
є “Амстор”, “Технополіс”, “Спорт-
майстер” і “Sport Life”. Відповідно
до повідомлення, особливістю
тор ово-розважально о центр є
ори інальні стилістичні й олірні
рішення вн трішньо о дизайн
площ об’є та. Кожний поверх
омпле с оформлений яс ра-
вом ольорі, що символіз є ша-
ри мармелад . Всі поверхи тор-
ово-розважально о центр пла-
н ється від рити в ІІ — ІІІ варта-
лах цьо о ро

Столиця 
представить власні
проекти у Каннах
Іноземним інвесторам покажуть
"Дніпровську перлину" 
та "Київ�сіті"
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

На провідній європейсь ій інвестиційній виставці омер-
ційно о б дівництва “МІРІМ” столична влада презент -
ватиме одраз два претензійних прое ти: “Київ-сіті” пе-
редбачає створення ділово о мі рорайон з розвине-
ною інфрастр т рою, а “Дніпровсь а перлина” роз ри-
ває потенціал річ ових островів та їхньої прибережної
зони.

“Київ%сіті”

Згідно з проектом Генерального плану Києва до 2025 року, одна з найгос�

тріших проблем розвитку міста — це диспропорція між розселенням і міс�

цем роботи. На лівому березі сьогодні офіційно проживає 36,2 % населення

столиці, а робочих місць там лише 19,7 %. Як результат, щоденні міграції

киян до місця роботи викликають наднормативні навантаження на мости,

магістралі та громадський транспорт. “Будівництво “Київ�Сіті” на Осокор�

ках�Північних дозволить значно знизити це навантаження, хоча ми добре

розуміємо, що питання навантаження на транспорт вимагає подальшого

аналізу профільними фахівцями”,— зазначив заступник голови КМДА Рус�

лан Крамаренко.

Проект “Київ�Сіті” передбачає створення сучасної бізнес�зони, тобто

розташування бізнес�центру на відстані від історичного центру, щоб набли�

зити місця роботи до проживання киян. Будівництво бізнес�містечка, на

думку розробників, сформує імідж української столиці як міста, що орієн�

товане на ділову активність. Крім того, бюджет заробить за рахунок прода�

жу землі та отриманих коштів на розвиток інфраструктури, які становлять

близько 10 % від вартості проекту. Це близько 500 тисяч квадратних метрів

офісних, торговельних та житлових приміщень. Розробка дозволить від�

крити орієнтовно 30 тисяч нових робочих місць.

“Київ�Сіті” є складовою національного проекту “Місто майбутнього” і

включений до держреєстру національних проектів. Для його реалізації пла�

нується залучити іноземні інвестиції в сумі від 0,25 до 1, 25 млрд доларів

США.

“Дніпровська перлина”

Проект “Дніпровська перлина” також покажуть на найбільшій міжна�

родній виставці з нерухомості “MIPIM” у Каннах. За словами заступника

голови КМДА Руслана Крамаренка, розробка має повністю розкрити по�

тенціал території дніпровських островів та їхньої прибережної зони. “У

центрі Києва є величезний потенціал для розвитку зеленого туризму. Що�

тижня близько 300 тисяч мешканців міста виїжджають за його межі у пошу�

ках зелених зон у той час, коли можна було б використовувати власні місь�

кі ресурси. Це проект, який для своєї реалізації потребує соціально відпові�

дального інвестора. Адже дніпровські острови — унікальна природно�рек�

реаційна зона в центрі Києва. Вони разом з прибережними територіями до�

лини Дніпра вважаються справжньою візитівкою нашої столиці”,— зазна�

чив Руслан Крамаренко.

Він наголосив, що соціально�відповідальне інвестування — це напрям

інвестиційної політики, цікавий для окремої групи компаній. Але потенці�

ал дніпровських островів та схилів є надзвичайно цікавим для бізнесу, ос�

кільки Київ має унікальні можливості для створення зеленого туризму без�

посередньо у середмісті. Одним з початкових етапів реалізації стратегічної

ініціативи “Дніпровська перлина” є створення Алеї Соборності. Вона пред�

ставлятиме собою “ланцюжок” з майданчиків, де буде репрезентовано

культурні надбання усіх областей країни. Алея Соборності, на переконання

авторів проекту, має стати ядром єдиного велосипедно�пішохідного турис�

тичного маршруту, а головне — сформувати загальнодержавний символ єд�

ності народу.

Нагадаємо, “MIPIM” — провідна європейська інвестиційна виставка ко�

мерційного бу�

дівництва. Во�

на щорічно

збирає понад

17 тисяч клю�

чових гравців

ринку нерухо�

мості. Беруть

участь у ви�

ставці також

представники

влади, девело�

пери, консуль�

танти, архітек�

тори
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У пошуках кращої долі
та роботи
"Хрещатик" з’ясовував, що спонукає українців до переїзду 
за кордон і зміни місця проживання всередині країни
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Тотальна більшість (91 %)
висо о валіфі ованих фа-
хівців з вищою освітою
мріють про робот за ор-
доном. І мова йде не тіль-
и про ст дентів — 30-річ-
ні фахівці висловлюють
серйозні наміри ш ати
робот за ордоном, в
перш чер в раїнах Єв-
ропи, США та Канаді.

Майже половина респондентів 

(40 %) опитування, проведеного

міжнародним кадровим порталом

hh.ua, зазначила, що мають серйозні

наміри виїхати з України. 43 % опи�

таних зізналися, що іноді розгляда�

ють можливість пошуку роботи за

кордоном, і лише 4 % зовсім не пла�

нують виїжджати з України. У той же

час 5 % респондентів хочуть вико�

ристовувати навчання за кордоном

для того, щоб залишитися там пра�

цювати.

“Найпопулярнішими для заплано�

ваної трудової міграції є розвинуті за�

хідні країни — Європа (63 %) і США

та Канада (42 %). Цікаво, що п’ята

частина планує їхати до Австралії, а

14 % — в Росію. 16 % опитаних відпо�

віли, що їм неважливо, куди емігру�

вати, аби були хороші умови для ро�

боти та життя. Менш популярними

виявилися Азія (8 %), Південна Аме�

рика (5 %), Африка (3 %), хоча і туди

знайшлися бажаючі виїхати”,— за�

уважила “Хрещатику” керівник до�

слідницького центру порталу Head

Hunter Ульяна Ходоровська.

Переважна більшість респонден�

тів (72 %) опитування hh.ua вважа�

ють, що головна причина виїзду мо�

лоді на роботу за кордон — це від�

сутність гарного майбутнього для

себе і своєї сім’ї в Україні. 44 % вка�

зали причиною потенційної міграції

низький рівень оплати праці. 41 %

опитаних вважають, що в Україні

немає умов для повноцінної реаліза�

ції їхніх професійних якостей.

Для бажаючих виїхати за кордон

велике значення має вік. 40 % опи�

таних впевнені, що емігрувати кра�

ще в молодому віці, коли ще немає

сім’ї. Ще 15 % вважають, що слід ви�

користовувати навчання за кордо�

ном як “трамплін” для побудови

кар’єри. 9 % українців відповіли, що

їхати за кордон краще у молодому

віці, але вже з сім’єю. Втім, істотна

частина опитаних (36 %) упевнена,

що вік і сімейний стан у цій ситуації

не мають значення. 43 % респонден�

тів вже перебувають у шлюбі, 24 %

мають неофіційні відносини, а 33 %

зовсім не мають відносин. Але бажа�

ючих виїхати з України однаково ба�

гато для всіх зазначених категорій.

На думку директора соціальних

програм Центру Разумкова Людмили

Шангіної, привабливість іноземних

працедавців пояснюється просто: во�

ни платять більше, і це головна при�

чина переїзду. Вона відзначила: “Ква�

ліфіковані працівники добре бачать

цю різницю. Не меншу роль для по�

тенційних трудових мігрантів відіграє

комфортність життя. У це поняття

необов’язково повинні входити наяв�

ність житла і авто. Це насамперед

якість послуг ЖКГ і медичної допо�

моги, освіта і можливість будувати

кар’єру. Усі ці чинники для багатьох

відіграють значно вагомішу роль, ніж

гроші”. Людмила Шангіна підкрес�

лила, що саме життєвий дискомфорт

здебільшого штовхає українських фа�

хівців шукати кращої долі у країнах з

високим соціальним захистом.

За словами фахівців порталу Jobs.

ua, іноземці також переїздять до

України, але з інших причин: за сі�

мейними обставинами (наприклад,

одруження на українці); залиша�

ються після навчання; за запрошен�

ням провідних корпорацій; для від�

криття в Україні аутсорсингового

офісу (наприклад, збору команди

програмістів, які будуть писати про�

грамне забезпечення для іноземної

компанії).

Навчання та кар’єра 
за кордоном

Західні країни респондентам сим�

патичні “взагалі”, без конкретизації

(62 %). Вагомими причинами при ви�

борі країни є також хороший рівень

освіти в західних країнах (48 %) і на�

явність стипендій на період навчання

(27 %). На безкоштовне навчання

опитані розраховують мало — цей

пункт вибрали тільки 19 % респон�

дентів. На родичів і знайомих покла�

дається ще менша кількість бажа�

ючих виїхати — 12 %. Для деяких рес�

пондентів важливим фактором вибо�

ру країни для подальшого навчання є

володіння необхідною іноземною

(найчастіше англійською) мовою.

Опитані не вважають навчання в

західних країнах найпростішим спо�

собом побудови кар’єри за кордо�

ном. 40 % респондентів не впевнені

в тому, що закордонна освіта допо�

може їм залишитися в країні на�

вчання. 27 % вважають, що така ос�

віта не має вирішального значення

при намірі емігрувати. І лише трети�

на респондентів розраховує побуду�

вати кар’єру за кордоном після за�

кінчення навчання. У той же час 

91 % опитаних ніколи не отримува�

ли освіту за кордоном.

Є потреба в робочій силі

“Реальні дані про найбільш попу�

лярні країни міграції зможе надати

лише вітчизняне МЗС. Сайти з пра�

цевлаштування можуть визначити

лише найпопулярніші країни за

запитами шукачів роботи або про�

позиціями агенцій. “Наприклад, лі�

карів найбільше запрошують в кра�

їни Африки, ІТ�спеціалісти шука�

ють роботу в Канаді та США, робо�

чий персонал пробує виїхати до

Польщі, Угорщини, Чехії, Італії”,—

зазначають фахівці порталу Jobs. ua.

Якщо порівнювати пропозиції за

вакансіями, то на одну для кваліфі�

кованого спеціаліста за кордоном

припадає 3—4 пропозиції праце�

влаштування для робочих, будівель�

ників або різноробочих. За кордо�

ном також радо приймають на робо�

ту українських лікарів, медперсо�

нал, програмістів та інших фахівців

з технічною освітою. А от вакансії

для менеджерів в Інтернеті здебіль�

шого не розміщуються, а закриваю�

ться рекрутинговими агенціями.

Залишитися чи переїхати?

Тільки 4 % опитаних фахівцями

міжнародного кадрового порталу

hh.ua не планують виїжджати з

України. Найпопулярніша причина

такого рішення — побоювання ви�

явитися людьми “другого сорту” в

чужій країні (35 %). Другою за попу�

лярністю причиною стали патріо�

тичні почуття і бажання розвивати

рідну країну (31 %). Лише чверть

тих, хто не хоче покидати Україну,

задоволені роботою вдома.

Водночас, за результатами дослі�

дження hh.ua, кожен п’ятий офіс�

ний працівник готовий змінити ре�

гіон проживання усередині країни

заради кращої роботи. Найпопуляр�

ніші регіони для переїзду: Одеса, АР

Крим, Харків, Дніпропетровськ,

Львів. ТОП�менеджери готові до пе�

реїздів заради грошей, IT�фахівці —

заради нових і цікавих завдань.

Найпопулярніше місто для пере�

їзду — Київ, і це не дивно. Саме на

столицю припадає більшість пропо�

зицій роботи. Однак у пошуках кра�

щої долі претенденти готові їхати не

тільки в столицю, але й в інші регіо�

ни і навіть країни.

“Міграція з регіонів у столицю і у

зворотному напрямку відрізняється.

Бажаючі підкорити кар’єрні верши�

ни столиці, як правило, спочатку

переїжджають і тільки потім почи�

нають пошуки роботи. Ті ж, хто,

навпаки, бажає виїхати подалі від

київської метушні, починають з по�

шуку достойної роботи. Такий фахі�

вець вибирає для себе один або кіль�

ка привабливих регіонів, відзначає

готовність до переїзду в резюме. І

або пасивно очікує пропозицій, або

активно відгукується на цікаві ва�

кансії. За даними Head Hunter, гото�

ві до зміни місця проживання пре�

тенденти зазвичай вказують у резю�

ме не 1, а 2—3 бажаних регіони”,—

зазначила Ульяна Ходоровська.

Нестоличні вакансії приваблюють

здобувачів перш за все меншою кон�

куренцією і більшою потребою у фа�

хівцях. Звичайно, роботодавець з

регіонів може запропонувати більш

скромну оплату праці, але різницю

зарплат повністю компенсує різни�

ця цін, в тому числі на нерухомість,

продукти харчування
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Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

Ось же п’ять ро ів мин -
ло з то о час , я для ч-
нів остинно від рила свої
двері СШ № 329 “Ло ос”
ім. Г. Гон адзе. Навчаль-
ний за лад одраз ж став
знаним освітнім центром
новозб дованом мі ро-
районі Києва. Очолив
ш ол досвідчений педа-
о Андрій Ві торович
Пр тас, я ий створив за-
сади стало о творчо о пе-
да о ічно о оле тив ,
о ресливши енеральн
страте ію йо о роботи на
майб тнє. Не тіль и вихо-
в вати, а й створювати
необхідні мови для на-
вчання і виховання осо-
бистості, здорової д хов-
но та фізично, — та б ло
визначено оловн місію
цьо о освітньо о за лад .
З силля адміністрації б -
ли націлені саме на ство-
рення та о о педа о ічно-
о середовища, я е спро-
можне спішно виріш вати
завдання с часної ш оли.

Навчальний заклад працює
в режимі повного дня

Навчально	виховний процес тут

передбачає відпочинок учнів, орга	

нізацію їхнього дозвілля, спрямова	

ного на зміцнення фізичного роз	

витку, самостійного виконання до	

машніх завдань під керівництвом

кваліфікованих вчителів та вихова	

телів. У зв’язку з цим режим роботи

груп продовженого дня для учнів

1—4 класів максимально відповідає

освітнім запитам вихованців. Шко	

лярі, які зараховані до школи повно	

го дня, можуть відвідувати індивіду	

альні, групові та факультативні за	

няття, а також гуртки будь	якого на	

прямку: спортивно	оздоровчого,

науково	дослідницького, художньо	

естетичного, професійно	технічно	

го. Сьогодні в школі працюють істо	

рико	правова, економіко	геогра	

фічна, фізико	математична, літера	

турознавча, лінгвістична, спортив	

но	оздоровча секції, а також секції

театрального, образотворчого мис	

тецтва, вокалу, хореографії та основ

профільної підготовки. Робота гурт	

ків та секцій будується за індивіду	

альними програмами, тому діти до	

сягають неабияких успіхів. Вони

гідно захищають честь закладу, ви	

борюючи призові місця й отриму	

ючи премії на районних та міських

конкурсах і творчих звітах. Педагоги

та учні пишаються тим, що вже ма	

ють 39 призерів предметних олімпі	

ад, 14 призерів районного та 5 при	

зерів міського конкурсів МАН.

Шкільний басейн є одним 
із найулюбленіших місць
відпочинку 
й тренувань учнів

Запорукою нинішніх та майбут	

ніх досягнень є чудова матеріальна

база школи. Сама будівля — сучас	

ний комплекс, до складу якого вхо	

дить 65 затишних навчальних кабі	

нетів, лабораторій, майстерень.

Особливо значимим у “Логосі” є

спортивно	оздоровчий блок. Ос	

кільки одним із найзлободенніших

є питання необхідності формуван	

ня в молоді свідомого ставлення до

власного самопочуття, створення

умов для формування здорового

способу життя та пропагування йо	

го престижності, адміністрація та

колектив школи особливу увагу

приділяють технологіям, поклика	

ним зміцнити здоров’я не лише уч	

нів, а й їхніх батьків. Три спортивні

зали школи, крім необхідного спо	

рядження для профілактичних

вправ, обладнані ще й дошками Єв	

мінова, які допомагають у боротьбі

з початковими формами сколіозу,

корегують дефекти фігури та поста	

ви. Родзинкою шкільного спортив	

но	оздоровчого комплексу є осна	

щений найсучаснішим устаткуван	

ням тренажерний зал.

Одним із найбільш відвідуваних

та улюблених місць відпочинку й

тренувань є шкільний басейн на чо	

тири доріжки. Його довжина стано	

вить 25 метрів. Вода в басейні об	

робляється й очищається сучасни	

ми установками, що забезпечують

відсутність негативних впливів на

здоров’я людей. Медперсонал кож	

ні 2 години здійснює контроль

якості води. Не викликає сумніву

той факт, що басейн у школі став

необхідним атрибутом життя під	

літків, надзвичайно корисним для

здоров’я. Адже серед різноманітних

масових видів спорту плавання пе	

редбачає можливість гармонійного

розвитку молодого організму. Воно

має яскраво виражену оздоровчу

спрямованість, сприяє формуван	

ню позитивних емоцій. Система	

тичні заняття плаванням розвива	

ють координацію і точність рухів

дитини, сприяють формуванню в

неї гнучкості і сили, швидкості та

витривалості. Циклічність рухів під

час плавання гармонійно розвиває

руховий апарат і формує ритмічне

глибоке дихання. Саме тому з пер	

ших днів існування школи адмініс	

трація “Логосу” робить усе можли	

ве для повноцінного інтенсивного

функціонування шкільного басей	

ну, графік роботи якого побудовано

так, щоб задовольнити всіх охочих.

Для учнів один раз на тиждень пе	

редбачено урок плавання, а після

уроків — обов’язкове відвідування

секції з цього виду спорту. Також за

окремо складеним розкладом мож	

ливість відвідувати басейн мають і

учні інших шкіл мікрорайону.

Під патронатом голови 
Дарницького району на базі
школи проводяться 
наймасовіші турніри 
з міні/футболу

Дійсно, сьогодні перед державою

достатньо гостро постали проблеми

здоров’я молодого покоління, ви	

ховання в дітей потреби в здорово	

му способі життя, здоровому до	

звіллі. Ці питання неодноразово

обговорювалися громадськістю,

фахівцями різних сфер діяльності,

засобами масової інформації. Голо	

ва Дарницької РДА Сергій Вітков	

ський постійно опікується пробле	

мами освіти, сприяє створенню

умов для творчого, інтелектуально	

го, духовного та фізичного розвит	

ку юних дарничан, виявлення і під	

тримки талановитих та обдарова	

них дітей, організації змістовного

дозвілля, вдосконаленню виховної

роботи та розбудові системи поза	

шкільної освіти. Так, під патрона	

том голови району на базі школи

проводяться наймасовіші районні

турніри з міні	футболу. Більше 30

років Сергій Іванович сам активно

займається футболом. Незважаючи

на величезну завантаженість, він

завжди знаходить можливість у

вільний від роботи час вийти на

футбольний майданчик. Це, без	

умовно, є важливим прикладом для

молодого покоління Дарниці.

“Школа пишається своїм ФК

“Логос”, який протягом трьох

останніх років є переможцем та

призером міських футбольних тур	

нірів “Шкіряний м’яч” і “Шкільна

ліга”. Крім того, на футбольному

полі школи зі штучним сучасним

покриттям та освітленням повно	

цінно тренуються й інші футбольні

клуби — “Добро” та “Переможець”.

Усі ці заходи та умови спрямовані на

гармонійний розвиток майбутнього

покоління, здорового і духовно, і

фізично”,— розповів директор

школи № 329 Андрій Прутас.

Окрім основного курсу 
англійської, тут викладають
спецкурси “Ділова 
англійська” та “Література
Великобританії і США”

Також у закладі функціонує кон	

церт	хол, обладнаний найсучасні	

шими музичними інструментами,

бібліотечно	інформаційний центр

та простора їдальня	буфет. Справж	

ньою окрасою школи став розкіш	

ний зимовий сад. В усіх навчальних

кабінетах — сучасні меблі, телевізо	

ри та DVD	програвачі. Тут діють

два комп’ютерних класи та 34 пер	

сональних комп’ютери, об’єднані в

локальну мережу. Також учні ко	

ристуються мультимедійними ком	

плектами, 10 із яких придбано

спільно з батьками. Бібліотека

школи обладнана сучасним ком	

п’ютерним устаткуванням, що

значно розширює можливості її

відвідувачів, спрощує пошукову ро	

боту і підготовку до завдань будь	

якої складності. Це стало можли	

вим за сприяння начальника управ	

ління освіти Дарницького району

Сергія Тимченка, який опікується

створенням медіапростору сучас	

ного закладу освіти засобами ІКТ.

Оскільки “Логос” є спеціалізова	

ною школою з вивчення іноземних

мов, то, окрім основного курсу анг	

лійської, викладаються спецкурси

“Ділова англійська” та “Література

Великобританії і США”. А члени

Speaking club мають можливість

спілкуватися з тими, для кого анг	

лійська є рідною мовою, про осо	

бливості історії та культури цих

держав. Також у школі нещодавно

створено притестовий центр для

Oxford English testing center, налаш	

тована зона Wi Fi, встановлено тех	

нічне обладнання, завдяки чому

вчителі та учні отримали доступ до

підготовки та складання різнорів	

невих міжнародних тестів online.

Переваги мережевих тестів очевид	

ні. Зареєстровані користувачі мо	

жуть ознайомитися з усіма складо	

вими частинами іспиту, ефективно

та методично правильно його скла	

дати й тренуватися в режимі тесту	

вання під наглядом вчителя. Як на	

слідок, 9 випускників 2011–2012

навчального року стали успішними

студентами іноземних вишів.

У “Логосі” започатковано
власні неповторні традиції

Одним із пріоритетних напрям	

ків роботи СШ № 329 є виховання

у дітей любові до українського сло	

ва, історії та культури України. З

цією метою в школі проводяться

мовознавчі турніри та конкурси.

Традиційними стали предметні

тижні, що відбуваються упродовж

навчального року. У рамках загаль	

ношкільних заходів проходять му	

зично	літературні вечори, концер	

ти, фестивалі.

“Протягом невеликого періоду

існування колектив “Логосу” зумів

створити умови, за яких дитина мо	

же не тільки повірити в себе, а й ви	

явити свої кращі якості, зробити їх

потрібними для інших. Це засвід	

чили результати першої атестації

закладу, що успішно пройшла в

листопаді 2012 року”,— зазначив

Андрій Прутас. За його словами,

п’ять років, з одного боку, зовсім

невеликий термін, щоб підводити

якісь кардинальні підсумки досяг	

нутого. Але вже зараз із впевненіс	

тю можна сказати, що протягом

цього часу в школі “Логос” було за	

початковано власні неповторні тра	

диції, а злагоджена і наполеглива

робота учнівського та вчительсько	

го колективів зуміла закласти міц	

ний фундамент успішного розвитку

та життєтворчості закладу. У “Лого	

сі” панує справжня атмосфера ро	

динності, в якій поєдналися зусил	

ля педагогів, батьків та громади.

Саме ці складові й допомагають ко	

лективу школи створювати психо	

логічно комфортне середовище як

для навчання, так і для здорового

розвитку і формування особистості,

продовжувати активне впрова	

дження технологій, що сприяють

зміцненню та збереженню здо	

ров’я, забезпечувати підготовку пе	

дагогічних кадрів, здатних форму	

вати у дітей позитивну мотивацію

до здорового способу життя. Адже

здоров’я людини відіграє визна	

чальну роль на різних етапах життя,

особливо у молодому віці. Тому са	

ме в цей віковий період є важливим

виховання у дітей відповідальності

за власне здоров’я, а значить, і за

щасливе майбутнє

Преподобний Тит,
пресвітер 
Печерський

У закладах культури Деснянського району 
організовано заходи до 199/річчя 
від дня народження Тараса Шевченка
Нині Деснянсь ом районі столиці на честь 199-річчя від дня наро-

дження раїнсь о о поета, х дожни а, мислителя Тараса Гри орови-
ча Шевчен а триває омпле с тематичних заходів. Та , бібліотеці ім.
Ю. Га аріна для дітей ор анізовано ниж ов вистав “У нашім раї на
землі” та літерат рно-мистець вистав “Гомоніла твоя обза чною
стр ною...”. З 1 по 15 березня центральній районній бібліотеці № 141
проходить вистав а “Дзвонять стр ни Кобзареві”, а з 5 по 12 березня
бібліотеці № 119 — поетична вистав а для дітей “Ніжно вплітається

в омін Дніпра добре і щире Шевчен ове слово”. Тематичні полиці
“Шлях Кобзаря” та “Почитаймо рідне слово зі сторін и “Кобзаря” з 6
по 17 березня проходять бібліотеці № 115 для дітей, а 14 і 20 берез-
ня т т відб д ться просл хов вання пісень на слова Т. Шевчен а “Спі-
ване слово Тараса” та х дожній вернісаж “Шевчен івсь і автопортре-
ти”. 7 березня бібліотеці № 119 для дітей відб вся літерат рно-х -
дожній рано “І ожен раз в весняний час всі раїнсь і діти з адають:
нас любив Тарас! Йом дар ють віти”. 11 березня провели поетичний
он рс “На вічном шлях до Тараса” (бібліоте а № 151), поетичн о-
дин “Віршів віночо від Т. Г. Шевчен а” та тематична бесіда з вихо-
ванцями ОКЦ “Дивосвіт” “Шевчен івсь ий березень” (бібліоте а № 119
для дітей). Година ці авих повідомлень “Оренб рзь і мотиви в творчо-
сті Шевчен а” відб деться 12 березня бібліотеці ім. С. Олійни а. Ве-
чір-портрет “На вічном шлях до Тараса” 17 березня б де ор анізова-
но бібліотеці № 115 для дітей

У Солом’янському районі проведено 
координаційну нараду з питань запобігання
злочинності серед дітей
У про рат рі Солом’янсь о о район столиці відб лася оординацій-

на нарада з питань додержання за онодавства, спрямовано о на попе-
редження злочинів та правопор шень серед неповнолітніх. На заході
б ли прис тні ерівни и правоохоронних ор анів район , а та ож пред-
ставни и РДА, об оворено основні напрям и запобі ання злочинності
серед дітей. У своєм вист пі про рор Солом’янсь о о район Віра
Ш ля ова зазначила, що за 12 місяців 2012 ро стан злочинності се-
ред неповнолітніх районі (в порівнянні з анало ічним періодом 2011
ро ) по іршився майже на 90 % — 28 злочинів б ло с оєно дітьми
2011 році та 47 правопор шень — 2012 році. Про рор Солом’ян и
зверн ла особлив ва на одн із оловних перед мов риміналізації
молодіжно о середовища — за острення проблеми соціально о сиріт-
ства, неналежний онтроль за мовами виховання та проживання дітей
сім’ях, де бать и хиляються від ви онання своїх обов’яз ів, повідоми-

ли “Хрещати ” в прес-сл жбі про рат ри Солом’янсь о о район . Не-
достатньою є профіла тична робота серед молоді, в перш чер в на-
вчальних за ладах та за місцем їх проживання. За рез льтатами нара-
ди б ло розроблено низ спільних заходів, впровадження я их повин-
но забезпечити ефе тивне ви онання вимо за онодавства, спрямова-
но о на попередження злочинів та правопор шень неповнолітніх

Новини районівШкола європейського типу
У навчальному закладі № 329 створено всі умови для повноцінного
розвитку учнів

“Я нів Божий від ривається з неба на вся без-
божність і неправд людей, та і мир Божий, я ий,
понад ся е роз міння, збереже серця ваші й д м и
в Іс сі Христі” (Рим. 1, 18; Пилип. 4, 7). Це явно по-
азав Господь на рабові Своєм , блаженном Титі
пресвітері. Тит відб вав чернечі подви и в Києво-Пе-
черсь ом монастирі в XII ст., б в поставлений
пресвітери і проводив життя, достойне блаженства
святих.

У нього був брат за духом, чор	

норизець, диякон на ім’я Євагрій.

Тит дуже любив його і був із ним у

великій приязні. Диявол не спав і

все зробив для того, щоб вони по	

сварилися. Ненависть дійшла до

того, що вони не могли бачити

один одного, а коли один із них

ішов із кадилом, то інший відвер	

тався. Братія монастиря неоднора	

зово умовляла їх, щоб вони поми	

рилися, але нічого не допомагало.

Сталося так, що пресвітер Тит

дуже захворів. Будучи смертельно

хворим, він почав гірко оплакува	

ти свій гріх і послав до диякона

Євагрія з проханням: “Прости

мені, брате, ради Господа, що я

образив тебе гнівом моїм”. Але

той не пробачив, навіть почав

клясти пресвітера. Бачачи, що

Тит помирає, братія монастиря насильно привела Євагрія, щоб він попро	

щався з братом. Побачивши його, хворий відразу ж піднявся, упав перед

ним на коліна і почав просити прощення. Євагрій, не пробачивши його,

сказав: “Ніколи не прощу йому — ні в цьому житті, ні в майбутньому”. Лед	

ве він устиг промовити ці слова, як зразу ж упав і помер. Братія хотіла його

підняти, але він уже був мертвим. А хворий Тит став здоровим, наче й не

хворів.

Страх напав на всіх, коли вони побачили таку смерть Євагрія й чудесне

зцілення пресвітера Тита. Братія почала питати його, як це сталося.

Блаженний Тит розповів їм таку історію: “Коли я хворів, то бачив ангелів,

які відійшли від мене і плакали, що я помираю. І бачив бісів, які раділи за

мої гріхи. Тоді я почав просити вас, щоб ви відправилися до мого брата й

попросили за мене прощення. Коли ви привели Євагрія, я поклонився йо	

му, а він відвернувся від мене. Тоді я побачив ангела, який держав палкого

списа, яким вдарив диякона, після чого той і впав мертвим. Мені ж ангел

подав руку й підняв, і я став здоровий”.

Після цього преподобний Тит і братія монастиря ніколи й ні з ким не во	

рогували. Тит любив усіх, а особливо Бога, знаючи, що любов довготерпе	

лива, любов лагідна, любов не заздрить, любов не чваниться, не є горда (1

Кор. 13, 4). Блаженний пресвітер намагався жити за Святим письмом.

“Будьте розсудливі й пильні в молитвах, передусім майте щиру любов один

до одного, бо любов покриває багато гріхів” (І Петро. 4, 7, 8). Так він робив

у подальшому житті й у своїх пресвітерських жертвах. Життя його було та	

ким, що справджувалися слова апостолів: “Царство не їжа і питво, а правда

й мир”. Упокоївся преподобний пресвітер Тит у 1190 р. Мощі його знахо	

дяться в Ближніх печерах.

В акафісті всім преподобним Печерським про нього сказано: “Радуйся,

Тите блаженний, бо силу бісівську ти смиренням зруйнував; радуйся, бо

темряву лукавих бісів ти далеко від нас проганяєш”. Пам’ять преподобного

Тита вшановується 12 березня

Інформацію надано 
Синодальним відділом Української Православної Церкви

Благовіст

Педа о ічний оле тив на чолі з дире тором ш оли Андрієм Пр тасом ( центрі) створили необхідні мови для навчання
і виховання особистості, здорової д ховно та фізично

За п`ять ро ів існ вання СШ № 329 "Ло ос" ім. Г. Гон адзе стала знаним освітнім центром одном з новозб дованих
мі рорайонів столиці
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Про організаційні заходи щодо проходження 
та перебування в адміністративному комплексі Київської міської ради, 

виконавчого органу Київради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 31 від 6 березня 2013 року
Відповідно до статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 13 Закону України “Про столицю Укра


їни — місто
герой Київ”, Регламенту Київради, з метою організації пропускного порядку до адміністративного комплексу Київ

ської міської ради, виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації):

1. Затвердити Порядок пропуску осіб до адміністративного комплексу
Київської міської ради, виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) на вул. Хрещатик, 36, вул. Б. Хмельницького, 6
згідно з додатком 1.

2. Затвердити Правила перебування громадян в адміністративному
комплексі Київської міської ради, виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) на вул. Хрещатик, 36 згідно з додатком 2.

3. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адмініс#
трації) привести свої розпорядження у відповідність до цього розпоря#
дження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керу#
ючого справами секретаріату Київської міської ради.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Додаток 1
до розпорядження

Київського міського голови
від 6 березня 2013 року_____№ 31_________

ПОРЯДОК
пропуску осіб до адміністративного комплексу Київської міської ради, 

виконавчого органу Київради 
(Київської міської державної адміністрації)

1. Загальні положення

1.1. Порядок пропуску осіб до адміністративного комплексу Київської міської ради, виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) (далі — Порядок) визначає організацію і здійснення пропуску на територію адміністративно#майнового комплексу Київради на вул.
Хрещатик, 36 та вул. Б. Хмельницького, 6 (далі — адміністративний комплекс) працівників, відвідувачів та громадян за допомогою існуючої сис#
теми контролю управління доступом (далі — “СКУД”), заїзду (виїзду) транспортних засобів, ввезення (вивезення), внесення (винесення) матері#
альних цінностей на територію (з території) адміністративного комплексу (далі — пропускний режим), а також загальні правила внутрішнього об’#
єктового режиму комплексу.

1.2. Вимоги Порядку обов’язкові для виконання усіма особами, які виявили бажання зайти до адміністративного комплексу.
1.3. Забезпечення охорони адміністративного комплексу та пропускний режим здійснюються службою охорони, яка взаємодіє з управлінням

адміністративно#господарського забезпечення секретаріату Київради.
1.4. У разі виявлення під час забезпечення пропускного режиму посвідчень, пластикових або тимчасових перепусток на вхід та на в’їзд, які

були передані іншим особам, такі документи вилучаються підрозділом охорони, про що у кожному конкретному випадку повідомляється управ#
ління адміністративно#господарського забезпечення секретаріату Київради для відповідного реагування з подальшим блокуванням права входу
та заїзду на територію адміністративного комплексу.

1.5. Документом, що дає право входу на територію адміністративного комплексу, є пластикове посвідчення, службове посвідчення (у разі від#
сутності пластикової або тимчасової перепустки) таких осіб:

— народного депутата України;
— депутата Київської міської ради,
а також відповідальних працівників (не нижче рівня керівного складу самостійного структурного підрозділу центральної виконавчої влади):
— Адміністрації Президента України;
— Апарату Верховної Ради України;
— Кабінету Міністрів України;
— керівників міністерств та відомств.
1.6. Цілодобово у робочі, святкові та вихідні дні безперешкодно на
територію адміністративного комплексу пропускаються:
— Київський міський голова;
— заступник міського голови — секретар Київради;
— керуючі справами секретаріату Київради;
— голова Київської міської державної адміністрації;
— перший заступник та заступники голови Київської міської державної адміністрації;
— голова Київської міської територіальної виборчої комісії.
1.7. Правом безперешкодного входу на територію адміністративного
комплексу в робочі дні при пред’явленні відповідних службових посвідчень,
тимчасової чи пластикової перепустки користуються:
— народні депутати України;
— депутати Київської міської ради;
— керівники міністерств та відомств;
— відповідальні працівники (не нижче рівня керівного складу самостійного структурного підрозділу центральної виконавчої влади), Адміністра#

ції Президента України, Апарату Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України;
— помічники#консультанти народних депутатів України, депутатів Київради.
Правом безперешкодного заїзду на територію адміністративного комплексу в робочі дні при пред’явленні відповідних службових посвідчень,

тимчасових чи пластикових перепусток користуються:
— народні депутати України;
— депутати Київської міської ради;
— керівники міністерств та відомств.
1.8. Відповідно до законодавства в робочий час при пред’явленні службового посвідчення право входу на територію адміністративного ком#

плексу в межах службових повноважень мають працівники:
— СБУ (Закон України “Про службу безпеки України”);
— МВС (Закон України “Про міліцію”);
— Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій (Закон України “Про аварійно#рятувальні служби”);
— прокуратури (Закон України “Про прокуратуру”);
— судів (Закон України “Про судоустрій і статус суддів”).

2. Порядок пропуску на територію адміністративного комплексу за пластиковими посвідченнями, 
тимчасовими та одноразовими перепустками

2.1. Працівники секретаріату Київради, апарату виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), структурних підроз#
ділів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Київської міської територіальної виборчої комісії та комунальних
підприємств, які розташовані на території адміністративного комплексу, входять на його територію за пластиковими посвідченнями тільки через
центральний вхід.

У разі службової необхідності пропуску працівників у вихідні та святкові дні до 16.00 у день, що передує вихідному або святковому дню, до
управління адміністративно#господарського забезпечення секретаріату Київради відповідними керівниками подаються списки працівників із за#
значенням їхніх прізвищ, імен та по батькові, посад та номерів службових приміщень, у яких вони будуть працювати.

Оформлення та видачу пластикових та тимчасових перепусток здійснює управління адміністративно#господарського забезпечення секретарі#
ату Київради.

У разі звільнення працівника або втрати посвідчення з тих чи інших причин керівники відповідних структурних підрозділів мають письмово по#
відомити управління адміністративно#господарського забезпечення секретаріату Київради для блокування посвідчення.

2.2. Відвідувачі, крім осіб, визначених у розділі 3 цього Порядку, пропускаються на територію адміністративного комплексу за одноразовими
перепустками, оформленими у бюро перепусток, при пред’явленні документа, що посвідчує особу, через центральний вхід у робочі дні з 9:00
та завершується за годину до кінця робочого дня.

Замовлення на вхід до бюро перепусток (додаток 1) мають право подавати:
— депутати Київської міської ради;
— начальники управлінь та відділів секретаріату Київради, а також їхні заступники;
— начальники управлінь та відділів апарату виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), а також їхні заступники;
— голова Київської міської територіальної виборчої комісії;
— начальники управлінь та відділів організаційного забезпечення діяльності першого заступника та заступників голови Київської міської дер#

жавної адміністрації, а також їхні заступники;
— директори Департаментів, які розташовані на території адміністративного комплексу та їхні заступники;
— начальники управлінь та відділів Департаментів, які розташовані на території адміністративного комплексу та їх заступники;
— директори комунальних підприємств, які розташовані на території адміністративного комплексу та їх заступники.
2.3. Одноразові перепустки відвідувачі отримують після фотографування, із занесенням відомостей до банку даних системи “СКУД” та пере#

вірки документа, що посвідчує особу.
Під час виходу відвідувача з адміністративного комплексу одноразова перепустка залишається ним на посту охорони.
У разі неповернення одноразової перепустки право входу для зазначених осіб забороняється.
2.4. Керівники районних в місті Києві державних адміністрацій, департаментів, управлінь, комунальних підприємств, державних органів, а та#

кож підприємств, установ та організацій міського підпорядкування заздалегідь (до 01 грудня поточного року) складають списки осіб, яким для
виконання службових обов’язків протягом наступного року необхідно щоденно працювати з відповідними підрозділами і службами Київської
міської ради, Київської міської державної адміністрації та Департаментів, які розташовані на території адміністративного комплексу та до скла#
ду яких входять:

— керівник та їхні заступники;
— начальники структурних підрозділів (управлінь, відділів, служб) та їх заступники;

— головний бухгалтер;
— працівники з кадрових питань;
— кур’єри.
Такі списки попередньо погоджуються із відповідним заступником голови Київської міської державної адміністрації (згідно з розподілом обо#

в’язків) та подаються письмово заступнику міського голови — секретарю Київради.
Керівники несуть персональну відповідальність за достовірність складених списків. Про зміни у списках вони мають невідкладно письмово ін#

формувати управління адміністративно#господарського забезпечення секретаріату Київради.
Фотографії працівників (цифрові в форматі jpg або bmp) подаються на електронному носії (CD, флеш#карта) разом з чистими пластиковими

картками до Управління адміністративно#господарського забезпечення секретаріату Київради після отримання останнім відповідних затвердже#
них списків.

2.5. Районні в м. Києві державні адміністрації, департаменти, управління, комунальні підприємства, державні органи, а також підприємства,
установи, організації міського підпорядкування самостійно забезпечують своїх працівників пластиковими перепустками відповідно до пункту 2.4.

3. Порядок пропуску громадян на територію 
адміністративного комплексу

3.1. До адміністративного комплексу допускаються громадяни, які мають при собі паспорт громадянина України з відміткою про реєстрацію
місця проживання в м. Києві.

3.2. Прохід громадян на територію адміністративного комплексу здійснюється через приймальню громадян.
3.3. Пропуск громадян до адміністративного комплексу здійснюється з урахуванням вимог Правил перебування громадян у адміністративно#

му комплексі Київської міської ради, виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).
3.4. Прохід громадян до адміністративного комплексу відповідно до цього Порядку допускається у робочі дні з 9:00 та завершується за годи#

ну до кінця робочого дня.
Особи, що увійшли до адміністративного комплексу на підставі цього пункту, повинні залишити його за 15 хвилин до кінця робочого дня.
3.5. Працівники приймальні громадян надають роз’яснення та сприяють проходу громадянина до адміністративного комплексу.
У приймальні громадян ведеться журнал (електронна база) реєстрації громадян, до якого заносяться такі відомості:
— прізвище, ім’я, по батькові громадянина;
— мета візиту;
— дата та час входу та виходу громадянина.
Мета візиту має інформаційний характер та не може бути підставою для відмови громадянину щодо його допуску до будівлі Київради.
3.6. Громадянин, який виявив бажання зайти на територію адміністративного комплексу та пройшов процедуру, передбачену підпунктом 3.5

цього Порядку, отримує від працівника приймальні громадян одноразову перепустку.
3.7. Прохід громадян на територію адміністративного комплексу здійснюється через технічні засоби контролю.
3.8. Громадянин, який виходить з адміністративного комплексу, повідомляє про це працівника приймальні громадян Київради та здає йому

одноразову перепустку.
3.9. Громадянин, який пройшов до адміністративного комплексу, дотримується Правил перебування (поведінки) громадян у адміністративно#

му комплексі Київської міської ради, виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

4. Порядок пропуску до адміністративного комплексу учасників засідань та нарад, 
представників засобів масової інформації

4.1. Учасники засідань та нарад, що проводяться у адміністративному комплексі, а також акредитовані представники засобів масової інфор#
мації, у тому числі з кіно#, фото#, аудіо# та відеотехнікою, пропускаються за списками акредитації з пред’явленням на центральному посту охо#
рони документів, що посвідчують особу.

4.2. Зазначені у пункті 4.1 цього Порядку списки складаються відповідними підрозділами, відповідальними за проведення того чи іншого за#
ходу, рееструються в управлінні адміністративно#господарського забезпечення секретаріату Київради та передаються на центральний пост охо#
рони.

4.3. Представникам засобів масової інформації дозволяється вхід на територію адміністративного комплексу за списками акредитації (згідно
з рішенням Київради про затвердження Положення про порядок акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації при Київській
міській раді), завіреними керівником прес#служби Київради або виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), заре#
єстрованими в управлінні адміністративно#господарського забезпечення секретаріату Київради.

4.4. Для забезпечення, у разі службової необхідності, пропуску працівників сфери обслуговування у вихідні та святкові дні до 16.00, що пере#
дує вихідному або святковому дню, до управління адміністративно#господарського забезпечення секретаріату Київради відповідними керівника#
ми подаються списки працівників із зазначенням їхніх прізвищ, імен та по батькові, посад та номерів службових приміщень, в яких вони будуть
працювати.

5. Порядок пропуску робітників та інженерно
технічних працівників для проведення будівельних, 
ремонтних та інших господарських робіт на території адміністративного комплексу

5.1. Робітники та інженерно#технічні працівники підприємств, установ, організацій для проведення планових будівельних, ремонтних та інших
господарських робіт пропускаються на територію адміністративного комплексу за тимчасовими перепустками, що видаються управлінням адмі#
ністративно#господарського забезпечення секретаріату Київради.

5.2. Для проведення невідкладних аварійних, ремонтних і будівельних робіт робітники та інженерно#технічні працівники виконавця у святкові
та вихідні дні пропускаються на територію адміністративного комплексу за пред’явленням службових посвідчень.

Такі роботи виконуються, як правило, у присутності відповідальних працівників управління адміністративно#господарського забезпечення сек#
ретаріату Київради, а у разі потреби — працівника підрозділу пожежної охорони або працівників спецпідрозділів.

5.3. Пропуск технічного та обслуговуючого персоналу до адміністративного комплексу здійснюється через центральний вхід, починаючи з
6:00, за пластиковими перепустками.

6. Порядок пропуску до приймалень Київського міського голови 
та голови Київської міської державної адміністрації

6.1. Приймальню Київського міського голови та голови Київської міської державної адміністрації мають право відвідувати цілодобово без
пред’явлення службового посвідчення та безперешкодно:

— заступник міського голови — секретар Київради;
— перший заступник та заступники голови Київської міської державної адміністрації.
6.2. Приймальню Київського міського голови та голови Київської міської державної адміністрації за документом, що засвідчує особу, у при#

значений час мають право відвідувати визначені ними особи.

7. Порядок пропуску на територію адміністративного комплексу іноземних делегацій, 
окремих іноземних громадян та осіб без громадянства

7.1. Іноземні делегації, групи іноземних громадян, окремі іноземні громадяни та особи без громадянства (далі — іноземці) можуть відвідува#
ти адміністративний комплекс з дозволу Київського міського голови, заступника міського голови — секретаря Київради, голови Київської міської
державної адміністрації, першого заступника і заступників голови Київської міської державної адміністрації в робочий час.

7.2. Для пропуску іноземців підрозділами, відповідальними за проведення заходів, до управління адміністративно#господарського забезпе#
чення секретаріату Київради надається письмове замовлення (додаток 2), попередньо завізоване управлінням міжнародних зв’язків апарату ви#
конавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

7.3. У замовленні наводиться інформація про мету зустрічі, відомості про іноземців (їхні імена та прізвища, громадянство, рід занять,
держава, яку вони представляють, чи є серед них особи, що користуються дипломатичним імунітетом), зазначається необхідність пропус#
ку іноземних громадян з персональними комп’ютерами, пакетами та сумками великих розмірів, кіно#, фото#, аудіо# та відеотехнікою, міс#
ця можливого кіно#, фотознімання, ініціали та прізвище керівника Київради чи Київської міської державної адміністрації, який дозволив
прийом іноземних громадян, орієнтовний час перебування іноземців на території адміністративного комплексу, номери службових примі#
щень, де проводитиметься зустріч, прізвища та ініціали працівників, які зустрічатимуть і супроводжуватимуть іноземців, а також контактні
телефони.

7.4. Іноземці допускаються на територію адміністративного комплексу після пред’явлення ними на посту охорони документа, що посвідчує
особу.

7.5. Іноземці, які згідно з законами та міжнародними договорами України користуються дипломатичним імунітетом, контролю на безпеку не
підлягають. Іноземці можуть входити на територію адміністративного будинку та виходити з портфелями, папками для паперів або сумками не#
великого розміру.

7.6. Керівництво Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації або за їх дорученням працівники управління міжнародних
зв’язків апарату виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) зустрічають іноземців біля центрального входу адмініс#
тративного будинку і супроводжують до приміщення, в якому відбудеться зустріч, а після її закінчення — до виходу з нього.

8. Порядок особистого прийому громадян заступником міського голови — 
секретарем Київської міської ради

8.1. Особистий прийом громадян та пряма (“гаряча”) телефонна лінія проводяться заступником міського голови — секретарем Київради в дні
та години відповідно до графіка, затвердженого Київським міським головою.

8.2. Звернення громадян про особистий прийом заступником міського голови — секретарем Київради реєструються у відділі з питань звер#
нень громадян управління по роботі із кореспонденцією та контролю, формуються списки всіх громадян, які виявили бажання звернутись до за#
ступника міського голови — секретаря Київради. Працівники відділу з питань звернень громадян управління по роботі із кореспонденцією та кон#
тролю запрошують громадян на особистий прийом письмово або по телефону.

8.3. В особистому прийомі громадян можуть брати участь представники громадян, повноваження яких оформлені в установленому законо#
давством порядку.

Особи, визнані судом недієздатними, на прийом без участі законних представників не допускаються.
8.4. Під час особистого прийому громадян за погодженням із заступником міського голови — секретарем Київради можуть бути присутні жур#

налісти, працівники засобів масової інформації, акредитовані при Київській міській раді відповідно до вимог чинного законодавства та порядку,
встановленого Київською міською радою.

Громадянин, записаний на особистий прийом, письмово повідомляє заступнику міського голови — секретарю Київради про присутність жур#
налістів, працівників засобів масової інформації на особистому прийомі не пізніше, ніж за день до особистого прийому.

Якщо журналіст, працівник засобу масової інформації своєю поведінкою заважає проведенню особистого прийому, заступник міського голо#
ви — секретар Київради після одного попередження може доручити працівникам служби охорони вжити заходи до усунення (запобігання) пору#
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шень відповідно до наявних повноважень, або завершити прийом з громадянином, який залучив представника масової інформації до участі в
особистому прийомі громадян.

8.5. Під час особистого прийому громадян за попереднім погодженням із заступником міського голови — секретарем Київради може прово#
дитись фото, відеозйомка, аудіозапис.

8.6. Під час особистого прийому не дозволяється користування мобільним телефоном, а також іншими засобами зв’язку без попереднього
погодження з заступником міського голови — секретарем Київради.

Управління адміністративно#господарського забезпечення секретаріату Київради забезпечує контроль за дотриманням громадянами порядку
використання фото#, відеозйомки, аудіозапису, мобільних телефонів, інших засобів зв’язку.

Речі громадян, що не повинні використовуватися під час особистого прийому, зберігаються в камерах схову, обладнаних біля приміщення, де
проводиться особистий прийом громадян.

8.7. Забезпечення контролю за допуском на особистий прийом осіб, які мають право брати у ньому участь, покладається на управління адмі#
ністративно#господарського забезпечення секретаріату Київради та працівників служби охорони.

8.8. Громадяни, які мають встановлені законодавством щодо першочергового прийому пільги, запрошуються на прийом поза чергою.
8.9. Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити питання, порушені в усному зверненні, безпосередньо на

особистому прийомі неможливо, вони розглядаються у тому самому порядку, що й питання, порушені у письмовому зверненні.
Про результати розгляду такого звернення громадянину повідомляється письмово або усно за бажанням громадянина.
При наданні усної відповіді громадянину під час особистого прийому в реєстраційно#контрольній картці робиться відповідна відмітка.
8.10. За підсумками виконання доручень, наданих під час особистого прийому, відповідальні за їх виконання інформують заступника місько#

го голови — секретаря Київради.

9. Порядок пропуску на територію адміністративного комплексу 
та паркування транспортних засобів

9.1. Дозвіл на проїзд автотранспортних засобів на територію адміністративного комплексу надається заступником міського голови — секре#
тарем Київради.

9.2. Подання для отримання дозволу на заїзд автотранспорту готується за належністю:
керуючим справами секретаріату Київради — стосовно депутатів Київради, керівників структурних підрозділів секретаріату Київради, підпри#

ємств і організацій, що підпорядковані Київраді;
заступниками голови Київської міської державної адміністрації — стосовно членів Колегії та структурних підрозділів апарату виконавчого ор#

гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також самостійних структурних підрозділів, комунальних підприємств,
державних органів, підприємств, установ, організацій міського підпорядкування, інших юридичних і фізичних осіб за виробничою необхідністю
згідно з розподілом обов’язків.

9.3. Документами, що дають право на в’їзд автомобіля на територію адміністративного будинку в робочий час, є:
— спеціальна пластикова перепустка;
— перепустка;
— посвідчення народного депутата України,
— службові посвідчення керівного складу СБУ (№ 460), прокуратури відповідно до чинного законодавства в межах службових повноважень (без

права паркування).
9.4. Перепустка встановленого зразка (додаток 3) видається управлінням адміністративно#господарського забезпечення секретаріату Київра#

ди після отримання дозволу згідно з пунктом 9.1.
9.5. Заїзд транспортних засобів на територію адміністративного комплексу та виїзд реєструються у постовому журналі із зазначенням часу за#

їзду (виїзду), номера перепустки, номерного знака автомобіля.
9.6. Забороняється передавати спеціальну пластикову перепустку та перепустку іншим особам. У разі виявлення порушення спеціальна плас#

тикова перепустка або перепустка вилучається службою охорони.
У разі втрати спеціальної пластикової перепустки або перепустки власник зобов’язаний негайно письмово повідомити про це управління ад#

міністративно#господарського забезпечення секретаріату Київради.
9.7. Цілодобово (в робочі, святкові та вихідні дні) на територію адміністративного комплексу мають право проїзду автомобілі, що обслугову#

ють:
— Київського міського голову;
— заступника міського голови — секретаря Київради;
— депутатів Київради;
— керуючих справами секретаріату Київради;
— голову Київської міської державної адміністрації;
— першого заступника та заступників голови Київської міської державної адміністрації;
— голову Київської міської територіальної виборчої комісії.
9.8. Дозвіл на одноразовий заїзд транспортних засобів надається на підставі звернень:
— секретарів приймальні Київського міського голови;
— секретарів приймальні заступника міського голови — секретаря Київради;
— керуючих справами секретаріату Київради;
— голови Київської міської територіальної виборчої комісії;
— секретарів приймальні голови Київської міської державної адміністрації;
— секретарів приймалень першого заступника та заступників голови Київської міської державної адміністрації
— начальників самостійних структурних підрозділів секретаріату Київради, а також їх заступників;
— секретарів приймальні заступника керівника апарату виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації);
— директорів Департаментів, які розташовані на території адміністративного комплексу, та їхніх заступників.
9.9. У день проведення пленарних засідань Київської міської ради дозвіл на одноразовий заїзд автотранспортних засобів надається на підста#

ві особистих телефонних звернень:
— секретарів приймальні Київського міського голови;
— секретарів приймальні заступника міського голови — секретаря Київради;
— керуючих справами секретаріату Київради;
— секретарів приймальні голови Київської міської державної адміністрації;
— секретарів приймалень першого заступника та заступників голови Київської міської державної адміністрації.
9.10. З метою забезпечення безперешкодного проїзду службових автомобілів, автомобілів спеціальних служб, а також уникнення аварійних

ситуацій забороняється паркування автомобілів на проїзній частині території адміністративного комплексу та на відрізку дороги від воріт на ву#
лиці Пушкінській до поста охорони. В разі порушення вимог цього пункту власник автомобіля втрачає право заїзду на територію адміністратив#
ного комплексу.

10. Порядок ввезення/вивезення, винесення/внесення матеріальних цінностей

10.1. Замовлення на ввезення/внесення матеріальних цінностей здійснюється в телефонному режимі (або особисто) у чергового підрозділу
охорони:

— секретарями приймальні Київського міського голови;
— секретарями приймальні заступника міського голови — секретаря Київради;
— керуючими справами секретаріату Київради;
— головою Київської міської територіальної виборчої комісії;
— секретарями приймальні голови Київської міської державної адміністрації;
— секретарями приймалень першого заступника та заступників голови Київської міської державної адміністрації;
— начальниками структурних підрозділів секретаріату Київради та їх заступниками;
— секретарями приймальні заступника керівника апарату виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації);
— директорами Департаментів, які розташовані на території адміністративного комплексу, та їхніми заступниками.
10.2. Ввезення/внесення або вивезення/винесення матеріальних цінностей здійснюється за пред’явленням на посту охорони товарно#транс#

портних накладних.
10.3. Пропускати автотранспортні засоби чи осіб з матеріальними цінностями на територію та з території адміністративного комплексу без

оформлених належним чином документів на переміщення матеріальних цінностей забороняється.
10.4. Документом, що дає право на вивезення або винесення матеріальних цінностей з території адміністративного комплексу є перепустка

встановленого зразка (додаток 4).
10.5. Відповідальність за належне оформлення перепусток на вивезення або винесення матеріальних цінностей покладається на матеріаль#

но#відповідальних осіб, які їх складають та підписують.
10.6. Зазначена перепустка оформляється за встановленим порядком відповідальними працівниками секретаріату Київради, апарату виконав#

чого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Київської міської територіальної виборчої комісії, структурних підрозділів вико#
навчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та комунальних підприємств, які розташовані на території адміністративно#
го комплексу, підписуються головним бухгалтером і матеріально#відповідальною особою та погоджуються з управлінням адміністративно#госпо#
дарського забезпечення секретаріату Київради.

10.7. Перепустка разом з копією видаткової накладної чи актом прийому#передачі видається особі, яка супроводжує вантаж (представник ор#
ганізації, що здійснює вивіз або винос матеріальних цінностей), для реєстрації у журналі та залишається на посту охорони протягом одного ро#
ку, після чого підлягає знищенню комісією у складі представників охорони та відповідних структурних підрозділів.

10.8. Представник підрозділу охорони перевіряє правильність оформлення перепустки, відповідність матеріальних цінностей даним, які міс#
тяться у видатковій накладній чи акті прийому#передачі.

У постовому журналі реєструються прізвище особи, яка супроводжує вантаж, номерний знак автомобіля, час виїзду/виносу та робиться запис:
“Вивезено/винесено матеріальні цінності згідно з документом, який підтверджує наявність та кількість матеріальних цінностей” (накладна, акт
прийому#передачі, відомість тощо).

10.9. Відповідальність за перевірку матеріальних цінностей під час їх вивезення/винесення відповідно до перепустки покладається на підроз#
діл охорони.

10.10. Вивезення за межі території адміністративного комплексу меблів, картин, скульптур, а також інших творів мистецтва проводиться тіль#
ки в присутності представників управління адміністративно#господарського забезпечення секретаріату Київради.

11. Загальні правила режиму адміністративного комплексу

11.1. Під час здійснення пропускного режиму працівниками підрозділу охорони мають право застосовувати заходи контролю щодо безпеки
відвідувачів та громадян, у тому числі з використанням спеціальних технічних засобів.

11.2. Київським міським головою за поданням заступника міського голови — секретаря Київради або голови Київської міської державної ад#
міністрації можуть встановлюватись спеціальні пропускні режими в окремих зонах адміністративного комплексу.

11.3. На території адміністративного комплексу заборонено:
— заходити без відповідного дозволу до кабінетів Київського міського голови та голови Київської міської державної адміністрації, а також при#

міщень, де проводяться засідання або наради за участю посадових осіб Київради та Київської міської державної адміністрації з увімкненими мо#
більними телефонами;

— ліфти, що призначені для перевезення пасажирів, використовувати для перевезення вантажів без відома начальника управління адміністра#
тивно#господарського забезпечення секретаріату Київради;

— залишати незамкненими службові приміщення у неробочий час та у разі тимчасової відсутності усіх осіб, що в них працюють;
— користуватися телефонними апаратами урядового зв’язку без дозволу відповідних осіб.
11.4. Після закінчення робочого часу приміщення, обладнані охоронною сигналізацією, відповідальними особами здаються під охорону.
11.5. Якщо у неробочий час працівниками підрозділу охорони під час здійснення ними заходів охорони виявляються незамкненими приміщення ад#

міністративного комплексу, останні разом з диспетчером замикають таке приміщення запасним ключем та опечатують вхідні двері биркою із застере#
женням: “Охорона адміністративного будинку. Без дозволу управління адміністративно#господарського забезпечення секретаріату Київради не відчи#
няти”, про що наступного дня у письмовій формі повідомляється управління адміністративно#господарського забезпечення секретаріату Київради.

Забороняється відкривати такі приміщення без присутності представника управління адміністративно#господарського забезпечення секрета#
ріату Київради.

11.6. Пропуск до адміністративного комплексу працівників аварійно# рятувальних загонів, аварійних, пожежних, медичних служб тощо у разі
виникнення надзвичайної ситуації здійснюється безперешкодно за наявності у них спеціальних документів.

11.7. У разі необхідності виконання господарських, технічних або будівельних робіт особи, відповідальні за виконання таких робіт, напередо#
дні їх виконання подають черговому підрозділу охорони погоджене з управлінням адміністративно#господарського забезпечення секретаріату Ки#
ївради замовлення на виконання таких робіт, підписане відповідно керівниками (у разі їх відсутності — заступниками) відповідних організацій (до#
даток 5).

У замовленні зазначаються:
— дата, час і місце виконання робіт, їх характер;
— найменування підприємства або організації, що залучається до виконання робіт;
— прізвища та ініціали працівників, які залучаються до виконання робіт, місця їх постійної роботи та посади;
— прізвище та ініціали представника відповідного підрозділу, який очолює та контролює виконання робіт, його контактні телефони.
11.8. У разі потреби запасні ключі від службових приміщень видаються диспетчером, який працює цілодобово, на підставі замовлення (дода#

ток 6), підписаного керівником або заступником керівника відповідного структурного підрозділу.
11.9. Зазначені замовлення погоджуються з управлінням адміністративно#господарського забезпечення секретаріату Київради. Відомості про

видачу запасних ключів подаються диспетчером до управління адміністративно#господарського забезпечення секретаріату Київради щомісяця.
11.10. З метою своєчасного внесення необхідних даних до системи контролю та управління доступом кадрові підрозділи секретаріату Київ#

ської міської ради, апарату виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), самостійних структурних підрозділів та ко#
мунальних підприємств, розташованих на території адміністративного комплексу, щомісяця надають управлінню адміністративно#господарсько#
го забезпечення секретаріату Київради відомості щодо осіб, яких звільнено або призначено на посади.

11.11. Управління адміністративно#господарського забезпечення секретаріату Київради у взаємодії з службою охорони на основі систематич#
ного аналізу та обміну інформацією відпрацьовують заходи щодо удосконалення охорони, пропускного та внутрішнього об’єктового режиму ад#
міністративного комплексу та своєчасно вносять відповідні спільні пропозиції.

Додаток 2
до розпорядження

Київського міського голови
від 06.03.13_____№ 31____________

ПРАВИЛА
перебування (поведінки) громадян в адміністративному комплексі

Київської міської ради, виконавчого органу Київради 
(Київської міської державної адміністрації)

1. Загальні положення

1.1. Цими Правилами визначаються правила поведінки громадян під час перебування в адміністративному комплексі Київської міської ради,
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) на вул. Хрещатик, 36 (далі — адміністративний комплекс).

1.2. Ці Правила розміщуються на офіційних інтернет#сайтах Київської міської ради, виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації), а також при вході (приймальня громадян) до адміністративного комплексу та є відкриті для ознайомлення.

2. Правила поведінки в адміністративному комплексі

2.1. Громадяни мають дотримуватися тиші та громадського порядку.
2.2. Громадяни зобов’язані мати охайний зовнішній вигляд.
Не допускається вхід та присутність у адміністративному комплексі у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння, з явними ознаками психіч#

ного розладу, в одязі, який суперечить вимогам суспільної моралі, з прихованим обличчям, із плакатами або транспарантами, що містять у со#
бі протизаконні гасла або заклики, а також з гучномовцями та пристроями, що посилюють шум.

2.3. Громадянам в адміністративному комплексі забороняється:
— палити, вживати спиртні напої або наркотичні засоби;
— нецензурно висловлюватися або вживати лайливі слова;
— знаходитися без дозволу у робочих кабінетах за відсутності працівників Київради або виконавчого органу Київради (Київської міської дер#

жавної адміністрації);
— використовувати адміністративний будинок як тимчасове житло;
— роздягатися до рівня, що порушує норми громадського порядку та суспільної моралі;
— фізично перешкоджати роботі депутатів Київської міської ради, працівників секретаріату Київради, виконавчого органу Київради (Київської

міської державної адміністрації) та їх працівників;
— пошкоджувати адміністративний будинок та майно Київради, виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації);
— при собі мати колючі, ріжучі чи рублячі предмети або інструменти (ножі, сокири, коси, сапи, швайки, ножиці, молотки, в’язальні спиці, то#

що) холодну та вогнепальну зброю, будь#які види газової зброї (пістолети, газові балончики тощо), пристрої для відстрілу патронів, спорядже#
них гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, муляжі зброї, піротехнічні пристрої та вибу#
хові речовини;

— проходити до приміщення з собаками, котами, іншими домашніми чи хижими тваринами та птицею, крім собак#поводирів;
— з будь#якими візками, велосипедами, сумками, валізами, пакетами чи іншими предметами розміром більше як 55x35x15см (крім портфе#

лів та жіночих сумок).
2.4. Фото# та відеозйомка в адміністративному комплексі особами, що не є акредитованими представниками засобів масової інформації, здій#

снюється лише з дозволу особи, яку знімають. Фотографування та відеозйомка приміщень в адміністративному комплексі можлива з дозволу за#
ступника міського голови — секретаря Київради, керуючого справами секретаріату Київради.

3. Відповідальність за порушення Правил перебування (поведінки) в адміністративному комплексі, 
оскарження дій посадових осіб

3.1. У випадку порушення громадянами встановлених Правил поведінки в адміністративному комплексі депутати Київради, працівники секре#
таріату Київради, виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), служби охорони мають право робити порушникам за#
уваження, а також вживати заходів до усунення (запобігання) порушень відповідно до наявних повноважень.

3.2. У разі якщо така особа продовжує вчиняти правопорушення, працівник служби охорони або інша уповноважена особа пропонує такому
відвідувачу покинути будівлю адміністративного комплексу або викликає працівників міліції.

3.3. Оскарження дій посадових осіб органів місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Закону України “Про звернення громадян”
та інших нормативно#правових актів.

4. Прикінцеві положення

4.1. Ці Правила набирають чинності з моменту їх затвердження і є обов’язковими для дотримання.

Додаток 1
до Порядку

(подається до Бюро перепусток)

ЗАМОВЛЕННЯ №____
на перепустку до адміністративного будинку Київської міської ради 

та її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації)
на вул. Хрещатик, 36

на “___”______________20__ р.

МП

__________ _______________ __________________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

№
п/п

Прізвище, ім’я 
та по батькові відвідувача

Місце роботи, 
посада

Ініціали та прізвище 
замовника

Продовження в наступному номері
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 12 березня 2013 року

Шевченківські дні прикрасили
пейзажами
У столиці відкрилися дві експозиції, присвячені 
дню народження Кобзаря
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

Мин ло о тижня столиці
презент вали одраз дві
вистав и до дня наро-
дження Тараса Шевчен а.
У "Хлібні" зібрали твори
майстрів раїнсь о о жи-
вопис , я і продовж ють
національні пейзажні моти-
ви Кобзаря, а в м зеї Та-
раса Шевчен а пропон -
ють порівняти а варелі
митців різних епох, що
зверталися до зображення
раєвидів,— Тараса Шев-
чен а та Ма симіліана Во-
лошина.

"Український краєвид"

У виставковій залі пам’ятки архі�

тектури ХVІІІ століття "Хлібня" На�

ціонального заповідника "Софія

Київська" до дня народження Тараса

Григоровича Шевченка відкрилась

експозиція "Український краєвид".

Вона представляє твори знаних

майстрів українського живопису від

другої половини XIX століття і до

наших днів. Серед представлених

авторів — майстер пейзажів, спов�

нених гармонійної поетичності і

простоти Сергій Світославський,

імпресіоніст Сергій Шишко, автор

графічних ілюстрацій до "Кобзаря"

Володимир Гарбуз, автор серії

"Стежками Тараса Шевченка" Євген

Манишин, народний художник

України Василь Забашта, видатний

живописець Іван Марчук та інші.

Краєвид рідної землі у творчості

українських митців завжди займав

одне з першорядних місць. Мистець�

кі роботи, різні за часом виконання,

об’єднує прагнення художників пе�

редати чарівність затишку і поетичну

наповненість нашої природи. У зоб�

раженні національних пейзажних

мотивів художники виступали пря�

мими наступниками Тараса Шевчен�

ка, створюючи образ України в усій

самобутності її характерних рис.

Представлені твори дають змогу не

лише оцінити мистецьке значення

полотен вітчизняних пейзажистів, а

й простежити розвиток жанру в укра�

їнському мистецтві. На виставці екс�

понується близько 30 творів живопи�

су з фондів Національного музею Та�

раса Шевченка. Помилуватися

"Українським краєвидом" можна до

29 квітня у виставковій залі "Хлібня"

(Володимирська, 24).

"Тарас Шевченко
і Максиміліан Волошин"

У рамках підготовки святкування

200�ліття Кобзаря і програми святку�

вання Дому Максиміліана Волошина

у Національному музеї Тараса Шев�

ченка відкрилася виставка акварелей

"Максиміліан Волошин і Тарас Шев�

ченко". Співпраця музеїв розпочала�

ся з книги поезій Тараса Шевченка,

яку знайшли у колекції Волошина.

Вперше за історію існування двох

колекцій одночасно у межах одного

виставкового залу експонується

близько 70 акварелей митців. Вони

жили в різний час, творили в різних

стилях, є представниками різних

культур, хоча обидва мають україн�

ське коріння. Шанувальники Шев�

ченка і Волошина навряд чи замис�

лювалися над тим, що між митцями

є що спільне. Їх об’єднує пейзаж:

мовчазні пустелі і степи, спокійне

море і величні гори. Тепер поцінову�

вачі творчості Шевченка і Волоши�

на зможуть на власні очі побачити і

впевнитись у деякій схожості їх ху�

дожніх образів.

Різні за стилем, методом творчості,

краєвиди все ж таки мають між собою

щось спільне. Секрет криється в са�

мій природі. Зображені східний Крим

(Максиміліан Волошин) і каспій�

ський край (Тарас Шевченко) знахо�

дяться на одній широті земної кулі,

що обумовлює подібність рослинно�

сті та рельєфу. Акварелі Волошина —

це здебільшого яскраво виражений

тональний живопис, він малював по

пам’яті, "з уяви". Учень Карла Брюл�

лова Тарас Шевченко в акварелях по�

єднував принципи академічного мис�

тецтва з реальними враженнями, з

планерним живописом. В обох мит�

ців почуття і враження від побачених

краєвидів знаходили втілення як в

поетичних, так і в художніх образах.

Але якщо у Тараса Шевченка вірші —

це доповнення зорових образів сло�

вами, то у Максиміліана Волошина

вони пов’язані з акварелями лише

спільним настроєм.

Виставка пропонує зануритися у

світ акварельного пейзажу, ознайо�

митися з художньою творчістю ви�

значних особистостей — Тараса

Шевченка і Максиміліана Волоши�

на. Експозиція відкрита в Націо�

нальному музеї Тараса Шевченка

(бул. Шевченка, 12) до 31 березня

2013 року

Глибо о с м ємо зв’яз з раптовою смертю
підпол овни а міліції,

заст пни а начальни а відділ забезпечення масових заходів
Управління ромадсь ої безпе и ГУ МВС У раїни м. Києві

Оніщен а Петра Анатолійовича
та висловлюємо щирі співч ття йо о рідним і оле ам.

Працівни и Департамент с спільних ом ні ацій КМДА

Вистав а "У раїнсь ий раєвид" знайомить з творами видатних майстрів вітчизняно о живопис від др ої половини
XIX століття до с часності
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Відповіді на сканворд 

Департамент ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої

місь ої державної адміністрації)
повідомляє про продаж об'є тів права ом нальної

власності територіальної ромади м. Києва:

шляхом ви п :

Нежилі приміщення площею 60,50 в.м по в л. Червоноармійсь ій, 102,
літ. "А", приватизовано фізичною особою за 967 440 (дев'ятсот шістдесят
сім тисяч чотириста соро ) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ —
161 240 (сто шістдесят одна тисяча двісті соро ) ривень 00 опійо ;

Нежилі приміщення площею 26,40 в.м по в л. Менделєєва, 12, літ. "А"
приватизовано фізичною особою за 238 800 (двісті тридцять вісім тисяч
вісімсот) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 39 800 (тридцять
дев'ять тисяч вісімсот) ривень 00 опійо ;

Нежилі приміщення площею 43,10 в.м по пр-т Повітрофлотсь ом ,
11/15, літ. "А" приватизовано юридичною особою за 372 000 (триста
сімдесят дві тисячі) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 62 000
(шістдесят дві тисячі) ривень 00 опійо ;

Нежила б дівля площею 160,20 в.м по в л. Сирець ій, 37, літ. "Е"
приватизовано юридичною особою за 1 005 600 (один мільйон п'ять тисяч
шістсот) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 167 600 (сто шістдесят
сім тисяч шістсот) ривень 00 опійо ;

Нежилі приміщення (цо оль) площею 57,00 в.м по в л. Краси ова, 6,
літ. "А" приватизовано юридичною особою за 284 880 (двісті вісімдесят
чотири тисячі вісімсот вісімдесят) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ
— 47 480 (соро сім тисяч чотириста вісімдесят) ривень 00 опійо ;

Нежиле приміщення (підвал) площею 45,40 в.м по в л. Нижній Вал, 41,
літ. "А" приватизовано фізичною особою за 430 920 (чотириста тридцять
тисяч дев'ятсот двадцять) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 71 820
(сімдесят одна тисяча вісімсот двадцять) ривень 00 опійо ;

Нежилий б дино площею 1140,80 в.м по в л. Т л зи, 5, літ. "Б"
приватизовано юридичною особою за 2 990 518 (два мільйони дев'ятсот
дев'яносто тисяч п'ятсот вісімнадцять) ривень 91 опійо , в том числі,
ПДВ — 498 419 (чотириста дев'яносто вісім тисяч чотириста
дев'ятнадцять) ривень 82 опійо ;

Нежилі приміщення площею 28,30 в.м по пр-т Правди, 92, літ. "А"
приватизовано юридичною особою за 191 568 (сто дев'яносто одна
тисяча п'ятсот шістдесят вісім) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ —
31 928 (тридцять одна тисяча дев'ятсот двадцять вісім) ривень
00 опійо ;

Нежилі приміщення площею 105,40 в.м по б-р Л. У раїн и, 36-В,
літ. "А" приватизовано юридичною особою за 1 003 849 (один мільйон
три тисячі вісімсот соро дев'ять) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ —
167 308 (сто шістдесят сім тисяч триста вісім) ривень 17 опійо ;

Нежилі приміщення площею 69,10 в.м по б-р Л. У раїн и, 36-В,
літ. "А" приватизовано юридичною особою за 633 385 (шістсот тридцять
три тисячі триста вісімдесят п'ять) ривень 00 опійо , в том числі,
ПДВ — 105 564 (сто п'ять тисяч п'ятсот шістдесят чотири) ривень 17
опійо ;

Нежилі приміщення (підвал) площею 706,10 в.м по в л. Межи ірсь ій,
2, літ, "А" приватизовано юридичною особою за 5 779 165 (п'ять мільйонів
сімсот сімдесят дев'ять тисяч сто шістдесят п'ять) ривень 20 опійо , в
том числі, ПДВ — 963 194 (дев'ятсот шістдесят три тисячі сто девяносто
чотири) ривень 20 опійо ;

Нежилі приміщення (підвал) площею 83,00 в.м по в л. Ми ільсь о-
Ботанічній, 6/8, літ. "А" приватизовано юридичною особою за 404 640
(чотириста чотири тисячі шістсот соро ) ривень 00 опійо , в том числі,
ПДВ — 67 440 (шістдесят сім тисяч чотириста соро ) ривень 00 опійо ;

шляхом продаж на а ціоні:

Нежилий б дино площею 25,20 в.м по в л. Хрещати , 38/2, літ. "Г"
приватизовано юридичною особою за 341 880 (триста соро одна тисяча
вісімсот вісімдесят) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 56 980
(п'ятдесят шість тисяч дев'ятсот вісімдесят) ривень 00 опійо ;

Нежилі приміщення (в том числі підвал) площею 277,50 в.м по
в л. Б дівельни ів, 31/13, літ, "А" приватизовано юридичною особою за
1 788 480 (один мільйон сімсот вісімдесят вісім тисяч чотириста
вісімдесят) ривні 00 опійо , в том числі, ПДВ — 298 080 (двісті
дев'яносто вісім тисяч вісімдесят) ривень 00 опійо ;

Нежилі приміщення (цо оль) площею 124,70 в.м по в л. Виш ород-
сь ій, 51/1, літ. "А" приватизовано фізичною особою за 805 920 (вісімсот
п'ять тисяч дев'ятсот двадцять) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ —
134 320 (сто тридцять чотири тисячі триста двадцять) ривень 00 опійо ;

Нежилі приміщення площею 49,00 в.м по в л. Червоноармійсь ій, 17,
літ. "А" приватизовано юридичною особою за 706 920 (сімсот шість тисяч
дев'ятсот двадцять) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 117 820 (сто
сімнадцять тисяч вісімсот двадцять) ривень 00 опійо ;

Нежилі приміщення (підвал) площею 66,20 в.м по в л. Червоно-
армійсь ій, 82, літ. "А" приватизовано фізичною особою за 506 400
(п'ятсот шість тисяч чотириста) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ —
84 400 (вісімдесят чотири тисячі чотириста) ривень 00 опійо ;

Нежилі приміщення площею 436,80 в.м по б-р Л. У раїн и, 20,
літ. "А", приватизовано юридичною особою за 2 268 720 (два мільйони
двісті шістдесят вісім тисяч сімсот двадцять) ривень 00 опійо , в том
числі, ПДВ — 378 120 (триста сімдесят вісім тисяч сто двадцять) ривень
00 опійо ;

Нежилі приміщення (підвал) площею 145,20 в.м по в л. Рев ць о о, 5-А,
літ. "А", приватизовано фізичною особою за 833 160 (вісімсот тридцять три
тисячі сто шістдесят) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 138 860 (сто
тридцять вісім тисяч вісімсот шістдесят) ривень 00 опійо ;

Нежилий б дино площею 501,20 в.м по в л. Ярославів Вал, 3, літ. "Б",
приватизовано юридичною особою за 12 019 200 (дванадцять мільйонів
дев'ятнадцять тисяч двісті) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ —
2 003 200 (два мільйони три тисячі двісті) ривень 00 опійо ;

Нежилі приміщення (в том числі підвал) площею 608,30 в.м по
в л. Виш ородсь ій, 28/1, літ. "Б", приватизовано юридичною особою за
990 000 (дев'ятсот девяносто тисяч) ривень 00 опійо , в том числі,
ПДВ — 165 000 (сто шістдесят п'ять тисяч) ривень 00 опійо .

У зв'яз з проведенням робіт із за ріплення межовими зна ами поворотних
точо меж земельної ділян и в нат рі (на місцевості), я і відб д ться 27 бе-
резня 2013 ро о 12.00 за адресою: м. Київ, в л. Злато стівсь а, б -
дино № 11, ПрАТ "НЕСТ-ХАННЕР" запрош є повноважених представни ів
власни ів ( орист вачів) с міжних земельних діляно : ДВНЗ "КНЕУ імені Ва-
дима Гетьмана", ПАТ "КІЕП", ПП "ЛУКОЙЛ-У раїна", ТОВ "Біон терарі-
м-центр", Дочірньо о підприємства "У рспецсервістранс".

Конта тні тел: +38 063 300 02 35, +38 099 419 71 17.

О олошення про ви ли до с д я ості відповідача та третьої особи
в поряд ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає ТДВ "Страхова омпанія "Райп" в я ості відпові-
дача та Старинця Віталія Володимировича, К тіщен а Петра Івановича в я ості третіх осіб справі
за позовом Волошина Сер ія Степановича до товариства з додат овою відповідальністю "Райп",
треті особи, я і не заявляють самостійних вимо : Старинець Віталій Володимирович, К тіщен о
Петро Іванович про стя нення с ми страхово о відш од вання, я е призначено на 21 березня 2013
ро о 9.30 за адресою: м. Київ, в л. М. Гайцана, 4, аб. 413 ( олов ючий с ддя Со олов О.М.).

У разі неяв и в с дове засідання відповідача: ТДВ "Страхова омпанія "Райп", остання відома
адреса: м. Київ, в л. Предславинсь а, 11, та третіх осіб: Старинця Віталія Володимировича, остан-
ня відома адреса: Київсь а область, Миронівсь ий район, с. Юхни, в л. Міч ріна, 29, та К тіщен а
Петра Івановича, остання відома адреса: Київсь а область, м. Миронів а, в л. Ч алова, б д. 10,
в. 31, відповідно до ст. 169, ЦПК У раїни, справа б де роз лян та їх відс тність.

Голосіївсь е РУ ГУМВС У раїни в місті Києві приносить вибачення
Дяч Костянтин Ми олайович за невчасне надання відповіді на
інформаційний запит від 17.03.2011. Керівництво Голосіївсь о о
РУ ГУМВС У раїни в місті Києві.

Втрачене свідоцтво на право власності на житло за адресою: Київ, в л. Зрош вальна, 3-Б,
в. 195 видане відділом приватизації ом нально о житлово о фонд Дарниць ої РДА м. Києва
18.01.2001 ро , на аз №81, д блі ат виданий з ідно розпорядження №37/81-Д від 06.04.2006
ро на ім'я Трохимч Ганни Михайлівни та Трохимч а Оле сандра Васильовича (в рівних долях)
вважати недійсним.

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Смирнова-Ласточ іна,
10-Б, ( аб. № 49), ви ли ає на 09.04.2013 ро на 10.30 відповідачів по справі за позовом
К ли овсь о о М.Ю. до ПП "Ле іон-2004", ПП "ТЦ "Медтехні а" ТОВ "А рополіс Реаліті Гр п",
ТОВ "Еліт Менеджмент р п" про визнання недійсним до овор півлі-продаж , визнання права
власності, витреб вання майна із ч жо о неза онно о володіння, зобов'язання вчинити дії.

Відповідачі ви ли аються с дове засідання, разі неяв и відповідачів справа
роз лядатиметься за їх відс тності.

С ддя В.О. Волошин

Інспе ція державно о архіте т рно-б дівельно о онтролю місті Києві
о олош є он рс на заміщення ва антних посад державних сл жбовців:

Вимо и до андидатів: ромадянство У раїни, повна вища освіта відповідно о

професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істр або

спеціаліст; стаж роботи на державній сл жбі не менше 3 ро ів або за фахом не

менше 5 ро ів; дос онале володіння державною мовою; вміння працювати на

омп'ютері.

До менти на он рс приймаються протя ом 30 алендарних днів з дня

оп блі вання о олошення за адресою: 01133, м. Київ, б льв. Лесі У раїн и, 26,

ім. 738

Додат ові відомості про мови проведення он рс можна одержати за тел.

428-57-77.

№
з/п

Назва підрозділ Ва антна посада
Кіл-ть
штатних
одиниць

1.
Управління онтролю
б дівництва об'є тів

- оловний державний інспе тор 4

4.
Се тор адрово о
забезпечення

- завід вач Се тор 1

5.
Відділ дозвільних
до ментів

- оловний державний інспе тор
(на час відп ст и по до ляд за дитиною
до 3-х ро ів)

1

3 вітня 2013 ро об 11.00 ТБ "Київсь а а ропромислова біржа" в
приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 5,
орп. 6-Б проводить а ціон з продаж державно о майна, я е переб ває на
балансі Державно о підприємства Національний а адемічний драматичний
театр імені Івана Фран а, а саме: театральні стільці.
Почат ова вартість — 63918,02 рн (шістдесят три тисячі дев'ятсот

вісімнадцять ривень 00 оп.) без ПДВ.

С б'є ти підприємниць ої діяльності та фізичні особи, що бажають взяти часть в
а ціонних тор ах, подають за адресою: м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 5, орп. 6-Б
(тел. 230-95-49) та і до менти:

1) заяв на часть в а ціонних тор ах;

2) опія свідоцтва про державн реєстрацію с б'є та підприємниць ої діяльності
та становчих до ментів, опія свідоцтва про реєстрацію платни а подат на
додан вартість, рішення повноважено о ор ан про часть в а ціоні (для
юридичних осіб — резидентів);

3)паспорт та довід про присвоєння ідентифі аційно о номера (для фізичних
осіб);

4)нотаріально засвідчена опія свідоцтва про державн реєстрацію іноземною
юридичною особою постійно о представництва з правом провадження
осподарсь ої діяльності на території У раїни, витя з тор овельно о, бан івсь о о
чи с дово о реєстр або реєстраційно о посвідчення, завірена опія становчих
до ментів, ле алізована та пере ладена раїнсь ою мовою (для юридичних осіб —
нерезидентів);

5)платіжні до менти, що підтвердж ють сплат
- реєстраційно о внес в розмірі 17 рн, в т.ч. ПДВ;
- арантійно о внес в розмірі 10 % від вартості товар без ПДВ.
Внес и сплач ються на розрах н овий рах но біржі: №26004300010000 в

ПАТ "Бан Фор м" м. Києва, МФО 322948, од ЄДПРОУ 23243248.

6)до мент бан , я им підтвердж ється від риття рах н а, з я о о б ли
перераховані реєстраційні та арантійні внес и

До ментацію з проведення а ціонних тор ів, а та ож детальн інформацію про
майно, що виставляється на а ціон, можна одержати за адресою: м. Київ,
в л. Червоноармійсь а, 5, орп. 6-Б, або з офіційно о веб-сайт біржі
www.visnik.kiev.ua.

Прийом заяво заверш ється о 17.00 28 березня 2013 ро .

А ціонний омітет

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
Мета діяльності — по ращення е оло ічно о стан водно о середовища та

соціально о нав олишньо о середовища за рах но лі відації несан ціоновано о
сміттєзвалища в р слі р. Люб а.

Перелі найбільш значних впливів на стан дов ілля:
Тимчасовий, на період б дівництва — не ативний вплив на р нт та повітряне

середовище ви ли аний роботою техні и та механізмів на віддаленій (300 м) від
заб дови території.

Перелі заходів, я і забезпеч ють нормативний стан нав олишньо о
середовища:

Дотримання норм та правил б дівництва, дотримання вимо щодо охорони та
збереження дов ілля при провадженні робіт, я і ви ладені спеціальній лаві
розділ "Ор анізація б дівництва".

Перелі залиш ових впливів: залиш ові не ативні впливи відс тні.
За рах но вивезення сміття та завдя и б дівництв за рито о оле тора

очі ється позитивний вплив на:
- Повітряне середовище — лі відація осеред надходження прод тів розпад .
- Водне середовище — лі відація осеред надходження прод тів розпад .
- Соціальне середовище — по ращення мов відпочин .

Зобов'язання ЗАМОВНИКА:
Замовни зобов'яз ється:

- дотрим ватися чинних норм та правил охорони нав олишньо о середовища і
вимо е оло ічної безпе и на всіх етапах б дівництва та е спл атації.

У зв'яз із зростанням мінімальної заробітної плати, цін на енер орес рси,
матеріали тощо, ЖБК "СЛАВУТИЧ" повідомляє, що тарифи на посл и з
тримання б дин і спор д та приб дин ової території, розраховані з ідно з
Поряд ом, затвердженим постановою КМУ від 01.06.2011 р. №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 державної адміністрації) від
09.03.2011 р. № 307 та розміщені на інформаційних стендах, під'їздах б дин .

За важення і пропозиції приймаються за адресою: м. Київ, в л. Ент зіастів, 19/1,
протя ом 14 днів з дня повідомлення про встановлення тариф . Тел. 295-87-79.

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

№ п/п Адреса Тариф, рн Тариф 1- о поверх , рн

1 В л.Ент зіастів, 19/1 2,15 1,95

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

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