
У Києві розроблять Стратегію розвитку реклами

Столичний метрополітен
суттєво оновлять
Перші 5 вагонів підземки відправили на модернізацію на Крюківський завод

Модернізація вагонів передбачає замі�

ну тягового приводу, ходових частин,

системи управління, внутрішнього ін�

тер’єру та кабіни машиніста. В результаті

столичний метрополітен отримає сучасні

вагони, обладнані асинхронним тяговим

приводом, сучасними візками та ефек�

тивними гальмівними системами, ком�

п’ютерною системою управління.

Оновлення вагонів дозволить знизити

рівень витрат електроенергії на 35—40 %,

що не лише скоротить кількість шкідли�

вих викидів, а й призведе до зменшення

витрат палива.

“Унікальність цього проекту полягає в

тому, що ми зв’язали суспільно значущу

проблему зі зменшенням викидів вугле�

кислого газу, що передбачають норми Кі�

отського протоколу, та модернізацію ва�

гонів. Оновлення рухомого складу за

найсучаснішими стандартами призведе

до зменшення використання електро�

енергії. До цього проекту в нас не було

жодного подібного, який би ці кошти ре�

алізував на користь економіки України

та її екології”,— заявив голова КМДА

Олександр Попов.

За словами в. о. голови правління ПАТ

“Крюківський вагонобудівний завод”

Олександра Пьоришкіна, зміниться і

зовнішній вигляд та інтер’єр “помолоді�

лого” рухомого складу, що, в свою чергу,

дозволить підвищити безпеку та ком�

форт перевезення киян. При цьому змі�

ни у плануванні внутрішнього простору

вагонів дозволять частково збільшити

кількість пасажирів. Так, салони облад�

нають сучасними системами кондиціо�

нування та пристосують для людей з об�

меженими фізичними можливостями.

Подбають і про покращення умов праці

машиністів — їхні кабіни також оснас�

тять кондиціонером та сучасним ергоно�

мічним пультом управління, що дозво�

лить ефективно керувати потягом та

спостерігати за роботою всіх його сис�

тем.

Перші п’ять вагонів, які днями виру�

шили з електродепо “Дарниця” на

Крюківський вагонобудівний завод,

повернуться в столицю України вже во�

сени.

Як зазначив начальник КП “Київ�

ський метрополітен” Володимир Федо�

ренко, після того, як підприємство отри�

має оновлений рухомий склад, два міся�

ці його тестуватимуть, перевірятимуть на

безпечність для пасажирів. І лише потім,

орієнтовно в листопаді — грудні цього

року, на завод передадуть наступні десять

вагонів, а з січня 2014 року передавати�

муть щомісяця по 10 одиниць рухомого

складу. Таким чином, у жовтні наступно�

го року підземка отримає 95 оновлених

вагонів.

За оцінками фахівців, після цього ру�

хомий склад зможе слугувати місту ще 20

років. Всі вагони, які реконструюють за

цим проектом, вилучені зі Святошин�

сько�Броварської лінії метрополітену,

оскільки саме тут рухомий склад застарів

на 90 %

У квітні презентують новий
трамвай київського виробництва 
Трисе ційний потя не відрізнятиметься за я істю
від за ордонних анало ів
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Прийоми оборони для споживачів 
Найменше шансів поверн ти по п і отримати
роші назад мають лієнти інтернет-ма азинів
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Друкарська справа 
Стефана Кульженка 

На йо о підприємстві ви отовляли с венірні листів и
та раїнсь і роші
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Розпочала роботу Громадська рада
при КМДА
До с лад Громадсь ої ради обрано 45 осіб, я і

представляють різні напрям и ромадсь ої роботи.
Це спорт і освіта, профспіл и, охорона здоров’я,
розвито льт ри, права жіно , воїнів-аф анців та
інвалідів, мало о і середньо о бізнес , захист е о-
ло ії та історичної спадщини Києва.
На першом засіданні прийнято Положення та

Ре ламент Громадсь ої ради, затверджено її стр -
т р та визначено ерівні ор ани. Та , оловою Гро-
мадсь ої ради обрано президента У раїнсь о о
центр с спільно о розвит , андидата політичних
на Марин Б рма . Її заст пни ами стали: фахі-
вець із розвит ромадянсь о о с спільства, ан-
дидат історичних на Любов Блінда, ромадсь ий
діяч Оле сандр Зінчен о, олова Фонд підтрим и
молодіжно о та олімпійсь о о плавання, чемпіон
світ , олімпійсь ий призер Денис Силантьєв та мо-
лодіжний лідер, андидат технічних на Оле сандр
На рний. Комітет з освітньо- манітарних та моло-
діжних питань очолив письменни , видавець і ро-
мадсь ий діяч Віталій Капранов. Комітет з питань
охорони здоров’я — заст пни олови ГО “Здоро-
вий Київ”, лі ар-а шер вищої ате орії, до тор ме-
дичних на , професор Оль а Горб нова, Комітет з
соціальних та е ономічних питань — захисни прав
підприємців В’ячеслав Би овець, Комітет з питань
запобі ання та протидії ор пції, проведення анти-
ор пційної е спертизи — адво ат, правозахисни
Роман Хорольсь ий.
У Громадсь ій раді є представни и об’єднань, що

наліч ють тисячі иян. Напри лад, Координаційна
рада ромадсь их ор анізацій інвалідів, я пред-
ставляє Василь Назарен о, наліч є 35 тисяч осіб, а
Ми ола Гончарен о — представни інтересів 12,5
тисяч столичних аф анців.
Визначено, що найближчі 2 ро и першочер ова
ва а Громадсь ою радою при КМДА приділяти-
меться ромадсь ом правлінню містом, впрова-
дженню ініціатив иян, ромадсь ій е спертизі та
онтролю за ви онанням рішень влади

Міський транспорт обладнають
електронними компостерами
Та ий ро дозволить поліпшить я ість надання

обсл ов вання та по ращить е ономічн пот ж-
ність КП “Київпастранс”, заявив ендире тор під-
приємства Ми ола Ламб ць ий. Наразі та а систе-
ма оплати проїзд діє на всіх станціях швид існо о
трамваю на Троєщині та тролейб сних і автоб сних
маршр тах на цьом напрям . Цей пілотний прое т
настіль и вдало пройшов випроб вання, що вже
цьом році йо о план ють поширити на весь Київ.
“Система передбачає застос вання еле тронно о
омпостера, що дозволить лі від вати всі зловжи-
вання пасажирів. Б де чіт а та с часна система
оплати проїзд ”,— розповів “Хрещати ” Ми ола
Ламб ць ий. Крім то о, ожн машин обладнають
бортовим омп’ютером, за допомо ою я о о б д ть
за альнювати та реа вати на зміни пасажиропо-
то ів.
До речі, нові прилади зчит ватим ть дані соціаль-

но спрямованої “Карт и иянина”, що дасть змо
визначити точн іль ість пасажирів піль ових ате-
орій, я і орист ються ромадсь им транспор-
том

У столиці облаштують сквер 
імені Василя Стуса
У Святошинсь ом районі міста на розі проспе т

А адемі а Палладіна та проспе т Перемо и об-
лашт ють с вер імені Василя Ст са. Я повідомили
“Хрещати ” прес-сл жбі КМДА, відповідне роз-
порядження підписав олова місь адміністрації
Оле сандр Попов.
Замовни ом робіт визначено ом нальне об’єд-

нання “Київзеленб д”. Підрядна ор анізація надасть
арантії щодо я ості ви онання робіт та встановить
арантійні стро и е спл атації. Раніше повідомля-
лося, що до Дня Києва зеленб дівці оновлять
близь о 20 столичних пар ів та с верів

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Мин лий рі для міста став переломним
плані вре лювання розміщення ре лами —
б ло хвалено Концепцію розвит зовніш-
ньої ре лами, я а передбачає зменшення
відповідних онстр цій на в лицях Києва.
Нині ж місь а влада план є розробити
Страте ію розвит ре лами, аби вивести
цей бізнес на європейсь ий рівень. Та і
зміни сприятим ть збільшенню надходжень
до місь о о бюджет . Про це вчора йшло-
ся під час апаратної наради під ерівниц-
твом олови КМДА Оле сандра Попова.

Протягом двох останніх років у столиці спостеріга�

ється збільшення надходжень до міського бюджету від

реклами та сплати пайової участі. Так, торік від сплати

пайової участі місто одержало 223 млн грн, що на 50 %

більше надходжень за 2011 рік. Від реклами ж надійшло

125,2 млн грн, що на 23,3 % перевищує показник попе�

реднього року, і на 69,2 % — суму, яка була у 2010�му. За�

уважимо, у першому півріччі 2010 року до бюджету на�

дійшло лише 930 тис. грн.

Позитивна динаміка зростання спостерігається й

цьоріч — протягом січня�лютого в якості плати за роз�

міщення зовнішньої реклами надійшло 16,4 млн грн,

що на 14 % більше запланованого. А це, як вважає за�

ступник голови КМДА — керівник апарату Олександр

Пузанов, свідчить, що Київ використовує місця для

розміщення реклами більш ефективно. “Надходження

зростають і зростатимуть надалі, а кількість конструк�

цій при цьому скорочується”,— відзначає пан Пузанов.

Зауважимо, у 2013 році Київ планує одержати від рекла�

ми майже 150 млн грн.

Також міській владі вдалося знизити витрати на соці�

альну рекламу майже у п’ять разів. Так, у 2012 році на її

розміщення було витрачено 4,4 млн грн, тоді як у

2009 — 20,9 млн грн. “Вартість вдалося зменшити за ра�

хунок ретельного планування соціальних медіа�кампа�

ній та виваженого підходу до обсягів розміщення, без

впливу на якість виконання соціальних програм”,—

розповів Олександр Пузанов.

Нагадаємо, зміни у розміщенні реклами розпочалися

з Концепції розвитку зовнішньої реклами, що була

ухвалена в 2012 році. Відповідно до цього документу, пе�

редбачається планомірне зменшення рекламних конс�

трукцій, зокрема через зонування території міста — по�

діл на п’ять форматних зон, у кожній з яких визначаю�

ться вимоги до об’єму та розміщення об’єктів.

Директор компанії “BigBoard” Юрій Чаруха одним

із перших розпочав приводити своє господарство у

відповідність до нових вимог. “Зараз роботи вже три�

вають у другій зоні. Ми повністю закінчили демонтаж

своїх конструкцій в нульовій зоні й провели перефор�

матування в першій”,— розповів “Хрещатику” пан

Чаруха.

Підприємець постійно перебуває в активному діалозі

з міською владою й під час наради виклав своє бачення

розвитку рекламного бізнесу в місті. За його словами,

реклами має бути менше, але якість її повинна стати

кращою. “Для Києва достатньо п’ять�шість великих

рекламних компаній й біля десяти маленьких, які б доб�

ре відпрацьовували невеликі проекти”,— поділився

думкою пан Юрій.

Міська влада планує й надалі продовжувати роботу з

розвитку реклами, аби вивести її на європейський рі�

вень. Для цього у столиці планують розробити відповід�

ну Стратегію, у якій передбачатиметься удосконалення

тарифної політики, розширення вільної від реклами зо�

ни та уніфікація типових рекламних конструкцій.

Як відзначив голова КМДА Олександр Попов, хоча й

спостерігається поповнення бюджету від розміщення

реклами, все ж залишаються проблемні питання, які

місто планує вирішити у конструктивному діалозі з біз�

несом
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Міська влада планує цього року одержати від реклами 150 млн грн

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Ва они иївсь ої підзем и давно потреб ють оновлення. Адже
більшість з них відпрацювали же понад 40 ро ів та перевезли
та іль ість пасажирів, я а майже дорівнює населенню У ра-
їни — 40—45 мільйонів. Саме том місь ій владі вдалося зал -
чити ошти Кіотсь о о прото ол для модернізації 95-ти оди-
ниць р хомо о с лад метрополітен . Днями олова КМДА
Оле сандр Попов та ж рналісти стали свід ами то о, я перші
п’ять ва онів відправили на оновлення з еле тродепо “Дарни-
ця” на Крю івсь ий ва оноб дівний завод.

Днями олова КМДА Оле сандр Попов та ж рналісти стали свід ами то о, я перші п`ять ва онів відправили на оновлення з еле тродепо "Дарниця" на Крю івсь ий ва оноб дівний завод
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Новини

У центрі столиці заборонять будівництво 
висоток
Новий Генплан міста передбачає заборон висотно о б дівництва

центрі столиці, повідомив в ефірі теле анал “Київ” начальни Інстит т
Генерально о план Києва Сер ій Броневиць ий. “До сьо одні питання ви-
сотно о б дівництва центрі обмеж валося лише моральними фа тора-
ми, нія их за онодавчих підстав та обмежень спор дження висотних об’-
є тів центральній частині міста фа тично не б ло. І на сьо одні ще не за-
тверджений Генплан, і та ої заборони прямої немає. Я що він б де прий-
нятий, то заборона б де, і не зможе більше жоден посадовець підписати
до мент, я ий дозволятиме б д вати висотн б дівлю центрі столиці.
Тобто це б де вели а перемо а і для иян, я та вважаю. Це впоряд є
взаємовідносини між адміністрацією, інвесторами і заб довни ами та
меш анцями. Ми на це сподіваємося”,— зазначив начальни Інстит т
Генплан Києва. Раніше Сер ій Броневиць ий в інтерв’ю “Хрещати ” ви-
словив надію, що до середини літа або восени цьо о ро Генплан столи-
ці б де затверджено Київрадою

За лютий в Києві демонтували 
107 рекламних носіїв
Про це повідомив заст пни олови КМДА Оле сандр П занов. Він на-
адав, що зараз столиця надає дозволи на встановлення нових ре ламних
об’є тів межах Концепції розвит зовнішньої ре лами в місті Києві та
подовж є дію існ ючих. Більше всьо о лютом б ло демонтовано: неза-
онних вивісо (46 шт.), банерів (28 шт.) і ронштейнів (20 шт.). За алом
з почат 2013 ро в столиці стало менше на 148 неза онних ре ламних
носіїв.
На адаємо, протя ом 2012 ро в Києві б ло прим сово демонтовано

1 265 неза онних ре ламних носіїв, що на 56,4 % більше, ніж за 2011 рі

У квітні презентують новий трамвай 
київського виробництва
Трисе ційний потя не відрізнятиметься за я істю від за ордонних ана-

ло ів, повідомив “Хрещати ” енеральний дире тор КП “Київпастранс”
Ми ола Ламб ць ий. “Наразі на швид існій лінії рс ють односе ційні
трамваї, вироблені Києві. Одна ми продовж ємо розробляти модель-
ний ряд і вже напри інці вітня презент ємо новий трисе ційний потя ”,—
розповів пан Ламб ць ий.
До слова, ошт ватиме иївсь ий трамвай близь о 10 млн рн, тоді я

за європейсь ий анало довелося б заплатити на 2—3 мільйони більше.
Після презентації іль а місяців машина проходитиме випроб вання та
сертифі ацію і лише потім б де поставлена на серійне виробництво.
За словами олови КМДА Оле сандра Попова, серед меш анців міс-

та вже прижилося наймен вання “Каштан”, тож нов модель план ють
охрестити “Каштаном-2”

У місті безкоштовно перевірятимуть 
на туберкульоз
З 19 по 28 березня — до Всесвітньо о дня боротьби з т бер льозом,

що відзначається 24 березня, меш анці Києва змож ть обстежитися на
т бер льоз за допомо ою с часно о цифрово о рент ен-флюоро рафа.
Цьо орічна ампанія відб вається вдр е поспіль під аслом “З пиніть т -
бер льоз, по и я живий”. Обстеження проводитиметься омандою про-
фесійних рент еноло ів. Цифровий апарат значно менше опромінює лю-
дин , ніж звичайний, має більший спе тр діа ностичних можливостей, що
сприяє більш ранньом виявленню хвороби. Флюоро раф б де працюва-
ти з 9.00 до 18.00 з перервою на обід: 19–20 березня — на в л. Г. Кирпи
(Південний залізничний во зал); 21–24 березня — в л. Хрещати , 22 (бі-
ля Головпоштамт ); 22 березня — пр-т Повітрофлотсь ий, 4 (біля РДА Со-
лом’янсь о о район ); 25–26 березня— пр-т Перемо и, 142 (а/с “Дачна”);
27–28 березня — пр-т На и, 1/2 (Центральний автово зал).
Можливість без оштовно та анонімно перевіритися иянам на т бер -

льоз четвертий рі поспіль надає фонд “Розвито У раїни” за підтрим и
Київсь ої місь держадміністрації. Додамо, У раїна посідає др е місце піс-
ля Росії серед раїн європейсь о о ре іон за по азни ами захворювано-
сті на т бер льоз

Бізнес долучається до висадження каштанів 
на Хрещатику
До висадження аштанів на Хрещати дол чаться підприємці. Відповід-

ний до овір про співпрацю підписаний між ом нальним об’єднанням “Ки-
ївзеленб д” та омпанією “UDP-У раїна”. За мовами до овор , до інця
березня понад 100 м’ясочервоних аштанів план ють доставити до столи-
ці, я і потім б д ть висаджені на оловній в лиці міста. Про це “Хрещати-
” повідомили в прес-сл жбі КО “Київзеленб д”.
Раніше олова КМДА Оле сандр Попов неодноразово заявляв про не-

обхідність співпраці влади, бізнес і ромадсь ості питаннях бла о ст-
рою та озеленення Києва.
Наразі на оловній в лиці столиці тривають роботи із санітарної обріз и

та омолодження ві ових аштанів. Понад 60 дерев вже дося ли ритичної
ві ової межі — не рост ть та майже не плодоносять. Тож фахівці ом наль-
но о підприємства з тримання зелених насаджень Шевчен івсь о о
район знімають с хі та зламані іл и, прорідж ють рони та стим люють
дерева до прирост .
На адаємо, 2011 році б ло вирішено провести апітальний ремонт зе-

лених насаджень на Хрещати із повною заміною ґр нт . У вересні 2012
ро відб лось роз риття он рсної до ментації, проте жодна з пропо-
зицій не відповідала чинном за онодавств та вимо ам ДСТУ

Метро “Політехнічний інститут” зранку 
закриватимуть на вхід
Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі КП “Київсь ий метрополітен”,

сьо одні, 19 березня, починається апітальний ремонт ес алатора № 2 на
станції “Політехнічний інстит т” Святошинсь о-Броварсь ої лінії, я ий три-
ватиме до 24 травня цьо о ро . На ад ємо, що на період ремонт стан-
ція “Політехнічний інстит т” за ривається на вхід робочі дні з 7.50 до
10.30. У вихідні режим роботи станції не змінюється. Київсь ий метропо-
літен зм шений вдаватися до цьо о заход для вивезення пасажирів з
платформи станції на поверхню двома працюючими ес алаторами через
вели ий пасажиропоті ран ові одини "пі ".
На адаємо, що наразі продовж ється апітальний ремонт ес алатора

№ 2 на станції “Либідсь а” К ренівсь о-Червоноармійсь ої лінії, я ий три-
ватиме до 3 вітня нинішньо о ро

Цифра дня

198 200 000 
гривень було витрачено в столиці на спорудження житлових будинків
у січні 2013 року
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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Київ і Загреб можуть з’єднати 
прямим авіарейсом
Столиці України і Хорватії підпишуть договір про співпрацю
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Хорватія вист пає за по-
жвавлення співпраці на
всіх рівнях між Києвом та
За ребом. Йдеться зо ре-
ма про розвито т ризм ,
зал чення інвестицій та
співпрацю манітарній
сфері. Крім цьо о, столиця
Хорватії має намір за рі-
пити побратимсь і відно-
сини з Києвом до овором,
прое т я о о вже передали
раїнсь ій стороні для
з одження.

Україна і Хорватія багато років ак�

тивно співпрацюють у галузі культу�

ри, економіки, торгівлі, туризму то�

що. Наші співвітчизники люблять

тамтешні курорти, у свою чергу все

більше хорватів відвідують нашу

державу, особливо після проведення

чемпіонату з футболу Євро�2012.

Так, торік у Хорватії відпочили

70 тисяч українських туристів. Про

це повідомив Надзвичайний і Пов�

новажний Посол Хорватії в Україні

Томіслав Відошевич під час зустрічі

з головою КМДА Олександром По�

повим. “За останніх три роки, поки

у нас був безвізовий режим для

українців, частка ваших туристів у

нашій країні щороку збільшувалася

на 15–20 %. Нині ж, враховуючи,

що Хорватія входить до ЄС, у нас

вводиться візовий режим. Але ми

намагаємося максимально полег�

шити умови видачі перепусток

шляхом збільшення їх кількості та

працівників, які оформлюють до�

кументи”,— відзначив Томіслав

Відошевич.

Окрім розвитку туризму, Хорватія

виступає за пожвавлення співпраці

на всіх рівнях між Києвом та Загре�

бом. Зокрема пан посол попросив

голову КМДА посприяти в організа�

ції в столиці виставки художньої фо�

тографії “Чудова Хорватія” Марка

Врдоляка, яка незабаром відкриєть�

ся у Донецьку. Не роздумуючи,

Олександр Попов запропонував

влаштувати експозицію у залі Му�

зею історії Києва.

Також Томіслав Відошевич висло�

вив побажання залучення україн�

ських інвестицій в хорватський біз�

нес та присутність товарів хорват�

ського виробництва на українсько�

му ринку.

А закріпити побратимські відно�

сини Загреба з Києвом хорвати про�

понують договором, проект якого

вже передали українській стороні

для узгодження. Зі свого боку Олек�

сандр Попов пообіцяв найближчим

часом опрацювати документ та пе�

редав запрошення меру Загреба вже

наприкінці квітня�травня відвідати

Київ для його підписання.

“Так само, як і Загреб, Київ заці�

кавлений у розвитку співпраці. Я

вважаю, що одним із найактуальні�

ших питань тут є організація прямих

авіарейсів між нашими столицями,

які наразі, як мені відомо, функціо�

нують лише в літній період. У нас є

муніципальний аеропорт у Жулянах,

і ми готові надати всіляку допомогу

для вирішення цієї проблеми, якщо

ви зі свого боку налагодите контакт

із вашими можливими партнерами в

частині організації таких рейсів”,—

додав Олександр Попов.

Нагадаємо, офіційний вступ Хор�

ватії в Європейский союз заплано�

ваний на 1 липня 2013 року. Не піз�

ніше, ніж за три місяці, країна по�

винна привести своє законодавство

у відповідність до вимог ЄС, тому

вже з 1 квітня республіка вводить ві�

зовий режим для громадян тих кра�

їн, яким необхідна віза для в’їзду на

територію Євросоюзу. При поїздці

до Хорватії до 31 березня 2013 року

діє безвізовий режим, однак зверта�

тися за новими візами можна вже

зараз

Городяни зможуть долучитися 
до відродження Старого міста
Олександр Попов презентував план розвитку Подолу на 2013 рік
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Голова КМДА Оле сандр Попов про-
вів з стріч з ромадсь им а тивом
Подільсь о о район . Очільни держ-
адміністрації презент вав плани
місь ої влади щодо соціально-е оно-
мічно о розвит Подол на 2013 рі
та відповів на а т альні запитання
меш анців одно о із найстаріших
районів Києва.

Цього року Поділ постане оновленим перед ки�

янами та гостями міста. У планах влади на цей

рік — завершення реконструкції Поштової площі,

після чого в подальшому планується зробити пі�

шохідною вулицю Сагайдачного, облаштування

Контрактової площі, створення пішохідного та

велосипедного маршрутів від Андріївського узво�

зу вздовж схилів Дніпра до Києво�Печерської

лаври тощо.

“Поділ — скарбниця київських легенд та тради�

цій. Ми прагнемо, аби Старе місто постало у най�

кращому світлі перед мешканцями та гостями

Києва. Саме тому розробили надзвичайно ціка�

вий проект відродження історичного обличчя та

розвитку туристичного потенціалу Подолу, до ре�

алізації якого уже долучилися громадські органі�

зації та Києво�Могилянська академія. Важливо,

щоб учасниками цього відродження стали й усі

небайдужі мешканці району”,— наголосив Олек�

сандр Попов.

Окрім того, очільник міськадміністрації проін�

формував подолян про головні стратегічні завдан�

ня, над якими зараз працює влада. Серед них —

поширення медичної реформи на всю територію

міста та впровадження медичного страхування для

найбільш уразливих категорій киян (інвалідів,

пенсіонерів, чорнобильців, породіль) на базі місь�

кої лікарняної каси.

Також у районі будуть продовжуватися роботи з

відкриття нових і реконструкції діючих дитячих

садочків. Значні кошти вкладатимуться і в модер�

нізацію загальноосвітніх навчальних закладів.

Йшлося на зустрічі й про розбудову транспорт�

ної системи міста, програми благоустрою та озе�

ленення, вдосконалення інфраструктури, розви�

ток культури.

Загалом за результатами 2012 року Поділ посів

третє місце у рейтингу районів столиці. Це, за

словами в. о. голови Подільської РДА Сергія

Крушановського, свідчить про ефективну робо�

ту як керівництва, так і регіональної громади.

Одним з головних завдань на цей рік, як і в ми�

нулому, зазначив пан Крушановський, буде збе�

реження та оновлення культурної спадщини По�

долу. Торік на ці цілі виділили з державного та

міського бюджетів майже 300 млн грн. А одним з

визначних проектів, реалізованих на Подолі,

стала реконструкція київського Монмартру —

Андріївського узвозу, яка дала змогу повернути

киянам привабливе місце для прогулянок.

На часі ж — подальше відродження Старого

міста. Нагадаємо, вже в травні міська влада пла�

нує відкрити спуск з Поштової площі на набе�

режну, а до Дня міста кияни та гості столиці змо�

жуть прогулятися по оновленій пішохідній час�

тині Поштової площі. Також столична влада обі�

цяє цьогоріч завершити реконструкцію вулиці

Сагайдачного

Міська влада обіцяє поліпшити 
життя молоді
КМДА пропонує новий ефективний формат співпраці 
з молодіжними організаціями

Цього дня поспілкуватися з молоддю прийшли заступник голови КМДА

Віктор Корж, директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Оксана

Добровольська, директор Департаменту молодіжної політики Державної служ�

би молоді та спорту України Ігор Хохич та інші.

“Мені надзвичайно приємно, що після довготривалої перерви сьогодні у сто�

лиці відбулася зустріч представників органів влади з керівниками молодіжних

громадських організацій. Наразі міська влада зацікавлена у конструктивному діа�

лозі з молоддю та вдосконаленні молодіжної політики. Перш за все йдеться про

новий алгоритм взаємовідносин, про корекцію заходів з урахуванням пропозицій

столичної молоді. Я переконаний, що у плідній співпраці міської влади та моло�

діжних громадських організацій нам вдасться досить швидко, а головне, якісно

поліпшити життя молоді у всіх сферах життєдіяльності”,— зазначив Віктор Корж.

Він також повідомив, що проведення таких зустрічей відбуватиметься систе�

матично, та доручив зібрати пропозиції громадських організацій і налагодити

комунікацію для оперативного інформування студентів та школярів про по�

слуги, які надають муніципальні установи.

На думку студентів, така робота буде дуже доречною, бо, попри стрімке по�

ширення інформаційних технологій, багато хто із них не знає про те, яку моло�

діжну політику проводить міська влада.

До слова, 15 березня стартував Конкурс проектів програм молодіжних та ди�

тячих ГО, на підтримку яких з міського бюджету виділено один мільйон гри�

вень. Про початок прийому робіт оголосив заступник директора Департамен�

ту освіти і науки, молоді та спорту — начальник управління сім’ї, молоді та

спорту Володимир Вовк.

Конкурс проводиться, аби залучити громадські організації до вирішення со�

ціальних проблем міста. Серед пріоритетних завдань, на розв’язання яких ма�

ють бути спрямовані проекти програм, є забезпечення умов для інтелектуаль�

ного самовдосконалення та розвитку творчих ініціатив молоді, пропаганда

здорового способу життя.

Розглядатимуть також програми, які сприятимуть інформаційному забезпе�

ченню реалізації молодіжної політики. Зокрема створення соціальної реклами

з актуальних для молоді питань, проведення тематичних форумів, фестивалів

та виставок.

Конкурсні пропозиції приймаються протягом місяця — до 15 квітня цього

року, щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів з 10.00 до 17.00 за адресою:

вул. Дегтярівська, 31, к. 914. Контактний телефон (044) 483�35�82

Голова КМДА Оле сандр Попов та посол Хорватії Томіслав Відошевич під час
з стрічі домовилися за ріпити побратимсь і відносини За реба з Києвом
до овором, прое т я о о вже передали раїнсь ій стороні для з одження

У планах влади на цей рік —
завершення реконструкції

Поштової площі, після чого 
в подальшому планується

зробити пішохідною вулицю
Сагайдачного, облаштування

Контрактової площі

Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

У столичном Б дин вчителя відб лася онс льтатив-
на з стріч представни ів місь ої влади з ерівни ами
молодіжних ромадсь их ор анізацій та ор анів ст дент-
сь о о самовряд вання з питань пріоритетних напрямів
розвит молодіжної політи и. Сторони об оворили пи-
тання, я і найбільше т рб ють нині молодь, — праце-
влашт вання та реалізації молодіжних ініціатив.
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Ділові новини
ЄБРР підтримує об’єднання
світових виробників зерна
за участю України

Європейсь ий бан ре он-
стр ції і розвит підтрим є
створення об’єднання найбіль-
ших світових виробни ів зерна
(“Зернова двадцят а”) за частю
У раїни. Про це на з стрічі з мі-
ністром а рарної політи и і про-
довольства Ми олою Присяжню-
ом повідомив дире тор депар-
тамент а робізнес ЄБРР Жіль
Меттеталь. Пан Присяжню про-
інформ вав Меттеталя, що під
час візит Францію й з стрічі з
міністром сільсь о о осподар-
ства, харчової промисловості й
лісово о осподарства Франції
Стефаном Ле Фолем об оворю-
валося питання створення “Зер-
нової двадцят и” (G20). У цю ор-
анізацію мають війти найбільші
світові виробни и зерна. Зі слів
Ми оли Присяжню а, У раїна о-
т ється приєднатися до цієї ініці-
ативи. Меттеталь висловив під-
трим ініціативі франц зь ої
сторони й в азав на висо ий рі-
вень вітчизняних омпаній, з я и-
ми співпрацює ЄБРР. Він на а-
дав, що за альний обся інвести-

цій ЄБРР в а рарний бізнес У ра-
їни на сьо одні же перевищ є
1,5 млрд доларів

Мінсоцполітики планує 
автоматизувати систему 
нарахування пільг 
у 2014 році
Про це заявила міністр соціаль-

ної політи и У раїни Наталія Ко-
ролевсь а. “Ми за лали, щоб
наст пном році повністю авто-
матиз вати систем нарах вання
піль ”,— зазначила вона. Зі слів
Наталії Королевсь ої, це дозво-
лить зробити більш прозорою
систем надання піль . Міністр
повідомила, що зараз фі с ється
д же ба ато випад ів, оли, на-
при лад, с бсидії надаються зов-
сім не тим, хто їх потреб є.
Президент Ві тор Ян ович до-

р чив Мінсоцполіти и до інця
ро забезпечити в лючення в
єдин інформаційно-аналітичн
систем соціально о захист на-
селення Єдино о державно о ав-
томатизовано о реєстр осіб, я і
мають право на піль и, і створити
єдине інформаційне середовище
соціальної сфери та системи об-
мін інформацією з іншими цен-

тральними ор анами ви онавчої
влади

Прокуратура вимагає 
повернути місту 2 га землі
на Жуковому острові
Про рат ра Голосіївсь о о

район Києва просить с д зо-
бов’язати ВАТ “АК “Київре он-
стр ція” поверн ти в ом наль-
н власність майже 2 а землі
вартістю понад 4 млн ривень на
Ж овом острові в Києві. Про це
с азано в повідомленні прес-
сл жби про рат ри. Рішенням
Київради в 2007 році ВАТ “АК
“Київре онстр ція” б ло пере-
дано в оренд дві земельні ділян-
и на в л. Лютневій, 58 і 1-б за-
альною площею майже 2 а для
б дівництва адміністративної б -
дівлі із вб довано-приб довани-
ми приміщеннями та підземним
пар ін ом. Про рат ра заявляє,
що земля за цільовим призна-
ченням не ви ористов ється, і
термін дії до оворів оренди вже
за інчився. У позові про рат ра
вима ає зобов’язати ВАТ “АК
“Київре онстр ція” привести
землю в попередній стан — при-
брати сміття, демонт вати пар-

ан і б дівлі і поверн ти її в ом -
нальн власність

Фонд гарантування вкладів
розробляє систему 
відшкодування коштів 
на карткові рахунки
Фонд арант вання в ладів фі-

зичних осіб розпочав розроб
системи відш од вання оштів
в ладни ам збан р тілих бан ів
на арт ові рах н и. Про це пові-
домив заст пни дире тора-роз-
порядни а Фонд Андрій Оленчи .
“Зараз ми проробляємо нові тех-
нічні рішення, я і дад ть змо
в ладни ам отрим вати с м від-
ш од вання та ож і на арт ові
рах н и. Ми проводимо разом з
Національним бан ом У раїни від-
повідний е сперимент, я д маю,
що до інця 2013 ро та і техніч-
ні рішення та ож б д ть дост пні, і
це, можливо, для ба атьох в лад-
ни ів б де більш зр чним і дост п-
ним способом отримання оштів,
ніж отримання безпосередньо о-
тів ою”,— с азав він. Андрій
Оленчи під реслив, що нинішній
обся оштів фонд достатній для
здійснення всіх йо о зобов’язань.
“Зараз фінансові рес рси фонд

становлять 5,7 млрд ривень — це
той оперативний резерв, що
сповна достатній для то о, щоб
здійснювати всі зобов’язання
фонд по виплатах на сьо одні”,—
зазначив заст пни дире тора-
розпорядни а Фонд

Україна визначить кінцевий
строк переходу 
на екологічний стандарт 
палива Євро'4
Президент У раїни Ві тор Ян -
ович дор чив Кабінет Міністрів
до інця березня визначити інце-
вий стро переход на е оло ічні
стандарти для бензин й дизпа-
лива Євро-4. Про це с азано в за-
твердженом Президентом націо-
нальном плані дій на 2013 рі із
впровадження про рами е оно-
мічних реформ на 2013—2014 ро-
и, передають “У раїнсь і нови-
ни”. Крім то о, дор чено затвер-
дити ре ламент щодо вимо до
інших видів палива. До р дня та-
ож мають розробити національні
стандарти для альтернативних
видів моторних палив з підвище-
ним вмістом біо омпонентів. На-
адаємо, липні 2012 У раїна
продовжила дію стандартів я ості

бензинів і дизельно о палива, що
відповідають вимо ам Євро-2 і
Євро-3, до 1 липня 2013 ро ,
знов від лавши повний перехід
на стандарти Євро-4 і Євро-5

“ЮТейр'Україна” має намір
відкрити авіарейс 
“Київ — Вільнюс”
Авіа омпанія “ЮТейр-У раїна”

має намір від рити ре лярний
авіарейс за маршр том “Київ —
Вільнюс (Литва)” із 22 березня.
Про це повідомив начальни від-
діл прод т й мар етин ом-
панії Володимир Катерний. “Ки-
їв — Вільнюс” б демо зап с ати
22 березня, на ньо о вже від ри-
то продаж вит ів”,— розповів
він. У повідомленні “ЮТейр-У ра-
їна” с азано, що рейс здійснюва-
тим ть тричі на тиждень — по по-
неділ ах, середах і п’ятницях. Ви-
літ із термінала “А” Міжнародно о
аеропорт “Київ” (Ж ляни) о
10.20, приб ття до Вільнюса — о
12.10 (час місцевий). Виліт зво-
ротном напрям з аеропорт
Вільнюс о 13.10, приб ття до Ки-
єва — о 15.00 (час місцевий).
Рейс здійснюватим ть літа ами
ATR-72-500

Друкарська справа
Стефана Кульженка
На його підприємстві 
виготовляли сувенірні листівки
та українські гроші
Олександра ШЕСТЕРИКОВА
“Хрещатик”

Поп лярним с веніром з Києва є листів и із зображен-
нями міста. Їх люблять п вати я ості столиці, та і
самі ияни — поцінов вачі місь ої раси. Але мало хто
знає, що першим їх почав вип с ати иївсь ий др ар
Стефан К льжен о ще століття том . Він настіль и лю-
бив місто, що вирішив др вати зображення із раєви-
дами та пам’ят ами Києва формі листіво , ишень о-
вих нижо та доро их подар н ових видань.

Стефан Кульженко відомий не лише цим —

усього ним було випущено більше 1000 ви�

дань, які і зараз вважаються зразком унікаль�

ної естетики, виняткового смаку та високої

якості.

Крім того, у його друкарні видавалися га�

зети “Заря”, “Киевское слово”, “Киевская

газета” та журнали. У ті часи Стефан Куль�

женко входив до Топ�300 київських багатіїв.

А починалося все з Хрещатика. Будучи

одинадцятилітнім хлопчиком, Стефан Куль�

женко гуляв Києвом і забрів у магазин на ро�

зі Хрещатика та Інститутської. Там він поба�

чив неймовірної краси картинки, від яких не

міг відвести очей. Це був магазин угорця за походженням Йосифа Вальнера,

у якого, до того ж, була ще друкарня. Ця зустріч змінила життя хлопця, вже

тоді він зрозумів, чому присвятить своє життя. Тому вже наступного дня

прийшов до Вальнера з проханням взяти його до друкарні. Дуже швидко

Кульженко стає незамінним — він ідеально обслуговував машину швидкого

друку.

З 1862 року разом зі своїм другом Стефан починає працювати в типогра�

фії родича свого приятеля. За два роки молоді люди вирішують розпочати

власний бізнес і орендують цю типографію строком на 10 років за досить

високу плату — 5 000 рублів щорічно. Крім цього, друзі ще беруть кредит і

купують найсучасніші друкарські машини у Німеччині.

1874 року компаньйони розходяться, і Кульженко стає одноосібним

орендатором друкарні на 6 років, а вже через рік на розі Лютеранської та

Хрещатика, 29 відкривається паперовий магазин, який, за висловом само�

го власника, мав служити посередником між публікою та типографією.

Справи йдуть дуже добре, і тепер бізнесмену стає тісно у орендованій ти�

пографії, тому він має намір побудувати нову. В одній з газет він прочитав

оголошення, що на Ново�Єлизаветинській (нині Пушкінська) вулиці про�

дається земельна ділянка. Вулиця тоді була ще не спланована і зовсім не

проїжджа, являла собою ділянки, оточені насипними валами. 1897 року

Кульженко купує ділянку площею 666 (начебто страшне число дуже скоро

стане для бізнесмена щасливим) квадратних сажнів (1 400 квадратних мет�

рів) за адресою Ново�Єлизаветинська, 4. Вже через три роки він завершує

будівництво нової друкарні і перевозить туди обладнання.

У цей же час підприємець купує типографію Розенталя, Завадського та Уні�

верситету святого Володимира (нині — КНУ ім. Т. Г. Шевченка). Поліграфіч�

ний конгломерат Кульженка включає друкарню, дві словолитні, літографію,

стереотипію, фототипію, гальванопластикову майстерню. Але він бере не

тільки кількістю, а, в першу чергу, якістю. Усі технічні новинки, що тільки�но

з’являються у друкарській справі, застосовуються у його поліграфічному ком�

плексі. На друкарському ринку Києва Кульженко грає свою гру — він йде про�

ти неофіційних домовленостей між типографіями, за якими розподіляли, ко�

му і що друкувати. Завдяки усьому цьому він фактично стає монополістом.

Одним з перших Кульженко освоїв випуск книг, уявіть собі, з кольорови�

ми ілюстраціями! Завдяки передовій технічній базі друкар виготовляє аль�

боми з краєвидами Києва та інших міст, ілюстровані журнали і газети, діло�

ві бланки, конторські книги, блокноти, візитні картки, конверти, листівки,

пакувальні і подарункові коробки.

Навіть сучасні видавці визнають, що Кульженкові видання справді були

шедеврами. Серед них “Собор св. Владимира в Киеве” І. Александровсько�

го, стилізований під давньоруський літопис, “Истории искусств” С. Байє з

350�ма ілюстраціями. Крім того, з його легкої руки виходять друком твори

Т. Шевченка, М. Конопницької, К. Станюка, Івана Нечуя�Левицького,

Олени Пчілки, І. Котляревського. А за книгу “Киев теперь и прежде” 

М. Захарченка Кульженкові приходить письмова подяка від самого царя

Олександра III, який отримав її у подарунок.

Треба сказати і про доволі демократичну цінову політику підприємця. На�

приклад, комплект з 20—30�ти фоторепродукцій, оформлений у папці із фір�

мовим клеймом, коштував 1,5—3 рублі, а листівка із київським пейзажем —

усього лише 5 копійок.

Помер Стефан Васильович Кульженко 16 січня 1906 року. Похований на

Байковому кладовищі. Останні роки життя талановитий підприємець тяж�

ко хворів, його справу очолив син Василь. Саме під його керівництвом у ти�

пографії Кульженка 1918 року почали друкуватися перші гроші Української

Народної Республіки — карбованці. Після приходу до влади більшовиків

Кульженкові друкарні були націоналізовані. На цьому скінчилася ера київ�

ського друкаря...
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Прийоми оборони 
для споживачів
Найменше шансів повернути покупку і отримати гроші назад мають
клієнти інтернет�магазинів
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

На 2014 рі в У раїні за-
плановано прийняти нов
реда цію за он про за-
хист прав споживачів. Іс-
н ючий до мент мають
намір доповнити новими
розділами. Е сперти а-
ж ть, що зміни тор н ться
до азової бази, еле трон-
ної тор івлі та фінансових
посл . Але по и що спо-
живачі мож ть постояти за
себе й на основі чинно о
за онодавства, хоча для
цьо о потрібно мати час та
б ти наполе ливим.

Продуктова полиця

За орієнтовними підрахунками, в

Україні 30 % продуктів харчування

фальсифікуються. Причому відбува�

ється підробка не відомих марок, а

підміна самих інгредієнтів. За слова�

ми експертів, на продуктових поли�

цях від фальсифікату найбільше

страждають молочні та м’ясні виро�

би. “Чим менше компонентів в про�

дукті, тим менше шансів, що він бу�

де сфальсифікований”,— поділився

спостереженням президент науко�

во�дослідного центру експертиз

“ТЕСТ” Валентин Безрукий.

Фахівці центру проаналізували

один з найдорожчих видів м’ясних

виробів — балик. У 9�ти марок цьо�

го товару оцінили маркування й

упаковку, яка здивувала деякими ін�

гредієнтами у складі. У лабораторії

перевірили кілька показників, зок�

рема пошукали сторонні компонен�

ти.

До упаковки баликів зауважень у

експертів не виникло. Претензій

стосовно маркування теж небагато:

інколи не вказані індекси при хар�

чових домішках, не розписані вико�

ристовувані спеції. “Хотілося б

звернути увагу на присутність аро�

матизаторів у складі балику. Арома�

тизатор м’яса заявлений у складі ба�

лика “Скворцове” і просто аромати�

затор без будь�яких уточнень у скла�

ді балика “Поліс”. Це при тому, що

продукт виробляється з найкращої

свинини, обов’язково проходить

копчення, яке вже створює аромат, і

плюс ще спеції. Також зустрічається

у складі і підсилювач смаку глутамат

натрію (“Царське полювання”,

“Наталі”, “Роганський”, “Луганські

делікатеси”, “Елітекс”). Ароматиза�

тори і підсилювачі смаку, безумов�

но, дозволені, та у складі дорогих

м’ясних виробів їх бачити не хочеть�

ся”,— вважають фахівці центру

“ТЕСТ”. Перевірку мікробіології не

пройшли три зразки: в балику “Ро�

ганський”, “Царське полювання” і

“Елітекс” була виявлена кишкова

паличка.

Діапазон цін за кілограм балика в

Україні досить широкий: від 89,50

грн за “Роганський” до 164,99 грн за

“Наталі”. “При цьому “Роган�

ський” виявився не на висоті: підве�

ла і органолептика, і мікробіологія,

загальна оцінка цього продукту “по�

гано”. Також оцінка “погано” у мар�

ки “Елітекс” (98,29 грн за кг) і “Цар�

ське полювання” (116,78 грн за кг)

через проблеми з мікробіологією.

Найдорожчий балик “Наталі”, а та�

кож “Скворцове” отримали “доб�

ре”. Загальна оцінка “відмінно” у

балика “Алан”, “Луганські делікате�

си”, “Глобино” і “Поліс”,— йдеться

у дослідженні, результати якого

оприлюднені на сайті “ТЕСТу”

(http://test.org. ua/tests/food/374). За

підсумками даного аналізу, фахівці в

котрий раз закликають споживачів

при покупці орієнтуватися не стіль�

ки на ціну, скільки на перевірених

виробників.

Вони кажуть, що самі споживачі,

які придбали неякісний продукт

харчування, або не зовсім те, що за�

значено на упаковці, часто самі про

це не здогадуються. І це зрозуміло —

ніхто ж не робить лабораторне до�

слідження перед споживанням мо�

лока чи м’яса. Якщо ж продукт явно

зіпсований, людина здебільшого не

береться з’ясовувати це з торговель�

ними мережами чи виробником.

Причин кілька: по�перше, ціна то�

вару не надто висока, по�друге, за�

звичай у людини немає бажання і

часу займатися такими справами.

Тому зіпсований продукт найчасті�

ше просто опиняється у смітнику.

Інша справа, якщо мова йде про до�

роговартісний товар, погана якість

якого робить неможливим його ви�

користання.

Як повернути товар 
і отримати назад гроші?

Аби не ходити далеко за реальни�

ми прикладами, розкажу про власну

покупку, яку мені довелося поверта�

ти в магазин. Місяць тому я придба�

ла чоботи в одному з брендових мага�

зинів столиці. Під час примірки вони

сіли на ногу ідеально. Однак півго�

динне ходіння взутою у квартирі по�

казало, що чоботи дуже натирають

ноги — мені просто не підійшла фор�

ма взуття. Наступного дня я принес�

ла товар разом з чеком до магазину,

але прийняти його назад і повернути

мені майже тисячу гривень продав�

чиня відмовилася, пояснивши це

тим, що чоботи нібито були у вико�

ристанні.

Як відомо, згідно зі ст. 9 Закону

України “Про захист прав спожива�

чів”, ст. 707 Цивільного кодексу

України (ЦК), споживач має право

обміняти непродовольчий товар на�

лежної якості на аналогічний у про�

давця, в якого він був придбаний, як�

що товар не задовольнив його за

формою, габаритами, фасоном, ко�

льором, розміром або з інших при�

чин не може бути ним використаний

за призначенням. Якщо на момент

обміну аналогічного товару немає у

продажу, споживач має право розі�

рвати договір та одержати назад кош�

ти у розмірі вартості повернутого то�

вару. Гроші, сплачені за товар, повер�

таються споживачеві у день розірван�

ня договору.

Також варто наголосити, що зако�

нодавство України визначає два по�

няття — споживчі та неспоживчі то�

вари. “Згідно зі статтею 185 Цивіль�

ного кодексу, речі як предмети мате�

ріального світу, щодо яких можуть

виникати цивільні права та обов’яз�

ки, можуть бути виключно або спо�

живними, або неспоживними (а не

використовуваними чи невикори�

стовуваними). Тобто споживною є

річ, яка внаслідок одноразового її ви�

користання знищується або припи�

няє існувати у первісному вигляді.

Неспоживною є річ, призначена для

багаторазового використання, яка

зберігає при цьому свій первісний

вигляд протягом тривалого часу. Та�

ким чином черевики є річчю неспо�

живною, відтак право покупця не об�

мін товару належної якості має бути

реалізоване”,— пояснив юрист Ана�

толій Константинов.

Перший віце�президент Всеукра�

їнської федерації споживачів

“Пульс” Ірина Назаревич радить

споживачам захищати свої права за

поступальною схемою: “Спочатку ус�

но зверніться до магазину з прохан�

ням обміняти товар. Якщо натрапили

на відмову — пишіть письмову заяву.

Коли й це не допомогло, потрібно

звертатися до органів місцевого са�

моврядування щодо захисту прав

споживачів”. Юристи у цьому плані

більш песимістичні, вони радять не

витрачати час на чиновницькі кабі�

нети, а одразу після ігнорування з бо�

ку реалізатора товару йти до суду.

Відповідальність 
інтернет'магазинів

Якщо в класичній схемі торгівлі

споживач може як мінімум прийти

до магазину і заявити про свої пра�

ва, то купівля в інтернеті часто об�

різає ці шляхи. Більше того — зако�

нодавство у повній мірі не регулює

дану модель торгівлі, яка стала до�

сить популярною у великих містах

України. Тим часом торгівлею у ме�

режі може займатися навіть сту�

дент зі своєї кімнати в гуртожит�

ку — головне, щоб був комп’ютер

та Інтернет.

На 2014 рік в Україні заплановано

прийняти нову редакцію закону про

захист прав споживачів. Існуючий

документ мають намір доповнити

новими розділами, експерти кажуть,

що зміни торкнуться доказової бази,

фінансових послуг, а також елек�

тронної торгівлі. За словами Ірини

Назаревич, для продажів в Інтернеті

стане обов’язковим реальний офіс,

куди можна буде звертатися зі скар�

гами та пропозиціями.

Менеджер столичного інтернет�

магазину спецтехніки Олександр

Гнатюк радить споживачам ще при

виборі віртуальної торгової точки

подбати про вдалу покупку. “Уважно

досліджуйте сайт — якщо з коорди�

нат вказана тільки електронна по�

шта і мобільний телефон, то варто

насторожитися. Імідж компанії та�

кож має вагу — магазин з багаторіч�

ним стажем та позитивним ім’ям не

хоче псувати свій авторитет на рин�

ку”,— каже експерт. Він також до�

дає, що варто звернути увагу на спо�

соби оплати продукції. Досвідчений

продавець зазвичай пропонує кілька

способів розрахунку. Також важливі

ілюстрації товарів — надійні інтер�

нет�магазини надають якісні зобра�

ження і можливість оглянути про�

дукт з кількох ракурсів. Також сто�

ронньої реклами на сайті має бути

якнайменше, інакше магазин “про�

мишляє” не тільки збутом, а й здає

рекламні площі — це вважається

тривожною ознакою

Споживач має право обміняти непродовольчий товар
належної якості на аналогічний у продавця, в якого він

був придбаний, якщо товар не задовольнив його за
формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром 
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Хрещатик 19 березня 2013 року

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

У 1999 році імназія
№ 191 ім. П. Г. Тичини (з
по либленим вивченням
іноземних мов) отримала
стат с Асоційованої ш оли
ЮНЕСКО. З то о час пе-
да о ічний та чнівсь ий
оле тиви навчально о за-
лад працюють над ре-
алізацією основно о прин-
цип ЮНЕСКО: забезпе-
чення я існої ш ільної ос-
віти, націленої на форм -
вання знань із захист
прав людини, демо ратії,
між льт рних зв’яз ів та
захист дов ілля в систе-
мі ООН.

Профіль навчального закладу —

іноземна філологія. Враховуючи су�

часні тенденції зміни статусу іно�

земної мови як освітньої галузі

шкільної середньої освіти, змінює�

ться специфіка викладання цієї

дисципліни в гімназії, а також ос�

вітня стратегія закладу в цілому.

“Сучасні методики викладання

іноземних мов передбачають ство�

рення реальної комунікативної си�

туації, залучення учнів до спілку�

вання з носіями мови, сприяють

налагодженню контактів з одноліт�

ками з інших країн,— розповіла

“Хрещатику” заступник директора

гімназії з іноземних мов Олена

Лук’янець.— Спільні міжнародні

проекти мотивують гімназистів до

вивчення англійської, французької,

німецької та інших мов, формують

полікультурні компетентності через

обмін досвідом, пізнання історії,

культури та традицій інших наро�

дів, виховують нове покоління гро�

мадян Землі”.

Вчителі та вихованці 
освітнього закладу 
опановують сучасні 
інформаційні технології

Цифрова революція, швидкі тем�

пи розвитку інформаційного прос�

тору не можуть не позначитися на

процесі викладання і вивчення іно�

земних мов. Сьогодні образ сучас�

ного успішного учителя іноземних

мов гімназії невід’ємно пов’язаний

з використанням ІКТ в навчально�

виховному процесі.

Науково�практична лабораторія,

яка працює на базі методичного

об’єднання учителів іноземних мов

гімназії, за участю та у співпраці з

викладачами кафедри методики ви�

кладання іноземних мов Київсько�

го національного лінгвістичного

університету сприяє професійному

зростанню педагога та спрямована

на впровадження сучасних інфор�

маційних технологій у навчально�

виховний процес. Під керівниц�

твом кандидата педагогічних наук

доцента Валентини Черниш викла�

дачі гімназії опановують сучасні

електронні навчальні платформи,

які допомагають організувати дис�

танційне навчання та врахувати ін�

дивідуальні можливості та здібності

учнів, створити індивідуальну тра�

єкторію особистого розвитку кож�

ного з них. Впровадження техноло�

гії Веб 2.0 в освітній простір гімназії

докорінним чином змінило процес

викладання іноземних мов та орга�

нізацію навчальної діяльності вихо�

ванців закладу.

Реалізуючи принципи ЮНЕСКО

у галузі розширення міжкультурних

зв’язків, гімназисти беруть участь у

міжнародному проекті Talking�

Cultures (Діалог культур), який пра�

цює за допомогою сервісу Веб 2.0 —

Вікі (Wiki). Разом з партнерами з

Грузії, Вірменії, Азербайджану та

Хорватії школярі створюють власну

енциклопедію, яка висвітлює осо�

бливості культури, традицій, націо�

нальної кухні, важливих історичних

подій країн�партнерів.

Міжнародний проект Connecting�

Classroom (Навчаємось разом),

який реалізується за підтримки

Британської ради в Україні, надає

гімназистам можливість опанувати

основні сервіси Веб 2.0 — блоги,

соціальні мережі (Facebook,

Bigchallenge), Скайп, Флікр та ін�

ші. “Робота у цьому проекті дозво�

лила нам знайти партнера — маль�

тійський коледж Св. Бенедикта.

Влітку 2012 року мальтійські учні

були нашими гостями у літній між�

народній школі “Орлиний дух Кар�

пат”, яка функціонувала у селищі

Верховина (Закарпаття), і її учас�

никами були школярі з України,

Мальти та Кіпру,— говорить Олена

Лук’янець.— Наші учні дізналися

багато цікавого про культуру, зви�

чаї, традиції цих країн, мали мож�

ливість вивчити національні пісні

та танці, а також представити Укра�

їну, національні традиції, важливі

історичні події, кухню, музику

своїм іноземним партнерам. Спів�

праця продовжується, і зараз ми

беремо участь у спільних навчаль�

них заходах, проводимо спільні

уроки та відео�конференції, вико�

ристовуючи можливості Скайпу”.

В листопаді 2012 року команда гім�

назії взяла участь у міжнародній

учнівській конференції

Student’sVoice, яка проходила в міс�

ті Кавра на Мальті, де були пред�

ставлені результати роботи в про�

екті. Гімназисти ознайомилися з

особливостями мальтійської систе�

ми освіти, відвідали партнерські

школи та взяли участь у навчально�

му процесі.

Гімназисти вдосконалюють
мови та знаходять друзів 
по всьому світу

Проектам учнівського обміну в

гімназії приділяється велика увага,

тому що вони сприяють вивченню

мови та пізнанню культури інших

націй в мовному середовищі. Бага�

то років діє програма учнівського

обміну з Реальною школою імені

Сальваторе (Мюнхен, Німеччина).

В цьому навчальному році учасни�

ки проекту досліджують тему “Об�

раз жінки в українській та німець�

кій культурах”.

Подорожуючи іншими країнами,

гімназисти вдосконалюють мову,

розширюють світогляд, знаходять

нових друзів. Взимку 2013 року на�

вчальний заклад організував та

провів міжнародну мовну школу у

місті Закопане, Польща. Гімназис�

ти мали можливість поглибити

знання про Польщу, практикували

комунікативні навички, а також

відпочили та оздоровилися на гір�

ськолижному курорті.

Старшокласники мають можли�

вість вдосконалювати комунікатив�

ні навички володіння англійською

мовою, розвивати свої творчі здіб�

ності та готуватися до складання

державних тестів на спецкурсі під

керівництвом доцента Київського

національного лінгвістичного уні�

верситету Яни Бондаренко. Творчі

здібності учнів, високий рівень во�

лодіння англійською мовою, актив�

на участь у міжнародних проектах

були відзначені британськими екс�

пертами, і команду цього столично�

го навчального закладу запросили в

березні 2013 року взяти участь у

міжнародній Олімпіаді в Лондоні,

де вони будуть змагатися з 64�ма

школами з інших країн світу.

Гімназія долучилася 
до висвітлення Євро'2012 
та Олімпійських ігор

Проект “Навчаємось разом” на�

дає гімназистам можливість вдоско�

налювати свої комунікативні ком�

петентності та спробувати себе у ро�

лі журналістів та репортерів британ�

ського телеканалу ВВС. В минулому

навчальному році учнями навчаль�

ного закладу було створено кілька

репортажів для каналу ВВС, і за ре�

зультатами цієї роботи вони отри�

мали ексклюзивне право вести ре�

портаж з Олімпійського стадіону з

офіційного матчу Євро�2012 між

командами Англії та Швеції.

Навчально�виховна робота з іно�

земних мов не тільки розвиває по�

лікультурні компетентності гімна�

зистів, а також вдосконалює їх на�

вички володіння комп’ютерними

технологіями. Участь у міжнарод�

ному проекті Warm�up for games ви�

магала від учнів створення мульти�

медійних презентацій в PowerPoint

та MovieMaker з теми олімпійсько�

го та паралімпійського рухів, Олім�

пійських ігор 2012 року. Найкращі

творчі роботи були відправлені у

Великобританію на конкурс.

Близько 150 учнів 7—8 класів гімна�

зії були залучені до цієї роботи, ре�

зультати творчої та пошукової ді�

яльності перевершили всі очікуван�

ня і були представлені на районній

конференції ПАШ ЮНЕСКО, яка

проходила на базі гімназії № 191 за

участю гімназій “Гармонія” та

“ЕкоНад” у березні 2012 року. Цей

проект розширив партнерські

зв’язки школярів з іншими вітчиз�

няними навчальними закладами.

Ідея реальної зустрічі українських

учнів з різних регіонів у Києві на�

родилась торік в березні на міжна�

родній педагогічній конференції

на Мальті і була реалізована 18

травня 2012 року на базі гімназії.

Зустріч українських шкіл було при�

урочено до прибуття олімпійського

факелу у Великобританію. В цей

день учні різних країн світу брали

участь у міжнародному флешмобі.

14 вітчизняних навчальних закла�

дів, 200 школярів, стали учасника�

ми міжнародного олімпійського

руху. В гімназії цей день було про�

голошено Днем англійської мови.

Крім виконання масового спор�

тивного танцю о 15�й годині за ки�

ївським часом, учні ознайомили

гостей із своїм навчальним

закладом, залучили їх до інтерак�

тивних ігор, провели квест та пока�

зали тематичну виставу “Історія

Олімпійських ігор. Лондон —

2012”.

Учні приділяють увагу 
екологічним проблемам

Екологічна освіта є необхідною

умовою реалізації принципів

ЮНЕСКО. Аналіз екологічної си�

туації в регіоні, в країні і в усьому

світі, виховання культури поведінки

ставлення до навколишнього сере�

довища, розв’язання окремих еко�

логічних проблем є пріоритетними

напрямками роботи клубу ЮНЕС�

КО. Для інформування гімназистів,

формування свідомого ставлення до

природи, виховання справжнього

громадянина Землі клуб ЮНЕСКО

відзначає міжнародні святкові дні:

День води, День Землі, День озоно�

вого шару, День ООН та залучає уч�

нів до міжнародних екологічних

проектів. В листопаді — грудні 2012

року представники 7—8 класів пра�

цювали у міжнародному проекті

GreenisGreat. Зокрема семикласни�

ки досліджували тему захисту пта�

хів, вивчали зникаючі види перна�

тих як в Україні, так і за кордоном.

Нині вони беруть активну участь в

екологічній акції “Допоможи пта�

хам взимку”. Учні 8�х класів дослі�

джують рослинний світ, поглиблю�

ють свої знання з біології, відвід�

уючи спецкурс англійською мовою і

разом з партнерами з Ізраїлю, Авст�

рії, Тайваню, Китаю, Білорусі виро�

щують тюльпани, які в травні будуть

висаджені на присадибній шкільній

ділянці.

Проект АЙОРН “Круги навчан�

ня” — 2012, в якому партнерами на�

вчального закладу були школи зі

Словенії, Білорусі, Португалії,

Уганди, Пакистану, Канади та Ро�

сії, дозволив гімназистам дослідити

екологічну ситуацію у світі, а також

визначити заходи, в яких наші

партнерські школи беруть участь,

щоб покращити ситуацію у всьому

світі. Використання навчальної

платформи міжнародної програми

АЙОРН дозволяло гімназистам

працювати в блогах, форумах та

швидко знайомитися з творчими

роботами інших учнів. За результа�

тами проекту було видано публіка�

цію, створену за допомогою про�

грами Publisher. Робота учнів була

відзначена міжнародними організа�

ціями, посольством Великобританії

та Британською радою. Учні були

запрошені для нагородження на

офіційний прийом до посла Вели�

кобританії 20 грудня 2012 року.

Навчальний заклад 
співпрацює зі школами 
східних країн

“Сьогодні міжкультурні зв’язки

гімназії активно розширюються.

Нашими партнерами у міжнародних

проектах стають школи східних кра�

їн — Китаю, Японії, Тайваню. Їх

культура, традиції та звичаї викли�

кають зацікавленість наших вихо�

ванців, тому в цьому навчальному

році в стінах закладу відновлено

спецкурс китайської мови,— зазна�

чила “Хрещатику” заступник дирек�

тора з іноземних мов Олена Лук’�

янець.— Викладання мови, мето�

дичне забезпечення курсу здійсню�

ється кафедрою східних мов Київ�

ського національного лінгвістично�

го університету”. За її словами, ін�

формаційні ресурси, використання

ІКТ в навчально�виховному процесі

відкривають доступ до нетрадицій�

них джерел інформації, підвищують

результативність та ефективність

чотирьох основ навчання XXI сто�

ліття, надають нові можливості для

прояву творчого потенціалу, набуття

полікультурних компетентностей

Ось і набли-
зились дні
Святої Чоти-
ридесятниці,
дні д ховно о
оновлення і
по аяння. Це
бла одатна
пора, оли
Матір-Цер ва
за ли ає всіх
своїх вірних
дітей по ин -
ти діла тем-
ряви і при раситися світлом чеснот. Цер овні піснеспіви
ці дні спон ають проб дитись від ріховно о сн , бо
рішимо ми проти Бо а, проти ближніх, проти самих се-
бе. Хто ж допоможе нам боротьбі з ріхом, я що не
Господь? Саме від Бо а д ші християнсь і отрим ють
нові сили, до Ньо о з по аянням звертаємось ми: “Не
відверни лиця Тво о від отро а Тво о, бо я с орблю,
с оро поч й мене, з лянься на д ш мою і врят й її”
(Пс. 68.18-19).

Шлях посту тяжкий і складний — це час подвигу, коли ми повинні розіп’яс�

ти свою плоть з пристрастями і похоттю. Сам Христос показує нам висоту по�

сту як духовного засобу у битві з нечистою силою. Піст і молитва — це два

крила, які допомагають піднестись людині від гріховної суєти світу до висо�

чин небесних. Саме через піст людина�християнин робить свою душу здат�

ною до сприйняття істинної вічної радості світлого Христового Воскресіння.

Долаючи тижні Великого посту, християни, немов по сходинках, підні�

маються на вершину благочестя для зустрічі з Воскреслим Христом. Прп.

Ісаак Сирин каже: “Піст є заступником перед Богом”, Який вимагає від нас:

“Створіть же плід, достойний покаяння” (Мф. 3. 8 ). Оновити себе і очисти�

тися від бруду гріхів закликає свята Церква. Ми вражені гріхом, можемо ви�

лікуватись покаянням, а покаяння без посту недійсне.

Піст був даний Богом людям ще в раю. Адам отримав заповідь: “... від де�

рева пізнання добра і зла не їж” (Бут. 2. 17 ). Якби Єва не порушила піст, то

ми б не мали потреби зараз в цьому пості, хоча і саме перебування в раю є

образом посту, тому що, задовольняючись малим, наші праотці не вживали

ні вина, ні м’яса тварин — всього того, що робить мутним людський розум.

Слід пам’ятати, що всі святі дотримувались посту як великої спадщини.

Піст, за словами свт. Василія Великого, — “народжує пророків, укріплює

сильних, умудряє законодавців”. Піст — добра сторожа душ, надійний слу�

житель тілу, надійний служитель подружжям, училище подвижників. Він

відганяє спокуси, він — співжитель тверезості і цнотливості.

Святий пророк Даниїл, котрий три тижні не їв хліба і не пив, своїм пос�

том закрив пащі левів. Натомість нестримання Ісава зробило його рабом

брата, тому що за юшку продав своє первородство. Непереможним був суд�

дя Самсон, поки дотримувався посту, але коли ним оволоділо пияцтво і

блуд, він полонений був ворогами, осліплений і виставлений на посміхови�

сько.

Якби піст володарював у всьому світі, то скрізь був би глибокий мир, не

було б повстань і кровопролитних воєн, життя було б набагато веселішим,

позбавленим скорбот. Розкошування багача вкинуло його в геєну вогненну,

а Лазар через піст був вознесений на Небо і упокоївся на лоні Авраамовім.

Отже, розпочинаючи ці дні духовного подвигу, пройдімо цей шлях бороть�

би з гріхами, тому що: “Ось тепер час сприятливий, ось тепер день спасіння”

(2 Кф. 6,2). Зустріньмо ж Воскреслого Христа очищеними благодатною ку�

піллю покаяння, несучи свої світильники, повні оливи добрих діл, назустріч

Христу — Преславному Жениху. З’єднаймося ж з Христом у ці дні через Свя�

ті Таїнства Сповіді і Причастя, щоб, маючи світлу одіж спасіння, неосудно

взяти участь на весіллі у Небесному чертозі Царя Слави — Христа

Інформацію надано Синодальним 
відділом Української Православної Церкви

Відбулося перше засідання 
Громадської ради 
при Деснянській РДА
Відб лося перше засідання новообрано о

с лад Громадсь ої ради при Деснянсь ій рай-
держадміністрації, до я о о війшли 27 пред-
ставни ів інстит тів ромадянсь о о с спіль-
ства, що на десять більше, ніж мин лом пе-
ріоді. Більшістю олосів їх б ло обрано під час

становчих зборів для форм вання ново о с лад Громадсь ої ради,
я і відб лися 28 люто о приміщенні Київсь ої м ніципальної а адемії
танцю ім. Сержа Лифаря.
На першом засіданні члени Громадсь ої ради обрали олов та се -

ретаря.
Очолив Громадсь рад при Деснянсь ій РДА Гри орій Лоп х. Се -

ретарем обрано Ві тора Хода овсь о о

У Голосієві підбили підсумки 
літературного конкурсу 
“Моя улюблена книга”
Свято-презентація за частю бать ів та др -

зів он рсантів відб лось днями читальном
залі бібліоте и № 142, що в Голосіївсь ом
районі столиці. Свої роботи презент вали
два етапи молодші читачі та старші орист ва-

чі ни озбірні, а між т рами відб лася весела перерва — “Розмин а
для роз м — ві торина”.
Розпочався он рс ще листопаді, оли працівни ами бібліоте и

б ло о олошено тем і розроблено інформаційн пам’ят для часни-
ів. “Чарівна с ринь а” збирала творчі роботи, я і оцінювало ж рі. Ці
розповіді с проводж вались тематичними віршами, малюн ами, аплі-
аціями, власними віршами, що та ож додат ово оцінювалось.
Кожний часни заход б в відзначений подар н ами від бібліоте-
и — листів ою з те стом-подя ою, м’я ою і раш ою- віт ою або
бло нотом з р ч ою. П’ять переможців б ли на ороджені ни ами

Дніпровчани вшанували 
легендарну Людмилу Кравець
Нещодавно виповнилося 90 ро ів дніпро-

вчанці, жінці-ле енді, Герою Радянсь о о Со-
юз , авалер трьох (!) орденів Червоної Зір и
Людмилі Кравець. Від імені олови Дніпров-
сь ої райдержадміністрації з рочистою подією
Людмил Степанівн в її затишній оселі, що не-
подалі від метро “Лівобережна”, привітали за-

ст пни олови Анатолій Р ден о і ерівни апарат Анатолій Павлен-
о. А та ож війсь ом Дніпровсь о о район пол овни Оле Орел, о-
лова ромадсь ої ор анізації “Ор анізація інвалідів війни, Збройних сил
та часни ів бойових дій Дніпровсь ом районі м. Києва” Михайло
Мазовер та інші

Новини районів

Благовіст

Слово на початок
Великого посту

Якісна освіта та вивчення
мов — через співпрацю 
з іноземними школами
Гімназія № 191 бере активну участь у міжнародних проектах
ЮНЕСКО

Робота чнів імназії № 191 б ла відзначена міжнародними ор анізаціями, посольством Вели обританії та Британсь ою радою

Вихованці імназії дол чилися до висвітлення Євро-2012 та Олімпійсь их і ор
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Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 26.04.2007

№ 456/1117 "Про реформування галузі охорони здоров'я в місті Києві"
Рішення Київської міської ради № 487/8771 від 29 листопада 2012 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 4, 5 Основ за

конодавства України про охорону здоров'я, на виконання рішення Київради від 19.12.2006 № 290/347 "Про оптимізацію системи
надання медичної допомоги мешканцям міста Києва", статей 3, 4, 8, 10 Закону України "Про протидію захворюванню на туберку

льоз" від 05.07.2001 № 2586
III, з метою забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги кожному киянину, запрова

дження нових ефективних механізмів фінансування та управління у сфері охорони здоров'я, створення умов для формування здо

рового способу життя серед населення міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 26.04.2007
№ 456/1117 "Про реформування галузі охорони здоров'я в місті Києві", а
саме:

1.1. Розділ I. "ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПОЛІТИКИ КИЇВСЬКОЇ ВЛАДИ У
СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я" додатка 1 до рішення після абзацу 30 доB
повнити новими абзацами такого змісту:

"B зменшення економічних збитків суспільству, спричинених туберкуB
льозом, шляхом зменшення резервуару туберкульозної інфекції;

— поліпшення епідемічної ситуації шляхом зниження показників захвоB
рюваності та смертності від туберкульозу;

— підвищення ефективності лікування і запобігання розвитку хіміореB
зистентного туберкульозу;

— поліпшення лабораторної діагностики туберкульозу;
— поліпшення матеріальноBтехнічної бази протитуберкульозних заклаB

дів міста;
— реорганізації та реструктуризації протитуберкульозної служби при

збереженні за нею щорічних обсягів фінансування із бюджетів усіх рівнів,
впровадження сучасних технологій контролю за туберкульозом;

— впровадження системи заходів з попередження розповсюдження,
уніфікації діагностики та лікування ТБ/ВІЛ коBінфекції і хіміорезистентного
туберкульозу".

1.2. Розділ III. "СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ МЕB
ДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" додатка 1 до рішення після абзацу 14 доповнити
абзацами 15, 16 такого змісту:

"B активізація первинної медикоBсанітарної ланки у виконанні протитуB
беркульозних заходів;

— залучення молодих фахівців для роботи у протитуберкульозній служB
бі столиці та забезпечення їх умовами праці відповідно до законодавства
України".

У зв'язку з цим абзаци 15 — 47 вважати відповідно абзацами 17 — 49.
1.3. Розділ III. "СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ МЕB

ДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" додатка 1 до рішення після абзацу 21 доповнити
абзацами 22 — 23 такого змісту:

"B існуючу структуру ліжкового фонду протитуберкульозних закладів
столиці необхідно привести у відповідність до кількісного та якісного
складу хворих на туберкульоз з урахуванням рекомендацій ВООЗ;

— зважаючи на стратегію оптимізації стаціонарного лікування хворих
на туберкульоз, відриви і відмови хворих від стаціонарного лікування, заB
безпечити введення стаціонарозамінних форм лікування".

У зв'язку з цим абзаци 22 — 49 вважати відповідно абзацами 24 — 51.
1.4. Пункт 1.3 Розділу 1 "ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ГАB

ЛУЗЗЮ, СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО МЕДИЧНОГО ПРОСТОРУ" додатка 2 до
рішення доповнити новим абзацом такого змісту:

"Об'єднання протитуберкульозних закладів у єдину потужну службу міста".
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну коміB

сію Київради з питань гуманітарної політики.
Заступник міського голови —

секретар Київської міської ради Г. Герега

Про деякі питання розміщення тимчасових споруд  торговельного, побутового,
соціально
культурного чи іншого призначення для здійснення

підприємницької діяльності у м. Києві
Рішення Київської міської ради № 97/9154 від 28 лютого 2013 року

Відповідно до Земельного кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України 

місто
герой Київ", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про благоустрій населених пунктів", наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово
комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244 "Про
затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності",  зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1330/20068, рішення Київської міської ради від 05 квітня 2012 року 
№ 384/7721 "Про розробку Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально
культурного
чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві", з метою вирішення деяких питань розміщення
тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально
культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької
діяльності на території м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дерB
жавній адміністрації) завершити розробку Комплексної схеми  розміщення
тимчасових споруд торговельного, побутового, соціальноBкультурного чи
іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві
з урахуванням будівельних, санітарноBгігієнічних норм, а також містобудівB
них обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середоB
вища та раціонального використання територій, охорони історикоBкультурB
ної спадщини, земельноBгосподарського устрою до 01 грудня 2013 року.

Замовником робіт з розроблення Комплексної схеми  розміщення
тимчасових споруд торговельного, побутового, соціальноBкультурного чи
іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в 
м. Києві визначити Департамент містобудування та архітектури виконавB
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмінісB
трації). 

Замовнику в термін до 01 жовтня 2013 року подати Комплексну схему
розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціальноB
культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діB
яльності в м. Києві на затвердження у встановленому порядку.

2. До затвердження у встановленому порядку Комплексної схеми  розB
міщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціальноBкульB
турного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльносB
ті (далі B ТС) в м. Києві встановити, що:

2.1. Власники (користувачі) ТС, що здійснювали підприємницьку діB
яльність в ТС у 2012 році відповідно до рішення Київської міської ради від
26 січня 2012 року № 2/7339 "Про деякі питання здійснення підприємB
ницької діяльності в тимчасових спорудах" та мають намір продовжити
свою підприємницьку діяльність у 2013 році, подають до міського дозB
вільного центру в термін до 01 травня 2013 року оригінал довідки про
функціональне призначення ТС, виданої у 2012 році, та документи для укB
ладення договору про сплату пайової участі (внеску) за 2013 рік відповідB
но до рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року № 56/5443
"Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску)
власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціальноBкульB
турного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльносB
ті, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні
об'єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень КиївB
ської міської ради" (перелік згідно з додатком  до цього рішення).

2.2. Торговельна площа ТС, які перебувають у власності (користуванні)
осіб,  зазначених у підпункті 2.1 пункту 2 цього рішення, та розміщені в меB
жах територій вулиць та доріг згідно з діючою містобудівною документаціB
єю на відстані не менше 5 метрів від проїзної частини вулиць, не повинна
перевищувати 19 кв. м (крім ТС з функціональним призначенням B продаж
непродовольчих товарів та надання населенню побутових послуг).

2.3. Розміщення ТС площею до 30 кв. м на внутрішньоквартальних теB
риторіях здійснюється відповідно до вимог Земельного кодексу  України.

3.  Провадження сезонної торгівлі, розміщення ТС під час проведення
ярмарків, державних та місцевих святкових масових заходів, урочистих
масових заходів на строк проведення таких заходів здійснюється на підB
ставі розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).

4. Розміщення ТС здійснюється з обов'язковим врахуванням протипоB
жежних вимог щодо відстаней між ними.

5. Взяти до відома, що відповідно до ДБН В.2.3B7B2010 "Споруди транB
спорту. Метрополітен" та інших нормативноBправових актів забороняєтьB
ся розміщення ТС на відстані 20 метрів від площини дверей у напрямку
евакуації з центром у середині дверної групи, яка включає всі двері з наB

писом "Вхід" та "Вихід" (на виходах із підземних переходів, які не мають
дверей, відлік слід виконувати від центра площини краю останньої схоB
динки), та розміщення ТС на зупинках громадського транспорту ближче
ніж 20 метрів у межах видимості в обидва боки тротуару від установленоB
го дорожнього знаку, що позначає зупинку.

6. Виключити пункт 2 рішення Київської міської ради від 24 лютого
2011 року № 56/5443 "Про затвердження Порядку визначення обсягів паB
йової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутоB
вого, соціальноBкультурного чи іншого призначення для здійснення підB
приємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельB
ної мережі в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до
деяких рішень Київської міської ради".

7. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Київської міської
ради:

B від 21 травня 2009 року № 462/1518 "Про запровадження принципу
організаційної єдності з видачі дозволів на розміщення тимчасових споB
руд";

B від 18 червня 2009 року № 629/1685 "Про затвердження складу коB
місії по вирішенню спірних питань функціонування тимчасових споруд у
м. Києві";

B від 28 жовтня 2010 року № 176/4988 "Про деякі питання організаційB
ної єдності з видачі ордерів на розміщення тимчасових споруд (малих арB
хітектурних форм)";

B від 28 грудня 2010 року № 511/5323 "Про створення тимчасової конB
трольної комісії з опрацювання рішення Київради "Щодо деяких питань
організаційної єдності з видачі ордерів на розміщення тимчасових споруд
(малих архітектурних форм)" від 28.10.2010";

B від 25 травня 2011 року № 231/5618 "Про затвердження попередньоB
го звіту та продовження роботи тимчасової контрольної комісії з опрацюB
вання рішення Київради "Щодо деяких питань організаційної єдності з виB
дачі ордерів на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних
форм)" від 28.10.2010";

B від 22 вересня 2011 року № 36/6252 "Про внесення змін та доповB
нень до рішення Київської міської ради від 21.05.2009 № 462/1518"; 

B від 27 жовтня 2011 року № 379/6595 "Про внесення змін до рішення
Київради від 28.12.2010 № 511/5323 "Про створення тимчасової конB
трольної комісії з опрацювання рішення Київради "Щодо деяких питань
організаційної єдності з видачі ордерів на розміщення тимчасових споруд
(малих архітектурних форм)" від 28.10.2010";

B від 15 грудня 2011 року № 850/7086 "Про внесення змін до додатка
до рішення Київради від 28.12.2010 № 511/5323 "Про створення тимчаB
сової контрольної комісії з опрацювання рішення Київради "Щодо деяких
питань організаційної єдності з видачі ордерів на розміщення тимчасових
споруд (малих архітектурних форм)" від 28.10.2010".

8. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дерB
жавній адміністрації) привести власні акти у відповідність до цього рішенB
ня.

9. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради
"Хрещатик".

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну коміB
сію Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва, громадськоB
го харчування та послуг та на постійну комісію Київської міської ради з пиB
тань земельних відносин, містобудування та архітектури.

Заступник міського голови 
 
секретар Київради Г.Герега

Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді 
на 2012 — 2016 роки

Рішення Київської міської ради № 5/8289 від 20 вересня 2012 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської

міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм в м. Ки

єві", з метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи роботи з соціальної підтримки сімей та сприяння соці

альному становленню молоді, створення умов для найбільш повної реалізації сім'ями та молоддю свого потенціалу Київська місь

ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Міську цільову програму підтримки сім'ї та молоді на
2012 — 2016 роки (далі — Програма) згідно з додатком до цього рішення.

2. Установити, що відповідальним за виконання Програми є Головне
управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації).

3. Головному управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчоB
го органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районним

в місті Києві державним адміністраціям при формуванні бюджетних запиB
тів на наступні роки передбачати видатки на реалізацію Програми.

4. Це рішення оприлюднити в газеті Київської міської ради "Хрещатик".
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну коміB

сію Київради з питань бюджету та соціальноBекономічного розвитку.
Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 20.09.2012 року № 5/8289

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ СІМ'Ї ТА МОЛОДІ НА 2012 — 2016 РОКИ
Паспорт 

Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 — 2016 роки

1. Ініціатор розроблення Програми Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу
виконавчої влади про розроблення Програми

п. 2 рішення Колегії виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) від 23.02.2011 № 4

3. Розробник Програми Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

4. Співрозробники Програми Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,  
Київський молодіжний центр праці,  

Київський міський центр сім'ї "Родинний дім", районні в місті Києві
державні адміністрації

5. Замовник (відповідальний виконавець) Програми Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

6. Учасники (співвиконавці) Програми Головне управління освіти і науки 
Головне управління охорони здоров'я 

Головне управління праці та соціального захисту населення 
Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва 

Головне управління культури 
Головне управління житлового забезпечення 

Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці 
Управління преси та інформації 

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 
Служба у справах дітей 

Київський міський центр зайнятості 
Київський молодіжний центр праці Київський міський центр сім'ї

"Родинний дім" 
Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації

працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, керівників державних підприємств, установ та

організацій 
Районні в місті Києві державні адміністрації 

Головне управління МВС України в місті Києві (за згодою) 
Головне управління юстиції м. Києва (за згодою) 

Управління міграційної служби у м. Києві (за згодою) 
Громадські організації (за згодою)

7. Термін реалізації Програми 2012 = 2016 роки

7.1 Етапи виконання Програми
(для довгострокових програм)

2012 = 2014 роки
2015 = 2016 роки

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у
виконанні Програми (для комплексних програм)

Бюджет м. Києва

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, всього, у тому числі:

362719,1

Загального фонду міського бюджету 302746,4

Спеціального фонду міського бюджету 58624,9

Коштів інших джерел 1347,8

Визначення проблеми,
на розв'язання якої спрямована Програма

В усьому світі визнано, що сім'я є визначальним показником суспільB
ного розвитку, який відображає моральний стан суспільства і є могутнім
фактором формування демографічного потенціалу. Від сім'ї залежить виB
ховання наступних поколінь, що є передумовою розвитку та процвітання
держави. Без повноцінного функціонування сім'ї неможливим є вирішенB
ня економічних і соціальних проблем держави, утвердження здорових моB
ральних цінностей, адекватна соціалізація дітей та молоді, розвиток дуB
ховності та культури. Саме тому суспільство зацікавлене у фізично й моB
рально здоровій сім'ї, яка здатна реалізувати свій соціальний потенціал та
відтворювальну функцію, забезпечити не лише власне виживання, а й
розвиток.

В Україні та у м. Києві, зокрема, процес соціального розвитку інституB
ту сім'ї характеризується наявністю деструктивних явищ та проблем, сеB
ред яких слід назвати: низький рівень задоволення індивідуальних інтереB
сів і потреб, пов'язаних зі створенням та функціонуванням сім'ї; невідпоB
відність репродуктивних можливостей сімей потребам суспільства в
простому відтворенні населення; наявність протиріччя між рівнем індивіB
дуальної свободи вибору будьBякого типу сімейних і приватних відносин
та рівнем відповідальності за свою поведінку; існування широкого діапаB
зону сімей, неспроможних виконувати соціальні функції тощо.

На сьогодні загальна проблематика, пов'язана з молоддю та сім'ями
у м. Києві, характеризується такими тенденціями як:

— низький рівень народжуваності*:
— попри підвищення рівня народжуваності протягом 2007 — 2009 рр.,

Київ має низький рівень природного приросту населення: у 2007 році
кількість народжених становила 28445, однак показник природного приB
росту від'ємний — 2666, у 2008 році при кількості народжених 31965 поB
казник природного приросту становив 1898, у 2009 році ці показники стаB
новили 32488 і 4196 відповідно, у 2010 році — 32082 і 3457, а у 2011 роB
ці при народжених 29330 природний приріст становив 4605;

— низька тривалість життя населення, висока смертність чоловіків: сеB
редня очікувана тривалість життя чоловіків при народженні становить лиB
ше 69,35 року, а жінок 77,58 року, що на 8 — 12 років менше, ніж у краB
їнах Європейського Союзу;

— незадовільний стан здоров'я населення, у тому числі репродуктивB
ного*: кількість вперше зареєстрованих захворювань сечостатевої систеB
ми збільшилась з 193,6 тисячі у 2007 році до 203,7 тисячі у 2010 році;

— швидке поширення соціально небезпечних хвороб, насамперед 
СНІДу: станом на 01.01.2011 кількість ВІЛBпозитивних осіб, які перебуваB
ли під диспансерним наглядом в Київському міському центрі профілактиB
ки та боротьби зі СНІДом, становила 7396 осіб, в тому числі у 1081 осоB
би встановлено діагноз СНІД (14,6 %); показник поширеності ВІЛBінфекB
ції склав 264,7 на 100 тис. населення (у 2009 році — 249,8), показник поB
ширеності СНІДу — 38,7 на 100 тис. населення (у 2009 році — 33,4);

— зростання негативної тенденції щодо збільшення кількості молодих
людей, які вживають алкоголь чи інші психоактивні речовини, що негативB
но впливає на здоров'я підростаючого покоління, психоемоційний стан в
їхніх родинах. Значно помолодшав вік осіб, які вперше спробували психоB
активні речовини. Нині офіційно перебувають на обліку в Київській місьB
кій наркологічній клінічній лікарні "Соціотерапія" більше 9 тисяч осіб. Ці
дані не відображають реальної картини щодо розповсюдження хімічної
залежності в м. Києві, оскільки за допомогою звертається лише незначна
кількість хімічно залежних;

— зростання частки молоді серед безробітних: станом на 01.01.2011
серед 5933 безробітних молодь складала 2410 осіб, або 40,6 %, а станом
на 01.01.2012 серед 6646 безробітних молодь вже складала 2631 особу,
або 39,6 %. Освітній та трудовий потенціал молоді значною мірою не реB
алізується через невідповідність між попитом та пропонуванням на ринку
праці. Відсутність практичного досвіду роботи стає серйозною перешкоB
дою при працевлаштуванні.

— високий рівень розлучуваності*: хоча за 2007 — 2011 рр. кількість
розлучень* знизилась з 10526 до 4387, однак по відношенню до загальB
ної кількості шлюбів цей показник залишається високим;

— поширення незареєстрованих (громадянських) шлюбів;
— зростання кількості неповних сімей, в яких дітей виховує лише один

із батьків, як правило мати: так, у 2007 році кількість отримувачів допоB
моги одиноким матерям становила 22950 осіб, а у 2011 році — 23809
осіб;

— значна кількість дітейBсиріт та дітей, позбавлених батьківського пікB
лування: станом на 01.01.2012 нараховувалось 2477 таких дітей;

— значна кількість випадків насильства в сім'ї: за даними структурних
підрозділів у справах сім'ї, молоді та спорту районних в місті Києві держB
адміністрацій щорічно надходить близько 6 тисяч звернень щодо насильB
ства в сім'ї. Так, у 2011 році надійшло 5890 звернень;

— зростання кількості сімей, які опинилися у складних життєвих обстаB
винах: за даними Київського міського центру соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді протягом 2010 року на обліку сімей, які опинилися у
складних життєвих обставинах, було 3148, а протягом 2011 року — 3372.
Найчастіше складні життєві обставини пов'язані зі: зневажливим ставленB
ням та складними стосунками, насильством в сім'ї, сирітством, інвалідB

ністю батьків або дітей, алкогольною або наркотичною залежністю, переB
буванням у місцях позбавлення волі членів цих сімей. Серед інших приB
чин: малозабезпеченість, низький виховний батьківський потенціал, риB
зик передачі дитини до інтернатного закладу, намір відмови від новонаB
родженої дитини, вимушена трудова міграція. Також це сім'ї, яких торкнуB
лися проблеми ВІЛ/СНІДу, сім'ї, де дітей виховують одинокі батько чи маB
ти тощо.

Найбільш вразливими в сучасних соціальноBекономічних умовах залиB
шаються багатодітні сім'ї, які потребують особливої уваги та підтримки з
боку державних та місцевих органів влади. Станом на 15.12.2011 на обB
ліку у структурних підрозділів у справах сім'ї, молоді та спорту районних
в місті Києві держадміністрацій перебувало 5986 багатодітних сімей. ВарB
то відзначити, що кількість багатодітних сімей має тенденцію до зростанB
ня, зокрема за 2011 рік їх кількість збільшилась на 23,4 %.

За результатами паспортизації багатодітних сімей, яка запроваджена у
Києві з 2003 року з метою визначення проблем кожної багатодітної сім'ї
та надання допомоги, найбільш болючими є питання житлового та матеB
ріальноBфінансового забезпечення.

У місті Києві членам багатодітних сімей забезпечується надання пільг,
які визначені Законом України "Про внесення змін до деяких законодавB
чих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей" (чинB
ний з 01.01.2010). Крім пільг, передбачених державою, міською владою
окремими рішеннями та розпорядженнями запроваджені інші види допоB
моги для членів сімей пільгових категорій.

Отже, як бачимо, існує досить широке коло проблем, що стосуються
як молоді, яка є носієм інтелектуального потенціалу, визначальним факB
тором соціальноBекономічного прогресу, так і сімей, які є об'єднуючим інB
ститутом, основновоположною складовою суспільства, яка акумулює в
собі проблеми усіх її членів.

Окрім визначеної проблематики, існує ще кілька актуальних питань, які
потребують уваги.

Серед них — проблема, що стоїть сьогодні перед Україною та світовою
спільнотою, торгівля людьми. Жертвами цього злочину стають жінки, чоB
ловіки і діти, які потерпають від різноманітних його форм, серед яких —
торгівля людьми з метою примусової праці, сексуальної експлуатації,
примусового жебрацтва, вилучення органів тощо.

За даними Головного управління МВС України в м. Києві, у 2011 році
порушено 8 (у 2010 році — 7) кримінальних справ за ознаками злочину,
передбаченого ст. 149 КК України (торгівля людьми або інша незаконна
угода щодо людини), встановлено 12 (у 2010 році — 10) осіб, які стали поB
терпілими від цього виду злочину. Зібрано 22 (у 2010 році — 18) матеріB
али, за якими порушено кримінальні справи за ознаками злочину, передB
баченого ст. 190 КК України. Встановлено 34 (у 2010 році — 32) потерпіB
лих, яким завдано збитків на загальну суму понад 290 тис. грн. (у 2010
році — 600 тис. грн.).

Працівниками ГУ МВС України в місті Києві перевірено 16 (у 2010 роB
ці — 48) суб'єктів туристичної діяльності, з них 12 (у 2010 році — 30)
туроператорів та 4 (у 2010 році — 18) турагенти. За результатами перевіB
рок надіслано 1 подання (у 2010 році — 3) про анулювання ліцензії.

Зважаючи на те, що Київ як столиця потенційно привабливий для таB
кого виду діяльності, а також враховуючи особливості та складність виявB
лення таких правопорушень, питання торгівлі людьми залишається актуB
альним і особливо важливими при цьому є профілактичні заходи. Крім
цього, вжиття відповідних заходів передбачене відповідно до прийнятого
Закону України "Про протидію торгівлі людьми".

Іншим важливим питанням є забезпечення гендерної рівності.
Сучасна державна політика України спрямована на досягнення рівності

жінок і чоловіків у суспільстві, на подолання всіх форм дискримінації за
ознакою статі, на створення необхідних соціальних і політичних передB
умов для найповнішої реалізації природних здібностей жінок і чоловіків у
всіх сферах трудового, суспільного та особистого життя. Конституційні
принципи демократизму (ст. 24 Конституції України) та положення ЗакоB
ну України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіB
ків" відкривають широкі перспективи для утвердження політики рівних
прав та можливостей чоловіків та жінок.

Проте, за результатами звіту про гендерну нерівність, опублікованого
у 2010 році Світовим економічним форумом, Україна посідає 63Bтє місце
серед 134 країн. Україна серед тих, хто погіршив свої показники порівняB
но з 2006 роком, коли обіймала 48Bму позицію.

У м. Києві станом на 01.01.2010 загальна чисельність чоловіків склаB
дала 1267,5 тис, жінок — 1476,3 тис. Рівень зайнятості серед жінок праB
цездатного віку, за даними 2009 року, складав 65,8 % до населення відB
повідної вікової групи, чоловіків — 72,9 %. На столичних підприємствах у
2010 році жінки складали 51,2 % від загальної кількості працюючих. При
цьому, місячний оклад жінок майже на 14 %, а середня заробітна плата в
середньому на 15,5 % менші ніж у чоловіків. Більшість керівних посад в
органах виконавчої влади та місцевого самоврядування займають чоловіB
ки. Так, станом на 01.01.2012 у керівному складі Київської міської дерB
жавної адміністрації серед заступників голови та голів районних в місті
Києві державних адміністрацій немає жодної жінки. Кількість жінокBдепуB
____________

*Тут і далі за даними Головного управління статистики м. Києва
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татів міської ради — 16 (13 %). Отже, з огляду на наведені цифри питанB
ня гендерної рівності актуальне і для міста Києва.

Оскільки всі зазначені факти поступово призводять до дисбалансу в
суспільстві, виникає реальна потреба у прийнятті міської комплексної
програми, спрямованої на підтримку сім'ї та молоді, демографічний розB
виток, забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, проB
тидію торгівлі людьми в м. Києві на період до 2016 року.

Мета Програми
Метою Програми є забезпечення системної та комплексної державної

політики у сфері сім'ї та демографічного розвитку, спрямованої на форB
мування самодостатньої сім'ї та її здатності до усвідомленого народженB
ня і виховання дітей, сприяння соціальному становленню та розвитку моB
лоді, а також забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок,
протидії торгівлі людьми в м. Києві.

Шляхи і засоби розв'язання проблем, обсяги та джерела фінансуB
вання. 

Строки та етапи виконання Програми
Сучасна сімейна та молодіжна політика переважної більшості країн свіB

ту полягає у перенесенні акцентів з переважно пасивних заходів підтримB
ки на засади стимулювання саморозвитку та самозабезпечення сім'ї, адB
ресності надання соціальної допомоги, поєднання зусиль центральних та
місцевих органів виконавчої влади з активізацією діяльності місцевих гроB
мад, громадських організацій та приватного бізнесу.

Зважаючи на визначені проблеми робота з сім'ями та молоддю має буB
ти зосереджена не лише на матеріальноBфінансовій підтримці цих категоB
рій, а спрямовуватися на профілактику поширення негативних явищ, які
перешкоджають їх повноцінному розвитку та соціальному становленню.

Така робота передбачає реалізацію системної та комплексної державB
ної політики щодо:

— проведення інформаційноBпросвітницьких програм, рекламних камB
паній, інших заходів, спрямованих на підготовку молоді до подружнього
життя та підвищення рівня їх готовності до виконання соціальних ролей
чоловіка і дружини, підвищення престижу сім'ї, посилення орієнтацій на
шлюб та відповідальне батьківство, попередження насильства в сім'ї, заB
побігання торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жіB
нок і чоловіків;

— створення умов для інтелектуального самовдосконалення, творчого
розвитку особистості, забезпечення зайнятості молоді, утвердження патB
ріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінB
ностей, формування здорового способу життя молоді;

— підвищення рівня поінформованості дітей, батьків, молоді стосовно
послуг, що надаються державними установами та організаціями на териB
торії міста Києва;

— здійснення моніторингу сімей, які опинились у складних життєвих
обставинах, та надання їм адресної допомоги;

— активізації роботи з формування мережі установ та закладів, які наB
дають послуги для сімей, дітей та молоді, удосконалення їх діяльності та
зміцнення матеріальноBтехнічного і фінансового забезпечення;

— надання інформаційноBметодичної, організаційної, фінансової підB
тримки громадським організаціям, зокрема молодіжним та дитячим, в
реалізації програм, спрямованих на розв'язання соціальних проблем сім'ї
та молоді;

— поширення принципів соціальної відповідальності бізнесу зі спрямоB
ваністю на підтримку сімей з дітьми;

— активізації ролі громади у підтримці сімей, попередження насильB
ства в сім'ї, запобігання торгівлі людьми через залучення органів самоорB
ганізації населення тощо.

Саме тому у місті Києві мають бути реалізовані заходи, які передбачаB
ють роботу за такими напрямами, як:

1. Заходи державної політики з питань сім'ї:
1.1. Забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї та

її членів, найповнішої реалізації сім'єю своїх функцій і поліпшення її житB
тєвого рівня, підвищення ролі сім'ї як основи суспільства.

1.2. Попередження насильства в сім'ї.
1.3. Реалізація політики щодо забезпечення рівних прав та можливосB

тей жінок і чоловіків.
1.4. Заходи з протидії торгівлі людьми.
1.5. НауковоBметодичне забезпечення реалізації сімейної політики.
2. Заходи державної політики з питань молоді:
2.1. Створення умов для інтелектуального самовдосконалення та підB

тримка творчих ініціатив молоді, підтримка талановитої та обдарованої
молоді.

2.2. Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятоB
сті молоді.

2.3. Пропаганда та формування здорового способу життя серед молоB
ді.

2.4. Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування
загальнолюдських цінностей.

2.5. Надання підтримки молодіжним та дитячим громадським органіB
заціям, органам студентського самоврядування.

2.6. НауковоBметодичне забезпечення реалізації молодіжної політики.
3. Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та моB

лоді:
3.1. Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися

у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
3.2. Заходи соціальної підтримки, супроводу дітей, молоді, сімей в

контексті проблем алкоB, наркозалежності, ВІЛ/СНІДу.
3.3. Програми інтеграції дітей та молоді з функціональними обмеженB

нями в територіальній громаді.
3.4. Проведення інформаційноBпросвітницької роботи, спрямованої на

популяризацію здорового способу життя, запобігання тютюнопалінню,
вживанню алкоголю та наркотиків, зниження шкоди від вживання наркоB
тиків, дотримання безпечної сексуальної поведінки.

3.5. Заходи з попередження поширення негативних явищ у молодіжноB
му середовищі.

4. Організація дозвілля та соціальної роботи дітей та молоді за місцем
проживання.

5. Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладаB
ми соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної
політики.

6. Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми підтримки

сім'ї та молоді на 2012 — 2016 роки викладені у додатку 1.
Фінансування Програми буде здійснено в межах видатків, затверджеB

них на відповідний рік у бюджеті м. Києва, та за рахунок інших джерел, не
заборонених чинним законодавством. У разі необхідності заходи ПрограB
ми можуть переглядатися та уточнюватися.

Ресурсне забезпечення Програми викладене у додатку 2.
Результативні показники виконання Програми викладені у додатку 3.
Виконання Програми передбачається у 2 етапи: I етап — 2012 — 2014

роки, II етап — 2015 — 2016 роки.
Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює відповіB
дальний виконавець Програми — Головне управління у справах сім'ї, моB
лоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської місьB
кої державної адміністрації). Відповідальний виконавець Програми подає
Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу КиївB
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному
фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (КиївB
ської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської
ради з питань бюджету та соціальноBекономічного розвитку узагальнену
інформацію про стан виконання Програми за I півріччя до 25 вересня та
за рік до 25 березня.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Додаток 1
до Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 B 2016 роки

від 20.09.2012 № 5/8289

Напрями діяльності та заходи 
Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 
 2016 роки

№
з/п

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
Програми

Строк
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансу=

вання

Орієн=
товні

обсяги
фінансу=

вання
(вартість),

тис.
гривень,
у тому
числі:

Очікуваний
результат

Розділ 1. Заходи державної політики з питань сім'ї

1. Забезпе=
чення
сприят=
ливих умов
для
всебічного
розвитку
сім'ї та її
членів,
найповні=
шої реалі=
зації сім'єю
своїх
функцій і
поліпшення
її життєвого
рівня,
підвищення
ролі сім'ї як
основи
суспільства

1.1. Інформу=
вання населення
міста Києва щодо
соціальних
послуг, які
надаються сім'ям

2012 = 2016
Постійно

Головне управління у
справах сім'ї, молоді та
спорту, Головне управління
праці та соціального
захисту населення,
Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді, Служба у
справах дітей,
райдержадміністрації

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 413,1, 
у тому числі:

Підвищення
рівня
поінформо=
ваності
громадян щодо
їх соціального
захисту

2012 рік 99,3

2013 рік 72,6

2014 рік 76,2

2015 рік 80,3

2016 рік 84,7

1.2. Запровад=
ження та
забезпечення в
комунальних
засобах масової
інформації
рубрики з
актуальних
питань сімейного
життя

2012 = 2016
Постійно

Головне управління у
справах сім'ї, молоді та
спорту, Управління преси
та інформації, Київський
міський центр соціальних
служб для сім'ї, дітей та
молоді

= Не по=
требує

Підвищення
рівня
поінформова=
ності населення
щодо шляхів
вирішення
сімейних
проблем,
послуг, які
надаються
сім'ям

1.3. Сприяння у
наданні пільг
багатодітним
сім'ям

2012 = 2016
Постійно

Головне управління у
справах сім'ї, молоді та
спорту, Головне управління
праці та соціального
захисту населення,
райдержадміністрації

= Не по=
требує

Покращення
рівня
забезпеченості
багатодітних
сімей

1.4. Проведення
тематичних
тренінгів, надання
консультативних
послуг для сімей,
зокрема
багатодітних

2012 = 2016
Постійно

Головне управління у
справах сім'ї, молоді та
спорту, Київський міський
центр сім'ї "Родинний дім",
райдержадміністрації

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 696,7,   
у тому числі:

Зменшення
кількості
розлучень,
збільшення
народжува=
ності та
кількості
офіційно
зареєстрова=
них шлюбів

2012 рік 97,4

2013 рік 138,9

2014 рік 145,9

2015 рік 153,2

2016 рік 161,3

1.5. Реалізація
програми
підготовки до
подружнього
життя учнівської,
студентської
молоді та пар, які
готуються до
одруження

2012 = 2016
Постійно

Головне управління у
справах сім'ї, молоді та
спорту, Головне управління
юстиції, Головне
управління освіти і науки,
райдержадміністрації

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 990,1,   
у тому числі:

Збільшення
кількості
шлюбів,
зменшення
кількості
розлучень
серед молодих
сімей

2012 рік 169,4

2013 рік 190,4

2014 рік 200,1

2015 рік 210,3

2016 рік 219,9

1.6. Сприяння у
реалізації
програм щодо
підготовки сімей
до вагітності та
народження
дитини

2012 = 2016
Постійно

Головне управління у
справах сім'ї, молоді та
спорту, Головне управління
охорони здоров'я,
Київський міський центр
сім'ї "Родинний дім",
райдержадміністрації

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 496,0,   
у тому числі:

Зменшення
частки
небажаної та
ранньої
вагітності,
кількості
безплідних пар,
збільшення
частки сімей,
які народили
двох та більше
дітей

2012 рік 77,7

2013 рік 96,4

2014 рік 102,1

2015 рік 107,2

2016 рік 112,6

1.7. Сприяння у
проведенні
заходів, спрямо=
ваних на збере=
ження ціннісних
орієнтацій насе=
лення на сімейний
спосіб життя, зо=
крема, проведення
заходів щодо
пропагування мо=
делі "Відповідаль=
ного батька"

2013 =
2016
Постійно

Головне управління у
справах сім'ї, молоді та
спорту, Головне управління
освіти і науки, Управління
преси та інформації,
райдержадміністрації

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 68,8,   
у тому числі:

Зменшення
відсотка
неофіційних
шлюбів до їх
загальної
кількості,
зменшення
кількості
випадків
насильства в
сім'ї

2013 рік 16,0

2014 рік 16,7

2015 рік 17,5

2016 рік 18,6

1.8. Реалізація
програми допомоги
сім'ям, в яких
виникли конфлікти з
дітьми, "Школа життя"

2012 = 2016
Постійно

Головне управління у
справах сім'ї, молоді
та спорту, Київський
міський центр сім'ї
"Родинний дім",
райдержадміністрації

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 477,1,   
у тому числі:

Зменшення
кількості сімей, які
опинилися у
складних життєвих
обставинах

2012 рік 81,6

2013 рік 91,4

2014 рік 96,3

2015 рік 101,3

2016 рік 106,5

1.9. Проведення
заходів, спрямованих
на відзначення та
підтримку сімей,
зокрема: проведення
конкурсу "Сім'я року"
та вшанування сімей=
ювілярів, які прожили
в шлюбі 50 і більше
років; підтримка
одиноких батьків та
одиноких матерів, які
самі виховують дітей

2012 = 2016
Щорічно

Головне управління у
справах сім'ї, молоді
та спорту,
райдержадміністрації

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 294,8,   
у тому числі:

Популяризація
сімейних
цінностей,
фінансова
підтримка
одиноких батьків
та матерів, які самі
виховують дітей,
за відповідальне
батьківство 

2012 рік 57,6

2013 рік 52,2

2014 рік 56,8

2015 рік 61,6

2016 рік 66,6

1.10. Запровадження
сучасних технологій
щодо гармонізації
родинних стосунків
(створення інтернет=
сайту, надання он=
лайн консультацій,
впровадження
відновних практик
тощо)

2013 = 2016
Постійно

Головне управління у
справах сім'ї, молоді
та спорту, Головне
управління охорони
здоров'я, Київський
міський центр сім'ї
"Родинний дім",
Дарницька районна в
місті Києві державна
адміністрація

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 389,1,   
у тому числі:

Зменшення
кількості сімей, які
опинилися у
складних життєвих
обставинах

2013 рік 91,8

2014 рік 95,0

2015 рік 98,7

2016 рік 103,6

1.11. Сприяння та
моніторинг надання
студентським сім'ям
окремих кімнат у
гуртожитках

2012 = 2016
Постійно

Головне управління у
справах сім'ї, молоді
та спорту, Київський
міський центр
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді,
Головне управління
освіти і науки,
райдержадміністрації

= Не по=
требує

Збільшення
кількості
студентських
сімей,
забезпечених
окремими
кімнатами у
гуртожитках

1.12. Сприяння у
наданні фінансово=
кредитної підтримки
молодим сім'ям та
одиноким молодим
громадянам на
будівництво
(реконструкцію)
житла в місті Києві

2012 = 2016
Постійно

Головне управління у
справах сім'ї, молоді
та спорту, Головне
управління житлового
забезпечення

= Не по=
требує

Збільшення
кількості молодих
сімей та молоді,
які забезпечені
житлом

1.13. Сприяння
приведенню заходів з
організації
змістовного дозвілля
сімей та
популяризації кращих
родинних традицій
(фестивалі, конкурси
тощо), зокрема
конкурсу "Таланти
багатодітної родини"

2012 = 2016
Щорічно

Головне управління у
справах сім'ї, молоді
та спорту, Київський
міський центр сім'ї
"Родинний дім",
райдержадміністрації

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 350,6,   
у тому числі:

Підтримка
талановитих дітей
та творчих сімей2012 рік 75,0

2013 рік 63,9

2014 рік 68,8

2015 рік 68,1

2016 рік 74,8

1.14. Проведення
культурологічних
заходів до Дня
родини, зокрема,
фестивалю родинної
творчості "Родовід", а
також до Дня матері,
Дня батька,
Міжнародного дня
захисту дітей,
Міжнародного дня
жінок і миру тощо

2012 = 2016
Щорічно

Головне управління у
справах сім'ї, молоді
та спорту, Київський
міський центр
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді,
райдержадміністрації

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 2086,2,
у тому числі

Популяризація
сімейних
цінностей у
територіальній
громаді м. Києва,
підвищення рівня
поінформованості
сімей з питань їх
соціального
захисту

2012 рік 248,0

2013 рік 419,3

2014 рік 446,7

2015 рік 473,0

2016 рік 499,2

1.15. Проведення
заходів до новорічних
свят для дітей із сімей
пільгових категорій

2012 = 2016
Щорічно

Головне управління у
справах сім'ї, молоді
та спорту, Київський
міський центр
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді,
райдержадміністрації

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 3419,1,   
у тому числі:

Соціальна
підтримка дітей із
сімей пільгових
категорій

2012 рік 387,6

2013 рік 703,6

2014 рік 738,4

2015 рік 775,6

2016 рік 813,9

1.16. Реалізація
програм для розвитку
громадської
активності

2013 =
2016
Щорічно

Райдержадміністрації Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 10,8,   
у тому числі:

Популяризація
сімейних
цінностей2013 рік 2,5

2014 рік 2,6

2015 рік 2,8

2016 рік 2,9

2. Поперед=
ження
насиль=
ства в
сім'ї

2.1. Проведення
інформаційно=
просвітницьких
кампаній протидії
насильству в сім'ї,
зокрема, реалізація
заходів у рамках
національної кампанії
"Стоп насильству!",
акції "16 днів проти
насильства"

2012 = 2016
Щорічно
Листопад =
грудень

Головне управління у
справах сім'ї, молоді
та спорту, Київський
міський центр
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді,
райдержадміністрації

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 496,8,   
у тому числі:

Зменшення
кількості випадків
насильства у сім'ях2012 рік 238,9

2013 рік 59,7

2014 рік 62,8

2015 рік 66,1

2016 рік 69,3

2.2. Сприяння у
проведенні: виховних
годин з учнями та
студентами,
тематичних зустрічей
з їх батьками на теми
попередження
насильства в сім'ї,
формування сімейних
цінностей, за участю
спеціалістів
соціальної роботи,
громадських
організацій;
навчальних семінарів
для заступників
директорів шкіл з
виховної роботи та
психологів шкіл з
питань роботи з
дітьми, які опинилися
у складних життєвих
обставинах, зокрема
у зв'язку з
насильством у сім'ї

2013 =
2016
Щорічно

Головне управління у
справах сім'ї, молоді
та спорту, Головне
управління освіти і
науки, Київський
міський центр
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді,
Служба у справах
дітей,
райдержадміністрації,
громадські організації
(за згодою)

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 431,1, 
у тому числі:

Зменшення
кількості сімей, які
опинилися у
складних життєвих
обставинах,
зокрема у зв'язку з
насильством в
сім'ї

2013 рік 100,0

2014 рік 105,0

2015 рік 110,3

2016 рік 115,8

2.3. Проведення
навчальних семінарів
та підготовка і
видання методичних
рекомендацій щодо
попередження
насильства в сім'ї для
психологів шкіл,
дільничних
інспекторів міліції,
спеціалістів, які задіяні
до виконання заходів
з попередження
насильства в сім'ї у
районах м. Києва

2012 = 2016
Щорічно

Головне управління у
справах сім'ї, молоді
та спорту, Київський
міський центр
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді,
Київський міський
центр сім'ї "Родинний
дім",
райдержадміністрації

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 184,3,   
у тому числі:

Поліпшення якості
надання послуг
щодо
попередження
насильства в сім'ї

2012 рік 12,7

2013 рік 39,0

2014 рік 41,8

2015 рік 44,2

2016 рік 46,6

2.4. Реалізація
програми "Центр
медико=соціальної
реабілітації
постраждалих від
насильства в сім'ї"

2012 = 2016
Постійно

Головне управління у
справах сім'ї, молоді
та спорту, Головне
управління охорони
здоров'я, Київський
міський центр
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 130,9,   
у тому числі:

Зменшення
кількості випадків
насильства в сім'ї2012 рік 23,5

2013 рік 24,9

2014 рік 26,2

2015 рік 27,5

2016 рік 28,8

2.5. Проведення
корекційної роботи з
особами, які вчинили
насильство в сім'ї

2012 = 2016
Постійно

Головне управління у
справах сім'ї, молоді
та спорту, Київський
міський центр сім'ї
"Родинний дім",
районні центри у
справах сім'ї та жінок

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 435,2,   
у тому числі:

Зменшення
випадків
насильства в сім'ї2012 рік 70,6

2013 рік 84,4

2014 рік 88,7

2015 рік 93,4

2016 рік 98,1

2.6. Здійснення
моніторингу
виконання
корекційних програм
з особами, які
вчинили насильство в
сім'ї

2012 = 2016
Щоквар=
тально

Головне управління у
справах сім'ї, молоді
та спорту, Головне
управління МВС
України в місті Києві,
райдержадміністрації

= Не по=
требує

Підвищення якості
надання послуг
щодо
попередження
насильства в сім'ї

3. Реалізація
політики
щодо
забезпе=
чення
рівних
прав та
можливос=
тей жінок і
чоловіків

3.1. Сприяння у
проведенні уроків
гендерної рівності для
школярів, студентів,
створення куточків з
гендерної культури в
бібліотеках

2012 = 2016
Щорічно

Головне управління у
справах сім'ї, молоді
та спорту, Головне
управління освіти і
науки, Головне
управління культури,
громадські організації
(за згодою)

= Не по=
требує

Виховання
гендерної
культури у
молодого
покоління

Продовження у наступних номерах 
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РЕКЛАМНА ПЛОЩА
Хрещатик 19 березня 2013 року

ЗАЯВА
про наміри ре онстр ції (з приб довою) тор овельно о

омпле с з влашт ванням пар ін та б дівництвом
лінійно-диспетчерсь ої станції по в л. Івана Ми итен а, 6-8

Дніпровсь ом районі м. Києва

1.Замовни : Дире ція по б дівництв об'є тів наземно о пасажирсь о о
транспорт ом нально о підприємства "Київпастранс". Юридична адреса:
04070, м. Київ, в л. Набережне шоссе, 2, тел. 254-66-59.

Генпрое т вальни : ТОВ "Прое тсервіс"

2.Місце розташ вання майданчи : в л. Івана Ми итен а, 6-8
Дніпровсь ом районі м. Києва

3.Хара теристи а діяльності (об'є та):
Передбачається ре онстр ція приміщень існ ючо о тор овельно о центр з

приб довою 3-х поверхової б дівлі (тор овельні зали та пар ін ) та б дівництво
о ремо стоячої 2-х поверхової б дівлі лінійно-диспетчерсь ої станції. Тор овий
омпле с ви ористов ватиметься для надання посл населенню в придбанні
б дівельних матеріалів, а саме — це ла, цемент, ахельна плит а, б дівельні
с міші, мало абаритні залізобетонні вироби, вироби з деревини, пар ет,
ламіновані матеріали для підло и, илимові по риття зі шт чних матеріалів та
інше. Лінійно-диспетчерсь а станція ви он ватиме ф н ції опорно о п н т
ромадсь о о транспортно о обсл ов вання приле лих мі рорайонів. Прое т
б де ви онано після отримання дозвільної до ментації, відповідно до вимо
чинних норм, правил та стандартів та з обов’яз овим забезпеченням сіх вимо
з безпе и. Замовни забезпечить проведення всіх державних е спертиз
прое тної до ментації.

4.Соціально-е ономічна необхідність планової діяльності:
- задоволення попит місцево о населення на б дівельні та осподарчі
матеріали і товари, розширення їх асортимент ;

- нарощ вання обся ів забезпечення населення цією р пою товарів;
- створення нових робочих місць;
- оптимізація ромадсь о о транспортно о обсл ов вання населення;
- створення по ращених мов для водіїв, диспетчерів та іншо о персонал

ом нально о транспортно о підприємства;

5.Потреба в рес рсах при б дівництві і е спл атації: за альна площа
земельних діляно с ладає — 5,6 а

6.Транспортне забезпечення (при б дівництві й е спл атації) для
ведення робіт ви ористов ється б дівельна техні а. Передбачений пар ін для
відвід вачів тор івельно о центр . Бла о стрій і влашт вання проїздів, їх
освітлення.

7.Е оло ічні та інші обмеження планової діяльності за варіантами:
Е оло ічні обмеження під час планованої діяльності об мовлюються

нормативними до ментами, що ре ламент ють безпе нав олишньо о
середовища. Основними обмеженнями є:
- ст пінь забр днення нав олишньо о середовища від осподарчої діяльності
не повинна перевищ вати нормовані по азни и;

- способи тилізації та місця с лад вання рід их та твердих відходів повинні
відповідати нормативним вимо ам та дозвільним до ментам.

8.Необхідна е оло о-інженерна під отов а і захист території за
варіантами: Інженерна під отов а території в лючає план вання майданчи а
та облашт вання автомобільних проїздів до об'є та б дівництва. Захист зе-
мельної ділян и, передбаченої для б дівництва, забезпеч ється раціональним
рішенням схеми енплан , оптимізацією рельєф , лашт ванням необхідних
систем водовідведення.

9.Можливі впливи планованої діяльності (при б дівництві й
е спл атації) на нав олишнє середовище:
Джерелами вплив на нав олишнє середовище період б дівництва є

б дівельні, монтажні роботи, дви ни б дівельної техні и і автотранспорт ;
період е спл атації — техноло ічні процеси спалювання ор анічно о палива,
поводження з техноло ічними відходами.
Клімат і мі ро лімат:
Вплив омпле с робіт з б дівництва та е спл атації на лімат і мі ро лімат

пов'язаний з ви идами в атмосферне повітря парни ових азів, що
творюються при з орянні палива топ овій та дахових азових ондиціонерів
і дви нах вн трішньо о з оряння техноло ічних механізмів та автотранспорт :
в ле исло о аз , о ис діазот та метан . Очі ваний ви ид може с ласти —
574,2 т/рі .
Геоло ічне середовище:
Незначне збільшення навантаження на природні р нти, що не ви личчє

с ттєвих змін еоло ічном та стр т рно-те тонічном строю, я ий
с ладався даній місцевості.
Повітряне середовище:
Під час проведення б дівельних робіт очі ється незначний ви ид

забр днюючих речовин: вихлопні ази дви нів б дівельної техні и та аерозолі,
що творюються під час еле трозварювання.
Під час е спл атації об'є т очі ваний валовий ви ид атмосферне повітря

про ноз ється на рівні — 1,9 т/рі .
Водне середовище :
С идів промислових сто ів від об'є т водні об'є ти не про ноз ється.
Для очист и дощових сто ів від автостоян и передбачено б дівництво

очисних спор д з встановленням фільтр ючих елементів з пропілен тип Е-
64-110 (І ст пінь очищення 90%) та тип Е-1-840х1200 (II ст пінь очищення
10%). Вплив на водне середовище під час е спл атації об'є т в межах ГДС.
Гр нт:
Поверхневий шар р нт при б дівництві ви ористов ється для бла о строю

території б дівництва.
Рослинний і тваринний світ, заповідні об'є ти: вплив на рослинний та

тваринний світ відс тній.
У даном районі об'є ти природно-заповідно о фонд відс тні.
Нав олишнє соціальне середовище (населення):
Прое тована діяльність не змінить сформован інфрастр т р соціально о

середовища та мови проживання населення.
Нав олишнє техно енне середовище: вплив відс тній.
Навантаження на об'є ти техно енно о середовища не перевищ ватим ть

по азни ів, що норм ються. Вплив на об'є ти в зоні спостереження не
ви ли атиме нія их обмежень їх діяльності.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторно о ви ористання,
тилізації, знеш одження або безпечно о захоронення: відходи
видаляються на тилізацію з ідно ладених до оворів з спеціалізованими
ор анізаціями в місця по одження. Люмінесцентні лампи спрямов ються на
демер різацію.

11. Обся ви онання ОВНС відповідності до до овор в обсязі вимо
СНиП 1.02.01-85, з врах ванням вимо ДБН А. 2.2-1-2003.

12. Участь ромадсь ості: п блі ація в засобах масової інформації.

Замовни зобов’яз ється:
- забезпечити ви онання б дівельних робіт та безаварійн е спл атацію
об'є та відповідності з нормами і правилами охорони праці з врах ванням
техні и безпе и, промсанітарії і охорони нав олишньо о середовища;

- дотрим ватись е оло ічних обмежень і впровадження заходів відповідно до
прое т .
При проведенні осподарсь ої діяльності замовни зобов'язаний:

- вивозити б дівельне сміття та осподарчо-поб тові відходи відповідно до
ладених до оворів;

- ви онати бла о стрій та озеленення території.

У провадженні Шевчен івсь о о районно о с д м. Києва знаходиться цивільна справа за
позовом Романю а Геннадія Антоновича до Романю О сани Геннадіївни, третя особа:
Шевчен івсь е РУГУ МВС У раїни в місті Києві про визнання особи та ою, що втратила право
орист вання жилим приміщенням.
Роз ляд зазначеної справи повторно призначено на 24 вітня 2013 ро о 15.00

Шевчен івсь ом районном с ді м. Києва (адреса с д : м. Київ, в л. Білор сь а, 13, аб. 11).
С д ви ли ає с дове засідання Романю О сан Геннадіївн , я відповідача.
Яв а до с д є обов'яз овою. У разі неяв и відповідача, справа б де роз лян та за наявними

матеріалами.
С ддя О.Ф. Малинни ов

У зв'яз із зростанням мінімальної зарплати, цін на енер орес рси, матеріали тощо,
Київсь е б дівельно-монтажне е спл атаційне правління № 1 повідомляє, що
тарифи на посл и з тримання б дин ів і спор д та приб дин ових територій,
розраховані з ідно з Поряд ом, затвердженим постановою КМУ від 01.06.2011 р.
№869, надано до Київсь ої місь ої державної адміністрації на затвердження.

Стр т ра, періодичність та стро и надання цих посл відповідають вимо ам
Розпорядження BO KMP (КМДА) від 09.03.2011 ро № 307. Детальна інформація
розміщена на інформаційних стендах під'їздах б дин ів.

За важення і пропозиції приймаються на адрес : Київ, 03035, в л. Толсто о, 61,
Київсь е б дівельно-монтажне е спл атаційне правління № 1.

Стро , протя ом я о о приймаються за важення і пропозиції, встановлюється
підприємством, але він не може б ти меншим ніж 14 та 20 алендарних днів з дня
повідомлення споживача про намір здійснити змін тариф .

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄКТУ:

Ре онстр ція (з приб довою) тор овельно о омпле с ,
влашт вання пар ін та б дівництво лінійно-диспетчерсь ої
станції по в л. Івана Ми итен а, 6-8 Дніпровсь ом районі
м. Києва.

Передбачається приб дова 3-х поверхової б дівлі (тор овельні зали та
пар ін ) до існ ючо о омпле с та б дівництво о ремо стоячої 2-х поверхової
б дівлі лінійно-диспетчерсь ої станції. Тор овий омпле с призначено для
надання посл населенню в придбанні б дівельних матеріалів, а саме —
це ла, цемент, ахельна плит а, б дівельні с міші, мало абаритні
залізобетонні вироби, вироби з деревини, пар ет, ламіновані матеріали для
підло и, илимові по риття зі шт чних матеріалів та інше. Лінійно-
диспетчерсь а станція ви он ватиме ф н ції опорно о п н т ромадсь о о
транспортно о обсл ов вання приле лих мі рорайонів.

На об'є ті прое т вання ви лючається можливість забор води з природних
джерел та с ид стічних вод безпосередньо водні об'є ти.

Інженерна під отов а території в лючає план вання майданчи а,
асфальт вання під'їздів та стояно , лашт вання необхідних систем
водовідведення.

Поб тові та виробничі відходи видалятим ться з ідно з ладеними
до оворами зі спеціалізованими ор анізаціями.

Ви иди в атмосферне повітря азот діо сид , о ис в лецю, в леводних
раничних, від дахових ондиціонерів, автотранспорт та дизель- енератора
с ладатим ть по підрах н ам не більше 1,9 т/рі .

Оцін а розрах н ово о рівня забр днення атмосферно о повітря,що
проведена з ідно з Державними санітарними правилами охорони
атмосферно о повітря населених міст (від забр днення хімічними та
біоло ічними речовинами) № 201 від 09.07.97, свідчить, що рівень
забр днення не перевищ є доп стимий рівень, а ст пінь йо о небезпечності —
безпечний.

За с пністю всіх роз лян тих чинни ів, пов'язаних з реалізацією прое т
дано о об'є т , можна твердити, що в режимі нормальної техноло ічної
е спл атації вплив на нав олишнє природне середовище — нижче рівня ГДК і
не вини не не ативних соціально-е ономічних наслід ів, а ризи аварійних
сит ацій при правильній е спл атації об'є та та при дотриманні заходів по
техніці безпе и, протипожежних заходів — відс тній. Та им чином, е оло ічний
ризи діяльності, що прое т ється, ви лючається.

Прое тна діяльність відповідає всім нормам і вимо ам за онів У раїни "Про
охорон атмосферно о повітря", "Про охорон нав олишньо о природно о
середовища", і не завдасть значно о не ативно о вплив на нав олишнє
природне середовище.

ІНФОРМАЦІЯ
Департамент ом нальної власності м. Києва про проведення он рс
№101-ПР з відбор с б'є тів оціночної діяльності, я і б д ть зал чені
до проведення незалежної оцін и об'є тів, що належать територіальній

ромаді м. Києва, з метою їх приватизації

Термін ви онання робіт та вид вартості — з ідно з Методи ою оцін и майна, затвердженою
постановою Кабінет Міністрів У раїни від 10.12.03 № 1891.

Кон рсний відбір с б'є тів оціночної діяльності б де здійснюватись відповідно до Положення
про он рсний відбір с б'є тів оціночної діяльності, затверджено о на азом Фонд державно о
майна У раїни 29.08.2011 р. №1270 і зареєстровано о Міністерстві юстиції У раїни 19.09.2011р.
за №1096/19834.

Вимо ами до претендентів для часті он рсі є наявність:
- відповідної валіфі ації оцінювачів стосовно оцін и об'є та, що має підтвердж ватися чинними

валіфі аційними до ментами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державном
реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Поряд реєстрації фізичних осіб (оцінювачів)
Державном реєстрі оцінювачів, затверджено о на азом Фонд державно о майна У раїни від
19.12.01 № 2355 і зареєстровано о в Міністерстві юстиції У раїни 28.12.01 за № 1092/6283;

- досвід с б'є та оціночної діяльності проведенні оцін и майна, зо рема подібно о майна;
- перелі оцінювачів, я і б д ть зал чені до ви онання робіт з оцін и майна та підписання звітів

про оцін майна, та їх особисто о досвід проведенні оцін и подібно о майна;
- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до проведення робіт з

оцін и майна та підписання звіт про оцін майна, завірені їхніми особистими підписами, а
та ож опії валіфі аційних до ментів оцінювачів.

До часті в он рсі мож ть б ти доп щені с б'є ти оціночної діяльності, я і діють на підставі
сертифі атів с б'є тів оціночної діяльності, виданих відповідно до За он У раїни "Про оцін
майна, майнових прав та професійн оціночн діяльність в У раїні", я ими передбачено здійснення
пра тичної діяльності з оцін и майна за напрямами оцін и майна та спеціалізаціями межах цих
напрямів, що відповідають об'є т оцін и.

Учасни ам он рс необхідно подати до Департамент ом нальної власності
м. Києва он рсн до ментацію в одном запечатаном онверті, до я о о додається
лист з описом наданих до ментів. Кон рсна до ментація с ладається з:

1. Підтвердні до менти (в 1-м е земплярі):
- заява на часть в он рсі (за встановленою формою) — на ожний об'є т о ремо.
- опія становчо о до мента претендента;
- опії валіфі аційних до ментів оцінювачів, я і працюють штатном с ладі та я их б де

зал чено до проведення оцін и та підписання звіт про оцін майна;
- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до проведення

робіт з оцін и майна та підписання звіт про оцін майна, завірені їх особистими підписами,
а та ож опії валіфі аційних до ментів оцінювачів;

- опія сертифі ата с б'є та оціночної діяльності, видано о претендент Фондом державно о
майна У раїни;

- інформація про претендента (до мент, я ий містить відомості про претендента щодо йо о
досвід роботи, валіфі ації та особисто о досвід роботи оцінювачів, я і працюють йо о
штатном роз ладі та додат ово зал чаються ним, з незалежної оцін и майна, том числі
подібно о майна тощо).

2. Кон рсна пропозиція претендента подається запечатаном онверті і містить
пропозицію щодо вартості ви онання робіт, аль ляції витрат, пов'язаних з ви онанням робіт, а
та ож термін ви онання робіт.

Кон рс відб деться о 14.30 02.04.2013 ро в Департаменті ом нальної власності
м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10. Телефони для довідо : 279-56-59,
279-54-73.

До менти приймаються до 13.00 27.03.2013 ро за адресою: м. Київ, в л. Хреща-
ти , 10, ім. 510. Телефон за ально о відділ : 279-27-19.

ІНФОРМАЦІЯ
Департамент ом нальної власності м. Києва про підс м и проведення
он рс № 100-ПР з відбор с б'є тів оціночної діяльності, я і б д ть
зал чені до проведення незалежної оцін и об'є тів, що належать

територіальній ромаді м. Києва, з метою їх приватизації

Повідомлення про проведення звітно-виборчих
зборів повноважених Київсь ої місь ої
ор анізації "Війсь овий автоаматор"

Правління КМО "Війсь овий автоаматор"

повідомляє про проведення звітно-виборчих зборів
повноважених, я і відб д ться 6 вітня 2013 ро о
10.00 за адресою: м. Київ, в л. Саб рова, 6, в а товом
залі СШ №277

Правління КМО "Війсь овий автоаматор"

Втрачено свідоцтво про право власності на житло видане відділом
приватизації державної адміністрації Шевчен івсь о о район м. Києва від
11 травня 1993 р. (розпорядження № 2290 від 10.05.1993 р.) за адресою
в л. Шамрила, 15-Б, в. 65 на ім'я Сапронен о Людмили Іванівни та
Штейна Р дольфа Оттовича вважати недійсним.

Департамент промисловості та розвит підприємництва ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) о олош є он рс на
заміщення ва антних посад: оловних спеціалістів, провідних спеціалістів, державних
адміністраторів — 11 посад.

Основні вимо и до андидатів: повна вища освіта, для олов. спец. — стаж тр дової
діяльності 3 p.; для держ. адмін. — стаж держ. сл жби 3 р. або стаж тр дової діяльності 4 р.

Заяви приймаються протя ом 30 днів з дати п блі ації за адресою: м. Київ, Дніпровсь а
набережна, 19-Б, 3 пов., . № 306, тел. 590-54-35.

Дарниць ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача: Аврамен а Оле сандра
Володимировича, місце проживання я о о: м. Київ, в л. Княжий Затон, 4-а, в. 83 для часті
с довом роз ляді цивільної справи за позовом П блічно о а ціонерно о товариства "Альфа-Бан "
до Аврамен а Оле сандра Володимировича, про стя нення забор ованості за редитним
до овором, я е відб деться 21.03.2013 ро об 11.00 за адресою: м. Київ, в л. Кошиця, 5-а,
аб. 204. При собі мати паспорт. З оп блі ванням о олошення про ви ли відповідача вважається
повідомлений про день, час та місце роз ляд справи і в разі неяв и йо о до с д справа може
б ти роз лян та за йо о відс тності.

Відповідач випад неяв и в с дове засідання зобов 'язаний повідомити с д про поважність
причини неяв и.

С ддя Колесни О.М.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Шапова Сер ія Оле сандровича
в я ості відповідача, остання відома адреса роботи: м. Київ, в л. І. К дрі, 42, в. 20,
за позовом Мойсеєва Оле а Івановича до Шапова Сер ія Оле сандровича про
стя нення оштів з до овором про надання посл , я е призначено на 25 березня
2013 ро на 12.00 і відб деться за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 30,
під олов ванням с дді Батрин О.В.

Втрачено свідоцтво про право власності на житло видане Комітетом по оренді та
приватизації ом нально о майна Дарниць о о район м. Києва 30 р дня 1993 р.
(розпорядження № 4753 від 30 р дня 1993 р.) за адресою в л. Ент зіастів, 5, в. 62
на ім'я Галич Світлани Сер іївни та Галич Наталії Ві торівни вважати недійсним.

Втрачене посвідчення с дді Дарниць о о районно о с д м. Києва

на ім'я Киричен о Наталії Оле сіївни вважати недійсним.

Посвідчення особи, я а постраждала внаслідо чорнобильсь ої атастрофи,
ате орія 1, серія А, № 056624 та в лад № 143151 на ім’я Б даєва Валерія
Івановича вважати недійсними.

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

№ п/п Адреса об'є та С б'є т оціночної діяльності —
переможець он рс

1 Нежилі приміщення площею 171,30 в.м —
м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 46/1

ТОВ "Юридична омпанія
"Е сперт-Гр п"

2 Нежилі приміщення площею 24,10 в.м —
м. Київ, в л. Басейна, 3

ТОВ "Промислова омпанія
"Селтим"

3 Нежилі приміщення площею 100,00 в.м —
м. Київ, в л. Городець о о, 12/2/3

ТОВ "Промислова омпанія
"Селтим"

4 Нежилі приміщення площею 261,60 в.м —
м. Київ, в л. Хрещати , 25 Товарна біржа "МАКСИМУМ"

5 Нежилі приміщення площею 27,30 в.м —
м. Київ, пров. Вино радний, 1/11 Товарна біржа "МАКСИМУМ"

6 Нежилі приміщення площею 220,00 в.м —
м. Київ, в л. Інстит тсь а, 22/7

ТОВ "Юридична омпанія
"Е сперт-Гр п"

7 Нежилі приміщення площею 98,00 в.м —
м. Київ, пров. К т зова, 3 Товарна біржа "МАКСИМУМ"

8 Нежилі приміщення площею 367,00 в.м —
м. Київ, в л. Зань овець ої, 8, літ.А

Універсальна товарна біржа
"Національні рес рси"

9 Нежилі приміщення площею 130,10 в.м —
м. Київ, в л. Маршала Малиновсь о о, 34, літ.А

Універсальна товарна біржа
"Національні рес рси"

10 Нежилі приміщення площею 320,20 в.м —
м. Київ, в л. Пост-Волинсь а, 3, літ.А ТОВ "ЕКСПЕРТПЛЮС"

11 Нежилі приміщення площею 131,40 в.м —
м. Київ, в л. Генерала Т пи ова, 5/1, літ.А ТОВ "Євролізин "

12 Нежилі приміщення площею 100,0 в.м —
м. Київ, в л. Хрещати , 44, літ."А"

ТОВ "Юридична омпанія
"Е сперт-Гр п"

№
п/п

Адреса б дин
Тариф, рн/м2

в місяць

Тариф рн/м2

в місяць для
першо о
поверх

1. В л. Брюллова, 1 0,76 1,99

2. В л. Брюллова, 1-а 0,76 1,99

3. В л. Брюллова, 3 0,76 1,99

4. В л. Брюллова, 5 0,76 1,99

5. В л. Брюллова, 5-а 0,76 1,99

6. В л. Стадіонна, 6-а 1,10 2,11

7. В л. Ф рманова, 4/6 0,76 1.48

8. В л. Ф рманова, 5 0,76 1,48

9. В л. Ф рманова, 6 0,76 1,48

10. В л. Ф рманова, 8 0,76 1,48

11. Б-р Др жби народів, 22 0,86 1,84

12. Б-р Др жби народів, 24/2 0,86 1,84

13. В л. Залізничне шосе, 2 0,68 1,70

14. В л. Залізничне шосе, 5-а 0,76 1,49

15. В л. Залізничне шосе, 5-б 0,76 1,49

16. В л. Набережно-Печерсь а доро а, 10 0,68 1,20

17. В л. Володимирсь а, 63 0,86 1,99

18. В л. Проспе т На и, 34 0,76 2,20

19. В л. Саперно-Слободсь ий проїзд, 6 0,76 1,49

20. В л. Саперно-Слободсь ий проїзд, 8 0,68 1,20

21. В л. Саперно-Слободсь ий проїзд, 18 0,76 1,20

22. В л. Саперно-Слободсь ий проїзд, 22 0,68 1,20

23. В л. Саперно-Слободсь ий проїзд, 22-а 0,76 1,49

24. В л. Саперно-Слободсь ий проїзд, 26 0,68 1,20

25. В л. Саперно-Слободсь ий проїзд, 28 0,76 1,20

26. В л. Саперно-Слободсь ий проїзд, 32 0,68 1,20

27. В л. Саперно-Слободсь ий проїзд, 34 0,76 1,49

28. В л. Столетова, 12 0,68 1,20

29. В л. Ямсь а, 1 0,76 1,99

30. В л. Ямсь а, 29 0,76 1,99

31. В л. Страте ічне шосе,4 0,76 1,49

32. В л. Алма-Атинсь а,7 0,76 1,01

33. В л. Алма-Атинсь а,7-а 0,76 1,01

34. В л. Алма-Атинсь а, 9 0,76 1,01

35. В л. Алма-Атинсь а, 22 0,76 1,01

36. В л. Алма-Атинсь а, 22-а 0,68 1,02

37. В л. Алма-Атинсь а, 36 0,76 1,76

38. В л. Алма-Атинсь а, 39 0,76 1,01

39. В л. Алма-Атинсь а,40 0,76 1,01

40. В л. Машиністівсь а,1-б 0,76 1,01

41. В л. Машиністівсь а,2-б 0,76 1,01

42. В л. Машиністівсь а, 10 0,68 1,02

43. В л. Д ндича, 15/1 0,68 1,02

44. В л. Д ндича, 15/2 0,76 1,02

45. В л. Д ндича, 15/3 0,76 1,02

46. В л. Двінсь а,3/5 0,76 1,02

№ п/п Адреса об'є та

1. Нежилі приміщення площею 27,50 в.м — м.Київ, в л. Шота Р ставелі, 15, літ.А

2. Нежилі приміщення площею 46,80 в.м — м.Київ, в л. Шота Р ставелі, 17, літ.А

3. Нежилі приміщення площею 17,30 в.м — м.Київ, в л. Артема, 55, літ.А

4. Нежилі приміщення площею 123,80 в.м — м.Київ, в л. Грінчен а Ми оли, 10/6, літ.А

5. Нежилі приміщення площею 107,60 в.м — м.Київ, в л. Сирець а, 48, літ.А

6. Нежилі приміщення площею 158,3 в.м — м.Київ, просп. Перемо и, 58

7. Нежиле приміщення площею 36,80 в.м — м.Київ, в л. Артема, 55

8. Нежилі приміщення площею 90,70 в.м — м.Київ, в л. Ольжича, 9

9. Нежилі приміщення площею 48,50 в.м — м.Київ, в л. Толсто о, 17Б, літ.А

10. Нежилі приміщення площею 13,90 в.м — м.Київ, в л. Хрещати , 21, літ.А

11. Нежилі приміщення площею 39,60 в.м — м.Київ, в л. Червоноармійсь а, 44, літ.А

12. Нежилі приміщення площею 228,90 в.м — м.Київ, в л. Маршала Тимошен а, 2 Г, літ.А

13. Нежилі приміщення площею 22,10 в.м — м.Київ, в л. Маршала Тимошен а, 11 б, літ.П

14. Нежилі приміщення площею 43,10 в.м — м.Київ, в л. Б дівельни ів, 43/12, літ.А

15. Нежила б дівля площею 1037,00 в.м — м.Київ, в л. Червоноармійсь а, 4, літ.Б

16. Нежилі приміщення площею 143,30 в.м — м.Київ, б льв. Верховної Ради, 22, літ.А

17. Нежилий б дино площею 217,56 в.м — м.Київ, в л. Голосіївсь а, 4

18. Нежилі приміщення площею 20,40 в.м — м.Київ, в л. К дрі Івана, 10

19. Нежилі приміщення площею 75,10 в.м — м.Київ, просп. Повітрофлотсь ий, 36, літ.А

20. Нежилі приміщення площею 132,00 в.м — м.Київ, просп. Героїв Сталін рада, 26-А

21. Нежилі приміщення площею 4,80 в.м — м.Київ, в л. Хрещати , 21, літ.А

в е н е д и я м х

и а в л а й р а

ш е й п і н р е п

н о т а р і с м о щ і

я с о н в с я ч и н а

в д и х б а т а т

и и р р и

в е с т а т и ш а ц

Відповіді на сканворд 

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

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

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

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць ..................6 рн. 50 оп.
на 3 місяці ..............19 рн. 50 оп.
на 6 місяців ............39 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........78 рн. 00 оп.

на місяць ..................21 рн. 50 оп.
на 3 місяці................64 рн. 50 оп.
на 6 місяців............129 рн. 00 оп.
на 12 місяців ........258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

Передплатні ціни
на місяць ................10 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..............32 рн. 70 оп.
на 6 місяців ............65 рн. 40 оп.
на 12 місяців ........130 рн. 80 оп.

на місяць ..................40 рн. 90 оп.
на 3 місяці ............122 рн. 70 оп.
на 6 місяців............245 рн. 40 оп.
на 12 місяців ........490 рн. 80 оп.

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

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

Футбол. Київське “Динамо” з мінімальною 
перевагою здолало полтавську “Ворсклу”
Столичне “Динамо” виявилося сильнішим за полтавсь “Ворс л ”

матчі 21- о т р чемпіонат У раїни з ф тбол . З стріч, я а відб лася не-
ділю в Києві, завершилася мінімальною перемо ою осподарів поля з ра-
х н ом 1:0. Єдиний м’яч на 5-й хвилині провів хорватсь ий захисни До-
ма ой Віда. Завдя и цьом “біло-сині” набрали 44 оч и і наздо нали дніп-
ропетровсь ий “Дніпро”, я ий свій матч несподівано про рав риворізь-
ом “Кривбас ” (1:2). Впевнено лідир вати продовж є донець ий “Шах-
тар”, я ий центральном матчі т р не залишив шансів одесь ом “Чор-
номорцю” — 3:0

Фехтування. Ольга Харлан була першою на етапі
Кубка світу
Оль а Харлан завоювала др е індивід альне золото в цьом сезоні,

ставши переможницею етап К б а світ з фехт вання на шаблях, я ий
відб вся 15—16 березня в Анталії (Т реччина). У фінальном поєдин віт-
чизняна спортсмен а одним даром обі рала дворазов олімпійсь чем-
піон амери ан Маріель За ніс (15:14). Варто зазначити, що на цьо-
м т рнірі Оль а Харлан перема ає вже третій рі поспіль. Та ож і націо-
нальна др жина дала привід для радості вітчизняним вболівальни ам. На
омандном етапі б а світ в Анталії, я ий слід вав за індивід альним
т рніром, збірна оманда У раїни с ладі Оль и Харлан, Оль и Жовнір,
Галини П нди та Олени Вороніної завоювала третю на ород вищої про-
би в цьом сезоні. У фіналі наші дівчата обі рали росіяно

Бадмінтон. Українки здобули срібні медалі 
на турнірі в Румунії
14–17 березня р м нсь ом місті Тімішоара проходив т рнір, на я о-

м У раїн представляли Віталій Конов, Єлизавета Жар а, Наталія Вой-
цех, Кирило Леонов та Сер ій Гаріст. За підс м ами боротьби Наталія
Войцех і Єлизавета Жар а завоювали др е місце в жіночій парній ате-
орії. У фіналі наші спортсмен и впертій боротьбі пост пилися росій-
сь ій парі — Ірині Хлеб о і Ксенії Полі арповій: 18:21, 21:23. Єлизавета
Жар а і Віталій Конов стали третіми серед змішаних пар, про равши пів-
фіналі орейцям Сол К Чої та Хе Рін Кім, що стали з одом переможцями
т рнір : 19:21, 21:23. Віталій Конов та ож завоював третє місце в чолові-
чій одиночній ате орії, пост пившись півфіналі японсь ом спортсмен
Та то Іхо

Формула�1. Кімі Райкконен переміг на Гран$прі
Австралії
Фінсь ий пілот Кімі Рай онен став переможцем першо о етап Чем-

піонат світ -2013 з автопере онів “Форм ла-1”. Пілот оманди Lotus
валіфі ації по азав лише 7-й рез льтат, але підс м першим перетн в
фінішн меж . Слідом за ним фініш вав представни Ferrari Фернандо
Алонсо. Іспанець пішов на дистанцію з 5-ї позиції, але підс м виявив-
ся др им. А от переможець валіфі ації німець Себастьян Феттель зі
стайні Red Bull фініш вав лише третім. Чинном чемпіон не вдалося від-
стояти свою лідерсь позицію, але на п’єдестал пошани він все ж підняв-
ся

Температура 0°С

Атм. тиск 741 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 74 %

Температура +5°С

Атм. тиск 738 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 80 %

Температура +3°С

Атм. тиск 736 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 94 %

Прогноз погоди на 19 березня 2013 року

ОВНИ, фінішний та депресивний день (за рі ), ви р хаєтеся в
б рхливом потоці армічних сит ацій, онтролюйте язи та свідо-
мість, аби повністю не”провалитися” потойбічн реальність. Для
підзаряд и сил частіше самітнюйтеся, відмолюйте ріхи, айтеся
за провини і ні з им не сваріться.
ТЕЛЬЦІ, не варто піарити себе на ромадсь ій арені, маніп лю-

вати оле тивом, др зями заради власних інтересів. Пірніть тр -
дов діяльність, т т ви б дете неперевершені, отримаєте мар
висо ої я ості я спеціаліст вищо о лас , прославившись та по-
повнивши с арбнич бон сів на ористь ар’єри.
БЛИЗНЯТА, шт рм та ріплення ар’єрних позицій фініш є (хто

не всти , той запізнився), дотрим йтеся посадової с бординації,
чар йте шефа, любіть обран професію. Ви яс рава харизматична
особистість, не під ачайте з поведін ою на п блічній арені! Вона
має б ти ідеальною, адже для людей ви на п’єдесталі авторитет .
РАКИ, день армічний, роз рібайте робочі завали, не влізайте в

таємні авантюри, пліт арів обходьте десятою доро ою. Не слід
роздратовано ставитися до ч жих порад, настанов, там є зерна іс-
тини. Реалізація бажань залежить від по ровителів здале , одна
час п щений, і нинішні домовленості стосовно співпраці із зар -
біжними партнерами з дале их раїв, с оріше, полетять ш ере-
берть.
ЛЕВИ, роші — це ябл о розбрат в стос н ах з людьми, по-

ставте на перше місце не матеріальні, а д ховні бла а, тоді риза
взаємин пройде безболісно, а мир та зла ода стан ть арантом
партнерсь ої стабільності. Ваше щастя — спіх еволюції в інтимній
армонії, де роз м, тіло, серце милозв чно злилися воєдино.
ДІВИ, ол бтеся з бла овірними (вони та і чарівні!) й дос она-

люйтеся я професіонал, т т до вас завітають ори інальні ідеї, я і
можна прод тивно реаліз вати. Проте оли прийд ть на ази від ше-
фа, не поспішайте їх ви он вати, можливі спонтанні зміни в робочо-
м рафі — день ризовий. Беріться тіль и за приб т ові завдання.
Для ТЕРЕЗІВ офіс — небезпечне поле, заміноване спо сами. У

сл жбовій діяльності ви виходите на фінішн прям , де лаври пе-
реможця плюс ар’єрні бон си дістан ться ероям, я і змож ть по-
єднати працелюбність і творчий хист, з міють р титися я біл а в
олесі, ви он ючи о идні завдання роботодавців на висо ом про-
фесійном рівні визначений термін.
СКОРПІОНИ, любовна епопея на завершальном етапі, я що

від романтичних походеньо нія ої радості, одна ж рба та розчар -
вання — виніть надмірні потреби с п тни ів. Ви чарівни , що має
небесні привілеї для створення свята я собі, та і оточенню. Втім,
апетити та претензії бла овірних здебільшо о є від л аво о, тож
не слід артати себе, смиренно зробіть невтішні виснов и на май-
б тнє. З ерівництвом підтрим йте др желюбні взаємини й не за-
тівайте розмови про підвищення зарплати.
СТРІЛЬЦЯМ визначальне завдання — домовитися з людьми на

б дь-я тем — не бійтеся фіас о! Кмітливість, дипломатична не-
ординарність, романтичний шарм — ось що вас врят є від воро-
жих нападів та с андалів. Одна основні рес рси слід спрям вати
на вівтар сімейно о бла опол ччя, т т ви для рідних д хівни ,
дбайливий осподар, фінансист, люблячий шлюбний партнер,
бать о (мати), чолові (др жина).
КОЗОРОГИ, навантаж йте мозо і працюйте оловою! Інтеле т,

висо а фахова рамотність — це ваші од вальни и, джерело при-
б т . Вчити, рити вати ні о о не треба, по аз йте не на словах,
а на ділі свій с перпрофесіоналізм та адров цінність. І неодмін-
но ш айте споріднен д ш ! Завдя и реанімації взаємин з давні-
ми приятелями ви несподівано від риєте в них д шевні вібрації, я і
ідеально імпон ють вашим.
ВОДОЛІЇ, на сл жбі аряча пора, ар’єрне сходження йде з про-

б сов ами, але трі мф (попри пресин ерівництва) не за ора-
ми — за бито о двох небитих дають! Я що не всти ли вибити ви-
щ зарплатню — вже пізно! Тр діться і не звертайте ва и на лю-
дей, отрі вам не симпатиз ють, певнити їх в протилежном —
марна трата сил, станьте самі собі паном, сл хайте серце і чиніть
по йо о на аз . Зміна обстанов и, свіжі враження в рай потрібні
для підняття тон с .
РИБИ, процес д ховно о “перезавантаження” заверш ється, ви

виходите на новий еволюційний вито . Час позб тися баласт ми-
н ло о, одна це не та ле о, ос іль и треба ардинально зміни-
ти своє ставлення до дітей, родини, ар’єри, розв’язати чимало
домашніх проблем, під п’ятою я их ви переб ваєте і де л авий
спо шає до ріховодних фо сів

Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог
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ранок день вечір

Oleynik Cup by Wrestling School 
прийняв найсильніших 
спортсменів з чотирьох країн світу
У Києві пройшов міжнародний турнір з греко�римської боротьби
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У с бот в залі Національ-
но о ніверситет фізично-
о виховання і спорт
У раїни відб вся міжна-
родний т рнір серед юна-
ів з боротьби — Oleynik
Cup by Wrestling School.
Зма ання вже традиційно
ор аніз вала ГО “Ш ола
Боротьби” на честь ви-
значно о раїнсь о о бор-
ця с часності, першо о
олімпійсь о о чемпіона не-
залежної У раїни з ре о-
римсь ої боротьби —
В’ячеслава Олійни а. Цьо-
о ро т рнір зібрав по-
над 350 адетів з чотирьох
раїн світ — У раїни, Ро-
сії, Білор сі та Узбе иста-
н — і пройшов видо-
вищній та без омпромісній
боротьбі.

Торік організатор Oleynik Cup by

Wrestling School ГО “Школа бороть�

би” провела дебютний міжнародний

турнір з греко�римської боротьби.

Змагання пройшли на досить висо�

кому рівні, що відзначили всі іно�

земні делегації, і вже тоді стало зро�

зуміло, що ця подія стане доброю

традицією для нашої країни. Минув

рік, і столиця знову стала осередком,

де силами мірялися найсильніші

юнаки чотирьох країн: України, Ро�

сії, Білорусі та Узбекистану. Геогра�

фія змагань була б значно ширшою,

якби в останню мить не втрутилися

погодні умови. Через сильні снігопа�

ди до Києва не змогли прибути каде�

ти національних команд Словаччи�

ни, Угорщини та Польщі. Однак і за

їх відсутності глядачам на трибунах

було на що подивитися. Зокрема

Узбекистан був представлений най�

кращими борцями країни. “Наші

збірники дуже серйозно готувалися

до київського турніру, адже він вне�

сений до календаря національної

збірної як перший базовий етап під�

готовки до чемпіонату Азії, який

пройде в серпні в Монголії. На цей

турнір ми викликали лише перші

номери юнацької збірної, які визна�

чилися після національної першо�

сті”,— зазначив помічник старшого

тренера збірної Узбекистану Василь

Анікін.

Тим часом на килимах розгорну�

лася далеко не юнацька, а справжня

чоловіча боротьба. Кожен учасник

намагався продемонструвати свої

найкращі якості, адже спортсмени

захищали не лише свої спортивні

звання, а й честь країни. Вже старто�

ві сутички дали глядачам зрозуміти,

що виступи юних атлетів нічим не

відрізняються від змагань дорослих

борців, а подекуди навіть є більш ви�

довищними. Зокрема один із суддів

турніру Сабір Кузєєв зазначив: “На

сьогодні правила греко�римської бо�

ротьби зазнали величезних змін. Де�

далі частіше ми бачимо досить�таки

інертні сутички, в яких жоден з до�

рослих спортсменів не хоче ризику�

вати. Однак це аж ніяк не стосується

юнацької вікової групи. Тут ми мо�

жемо стати свідками кидків та решти

технічних прийомів — все те, за що

ми завжди любили боротьбу”.

З тим, що наразі цей вид спорту

переживає не найкращі часи, пого�

дився й перший олімпійський чем�

піон незалежної України В’ячеслав

Олійник, людина, на честь якої і був

названий цей турнір. “Всі ми зна�

ємо, що боротьбу можуть виключи�

ти із списку Олімпіади�2020 року.

На мою думку, це закономірність. В

тому вигляді, в якому зараз знахо�

диться цей вид спорту, він далі існу�

вати просто не може. Величезні сто�

си правил, які не зрозумілі ані

спортсменам, ані суддям дуже нега�

тивно вплинули на розвиток бо�

ротьби. Однак нинішній стан справ

я разом із своїми соратниками роз�

цінюю як ще один виклик, у якому,

сподіваюся, ми все ж таки станемо

переможцями. Подивіться в очі

юних учасників — вони горять ба�

жанням розвиватися і йти далі. Га�

даю, що разом ми зможемо подола�

ти усі негаразди і багато в чому за�

вдяки таким турнірам”,— зазначив

пан Олійник.

Слова першого вітчизняного

олімпійського чемпіона підтримав і

засновник ГО “Школи боротьби”

Віталій Даниленко: “Минулого ро�

ку ми вперше спробували провести

Oleynik Cup by Wrestling School. Як

бачите, спроба виявилася досить

успішною, адже одразу ж після зма�

гань усі делегації просто вимагали

від нас повторної організації турні�

ру. Гадаю, це гідна оцінка наших

старань. Звичайно, прикро, що не

всі команди змогли взяти участь,

однак я впевнений, в наступному

році недолік ми виправимо, і на цих

килимах виступатиме ще більше

юнаків” 
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Цей день в історії 19 березня

1474 — у Венеції прийняли

перший у світі закон про охорону

авторського права 

1831 – перше пограбування

банку в США. Англійський ім�

мігрант Едвард Сміт викрав з

City Bank New York 245 000 дола�

рів – гігантську на ті часи суму 

1895 – народився Максим

Рильський, український поет, пе�

рекладач, публіцист 

1899 – відкривається перша в

Росії і Петербурзі станція "швид�

кої допомоги" 

1927 — в штаті Вашингтон

м'ясник знаходить у шлунку кур�

чати шість самородків золота 

1930 — народилася Ліна Кос�

тенко, українська поетеса 

1955 — в Масаді (Ізраїль) архе�

ологи виявили останки палацу

Ірода 

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Перший олімпійсь ий чемпіон незалежної У раїни В`ячеслав Олійни (лівор ч) та засновни ГО "Ш ола боротьби" Віталій
Данилен о (правор ч) разом з призерами т рнір Oleynik Cup by Wrestling School


